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Ζήστε μαγικά 
Χριστούγεννα

στην Ευρώπη!

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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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.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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ΤΑ 5  ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ!!!

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
210 4179111

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11

ΓΛΥΦΑ∆Α
210 8945775

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 28 

ΣΥΝΤΑΓΜΑ
210 3290100

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4

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!

Και στο site µας 24 ώρες µαζί !!! 

www.manessistravel.gr

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
210 6008802

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 39

ΚΗΦΙΣΙΑ
210 8010150

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 263ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΓΛΥΦΑ∆Α

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

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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Περιεχόµενα

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 
6-9 	 Λαπωνία	-	Φινλανδία	-	Σουηδία
10-11		 Φινλανδία	-	Λαπωνία
12-13 	 Κοπεγχάγη…	πιο	λαμπερή	από	ποτέ!!!
14-17		 Ισλανδία,	στη	μαγεία	των	Γκέυζερς	και	του	Βορείου	Σέλαoς
18-21 	 Λονδίνο	-	Γουίνσδορ
22-25		 Λονδίνο	-	Harry	Potter	-	Γουίνσδορ
26-29		 Ελβετικές	και	Γαλλικές	Άλπεις		
26-27		 Πανόραμα	Ελβετίας
28-29	 Ζυρίχη	-	Αλπικό	Τραίνο	-	Λιχτενστάιν
32-33		 Το	Τριεθνές	της	Λίμνης	Κωνστάνζ	-	Φέλντκιρχ
34-37		 Ελβετικές	Άλπεις		
38-41		 Παραμυθένια	Αυστρία
42-45		 Βιέννη
46-47		 Αυστριακό	Τιρόλο	-	Βαυαρικές	Άλπεις
48-49		 Άμστερνταμ	(Ρότερνταμ,	Ντελφτ,	Χάγη)
50-53		 Μπρυζ	με	Βρυξέλλες,	Γάνδη,	Αμβέρσα
54-55		 Βερολίνο	-	Δρέσδη	-	Λειψία
56-57		 Μόναχο	-	Νυρεμβέργη
58-61		 Μόναχο	-	Σάλτσμπουργκ
62-63		 Νυρεμβέργη,	η	Πρωτεύουσα	των	Χριστουγέννων!!!
64-67		 Μέλανας	Δρυμός	-	Αλσατία	-	Χαϊδελβέργη
	 Ονειρεμένες	γιορτές	στη	μαγεία…	του	Μέλανα	Δρυμού	
	 και	της	Αλσατίας!!!	
68-71		 Παρίσι	-	Disneyland
72-73		 Κυανή	Ακτή	-	Μονακό

74-77		 Οι	πιο	όμορφες	γωνιές	Νοτιοδυτικής	Γαλλίας
78-79		 Ρώμη,	Βατικανό	(Φλωρεντία)
80-81		 Πολωνία
82-83		 Βελιγράδι	-	Νόβισαντ	-	Σρέμσκι	Καρλόβτσι
84-85		 Ρουμανία,	η	Χώρα	της	παράδοσης
86-87		 Βουκουρέστι	-	Καρπάθια
88-91		 ΡΕΒΕΓΙΟΝ	&	SPA	THERAPY
	 Στις	πιο	αρχοντικές	Λουτροπόλεις	της	Ευρώπης	Κάρλοβυ		
	 Βάρυ,Μαριάνσκι	Λάζνε,	Πράγα
92-93		 Γιορτινή	Μόσχα
94-95		 Αρμενία,	Χριστούγεννα	στο	Ερεβάν	με	φόντο	το	χιονισμένο	
	 όρος	Αραράτ
96-97		 Πανόραμα	Πορτογαλίας
98-99  Λισσαβώνα
100-101		Κλασσική	Ισπανία
102-103		Μαδρίτη	-	Ανδαλουσία
104-105		Μαδρίτη	-	Τολέδο	-	Σεγκόβια
106-107		Βαρκελώνη

ΟΔΙΚΑ
108 -109	Αυστρία	-	Βαυαρία
110 -111	Παρίσι	-	Άλπεις
112 -113		Αλσατία	-	Μέλανας	Δρυμός	-	Ελβετία

114-115	 Γενικοί	Όροι	Συμμετοχής
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Όλοι οι είσοδοι περιλαµβάνονται στην τιµή!
∆ύο ∆ιανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχείο Πάγου/Γυάλινο Ιγκλού 
Κρουαζιέρα µε Παγοθραυστικό, "Κυνήγι" Βορείου Σέλαος
Ηµιδιατροφή σε όλο το πρόγραµµα µε Εορταστικά ∆είπνα
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Ελσίνκι,	Κουόπιο,	"Σαφάρι"	με	Snowmobiles,		Φάρμα	Ταράνδων,	Βόλτα	με	έλκηθρα	Ταράνδων,	
Κούουσαμο,	"Σαφάρι"	με	Χάσκις,	Ροβανιέμι/Χωριό	του	Άγιου	Βασίλη,	

Λούλεο,	Κρουαζιέρα	με	Παγοθραυστικό,	Στοκχόλμη

ΛΑΠΩΝΙΑ
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ - ΣΟΥΗ∆ΙΑ

  Λ ΤΕ ΕΣ  ΣΤ ΓΜΕΣ  Μ Σ

•	Διαμονή	σε	επιλεγμένα	ξενοδοχεία	4*
•	Δύο	διανυκτερεύσεις	σε	Ξενοδοχείο Πάγου/Γυάλινο Ιγκλού	στο	Ροβανιέμι,		μια	εμπειρία-ζωής από	μόνη	της!!!
• Ημιδιατροφή καθημερινά,	στην	οποία	περιλαμβάνονται:	Χριστουγεννιάτικο δείπνο στο Ελσίνκι,	
 Πρωτοχρονιάτικο δείπνο στο Λούλεο   
•	Επίσκεψη	στον	ύψους	75	μέτρων	Πύργο Πουίχο	στο	Κουόπιο	για	να	απολαύσουμε	την	καταπληκτική	θέα
•	ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ	στο	πρόγραμμα	μας:	"Northern Lights Hunting" - "Κυνήγι Βορείου Σέλαος" για ΔΥΟ μέρες!!!
•	Επίσκεψη	σε	παραδοσιακή	Λαπωνική	φάρμα ταράνδων και βόλτα με έλκηθρα ταράνδων 
•	Επίσκεψη	στο	Πάρκο Άγριας Ζωής της Ράνουα
•	Σαφάρι	με χάσκις για μια μεγάλη διαδρομή 5 χιλιόμετρων
•	Σαφάρι	με	snowmobiles 
•	Επίσκεψη	στο	μουσείο Arktikum	στο	Ροβανιέμι	
•	Επίσκεψη	στο	χωριό του Άγιου Βασίλη 
• Πιστοποιητικό Αρκτικού Κύκλου
• Κρουαζιέρα με παγοθραυστικό!
•	Διανυκτέρευση	και	περιήγηση στο Ελσίνκι
•	Διανυκτέρευση	και	περιήγηση	στην	Στοκχόλμη
•	Επίσκεψη	στο	περίφημο	Μετρό της Στοκχόλμης,	ο	σταθμός	Tensta	του	οποίου	κοσμείται	με	τους	στίχους	του	
	 Έλληνα	ποιητή	Γιάννη Ρίτσου
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
στην Φινλανδική και Σουηδική Λαπωνία

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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1η μέρα: Αθήνα - Ελσίνκι, Περιήγηση, Χριστουγεννιάτικο Δείπνο
Συνάντηση	στο	αεροδρόμιο	και	πτήση	για	την	πρωτεύουσα	της	Φινλανδίας,	το	Ελσίνκι.	Άφιξη	
και	περιήγηση	στην	γοητευτική	"κόρη	της	Βαλτικής",	όπως	αποκαλούν	το	Ελσίνκι,	κατά	τη	
διάρκεια	της	οποίας	θα	δούμε	μεταξύ	άλλων	την	κεντρική	πλατεία	της	Γερουσίας,	τον	ορθόδοξο	
ναό	Ουσπένσκι,	το	Προεδρικό	Μέγαρο,	την	Εθνική	Βιβλιοθήκη	Oodi,	το	όνομα	της	οποίας	
προέρχεται	από	 την	 ελληνική	 λέξη	ωδή,	 τον	 εντυπωσιακής	αρχιτεκτονικής	Σιδηροδρομικό	
Σταθμό,	τη	Βουλή,	το	Εθνικό	Μουσείο,	το	πάρκο	του	μεγάλου	μουσουργού	της	Φινλανδίας	
Σιμπέλιους	 κ.ά.	 Στη	 συνέχεια	 θα	 απολαύσουμε	 την	 χριστουγεννιάτικη	 ατμόσφαιρα	 στις	
παραδοσιακές	υπαίθριες	αγορές	 της	πόλης	και	θα	γευτούμε	 τοπικές	γεύσεις	στην	κλειστή	
αγορά	τροφίμων.	Μεταφορά	και	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο	SCANDIC GRAND MARINA 4* 
(www.scandichotels.com).	Χριστουγεννιάτικο Δείπνο.	Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Ελσίνκι - Κουόπιο 
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 το	 Κουόπιο	 (Kuopio),	 μια	 πόλη	 της	 κεντρικής	 Φινλανδίας,	 που	
περιβάλλεται	 από	 τη	 λίμνη	 Κάλαβεσι.	 Φθάνοντας,	 θα	 επισκεφθούμε	 τον	 Πύργο	 Πουίχο	
(Puijo	Tower)	ύψους	75	μέτρων	και	θα	απολαύσουμε	την	καταπληκτική	θέα	στην	πόλη	που	
μαζί	με	τις	λίμνες	και	τα	όμορφα	νησιά	συνθέτουν	ένα	μοναδικό	μωσαϊκό	φυσικού	κάλλους.	
Μεταφορά	και	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο	ους.	Μεταφορά	και	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο	
SCANDIC KUOPIO 4*	(www.scandichotels.com).	Διανυκτέρευση.	

3η μέρα: Κουόπιο, Σαφάρι με Χάσκις, Βόρειο Σέλας
Σήμερα	το	πρωί	θα	μεταβούμε	σε	ένα	αγρόκτημα	χάσκις	για	να	συναντήσουμε	τα	υπέροχα	
αυτά	σκυλιά,	να	ενημερωθούμε	για	τη	ζωή	τους	και	την	φύση	της	περιοχής,	αλλά	και	για	μια	
ακόμα	συγκλονιστική	αρκτική	εμπειρία:	το	"σαφάρι	με	χάσκις",	είναι	μια	μεγάλη	διαδρομή	
5	 χιλιόμετρων,	που	 θα	 διανύσουμε	 με	 έλκηθρο	που	 το	σέρνουν	 χάσκις!	Επιστροφή	στο	
ξενοδοχείο.	 Δείπνο	 και	 στη	 συνέχεια,	 αν	 είμαστε	 βέβαια	 τυχεροί,	 θα μπορέσουμε να 
θαυμάσουμε το υπερθέαμα του Βορείου Σέλαος (Aurora	Borealis),	με μία δραστηριότητα 
που προσφέρει το Γραφείο μας: το περίφημο Northern Lights Hunting - "Κυνήγι" του 
Βορείου Σέλαος.	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Κουόπιο - Κούουσαμο, Βόρειο Σέλας
Πρωινή	αναχώρηση	 για	 το	Κούουσαμο	 (Kuusamo)	που	βρίσκεται	στη	διοικητική	περιφέρεια	
της	Βόρειας	Οστροβοθνίας.	Άφιξη	και	 τακτοποίηση	στο	 ξενοδοχείο	SCANDIC RUKAHOVI 4* 
(www.scandichotels.com).	Δείπνο	και	στη	συνέχεια	θα αναζητήσουμε για δεύτερη φορά το 
υπερθέαμα του Βορείου Σέλαος	(Aurora	Borealis)	με	το	περίφημο	Northern Lights Hunting - 
"Κυνήγι" του Βορείου Σέλαος.	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.		

5η μέρα: Κούουσαμο, Σαφάρι με Snowmobiles
Σήμερα	το	πρωί,	φορώντας	τις	ειδικές	στολές	που	θα	μας	κρατήσουν	ζεστούς,	θα	ξεκινήσουμε	το	
σαφάρι	μας	με	snowmobiles	(μηχανοκίνητα	σκούτερ	χιονιού)	πάνω	από	παγωμένες	λίμνες	και	
ποτάμια	μέσα	στο	δάσος.	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο.	Δείπνο.	Διανυκτέρευση.		

6η μέρα: Κούουσαμο - Ράνουα, Πάρκο Άγριας Ζωής - Ροβανιέμι, Ξενοδοχείο Πάγου/
Γυάλινο Ιγκλού
Πρωινή	αναχώρηση	για	το	Πάρκο	Άγριας	Ζωής	που	βρίσκεται	στη	Ράνουα	και	είναι	το	βορειότερο	
του	είδους	του	παγκοσμίως.	Το	πάρκο	αυτό	φιλοξενεί	50	διαφορετικά	είδη	ζώων	στο	σύνολο	
των	περίπου	200,	όπως	λύγκες,	αρκούδες,	λύκους,	άλκες,	ελάφια	κλπ.,	που	ζουν	στο	φυσικό	
τους	περιβάλλον.	Μετά	την	επίσκεψή	μας	θα	συνεχίσουμε	για	το	Ροβανιέμι,	την	πρωτεύουσα	
της	Φινλανδικής	Λαπωνίας.	Άφιξη	και	 τακτοποίηση	σε	γυάλινα	 ιγκλού	στο	 ξενοδοχείο	πάγου	
ARCTIC SNOWHOTEL & GLASS IGLOOS	(www�����������	Δείπνο.	Διανυκτέρευση.	
Η πολική νύχτα και πιθανότατα το Βόρειο Σέλας που θα θαυμάσετε μέσα από την γυάλινη 
οροφή των ιγκλού, σας επιφυλάσσουν μια τις πιο "δυνατές" εμπειρίες της ζωής σας!!!  

7η μέρα: Ροβανιέμι, Φάρμα Ταράνδων, Βόλτα με Έλκηθρο, Arktikum, Χωριό του Άγιου 
Βασίλη Ξενοδοχείο Πάγου/Γυάλινο Ιγκλού
Σήμερα	 το	 πρωί	 θα	 επισκεφθούμε	 μια	 παραδοσιακή	 Λαπωνική	 φάρμα	 ταράνδων	 και	 θα	
έχουμε	την	ευκαιρία	να	μάθουμε	το	πώς	οδηγείται	ένα	έλκηθρο	με	τάρανδους.	Ο	παραδοσιακός	
αυτός	τρόπος	μετακίνησης	μέσα	από	τα	χιονισμένα	δάση	είναι	πραγματικά	μια	συναρπαστική	
εμπειρία.	Στη	συνέχεια		θα	επισκεφθούμε	το	μουσείο	Arktikum,	στο	οποίο	θα	γνωρίσουμε	την	
ιστορία	και	τον	πολιτισμό	της	Αρκτικής,	καθώς	και	τον	τρόπο	ζωής	των	Λαπώνων.	Τέλος,	μας	

Ένα "αρκτικό" ταξίδι γεμάτο συναρπαστικές εμπειρίες μέσα σε παραμυθένια τοπία!!!
Ένα	χειμωνιάτικο	εορταστικό	ταξίδι	με	φόντο	το	λευκό.			Ας	δρασκελίσουμε	αυτήν	την	περιοχή	του	βορρά	με	τις	μαγικές	μπότες	του	
…	γίγαντα	των	παραμυθιών!			Ελσίνκι	και	Στοκχόλμη	θα	μας	βάλουν	στο	κλίμα	των	Χριστουγέννων.	Το	Χωριό	του	Άγιου	Βασίλη	θα	
μας	μυήσει	στο	πνεύμα	των	Χριστουγέννων.			Τα	Σαφάρι	με	χάσκις,	ταράνδους	και	snowmobiles	θα	μας	μυήσουν	στην	περιπέτεια.	
Το	Βόρειο	Σέλας	θα	μας	δείξει	πως	η	φύση	είναι	ο	καλύτερος	ζωγράφος.			Η	βουτιά	από	το	παγοθραυστικό	ξεπερνά	κάθε	φαντασία.

Και πάνω απ΄ όλα: η διαμονή στα Γυάλινα Ιγκλού στο Ξενοδοχείο Πάγου θα είναι η καλύτερη εμπειρία
στη ζωή μας και στη βαλίτσα των ταξιδιωτικών μας αναμνήσεων!!!

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	 εισιτήρια	 ΑΘΗΝΑ-ΕΛΣΙΝΚΙ,	 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ-ΑΘΗΝΑ	 με	
AEGEAN AIRLINES	•Εννέα	διανυκτερεύσεις	σε	επιλεγμένα	ξενοδοχεία	4*,	οι	δύο	εκ	των	οποίων	
είναι	 σε	 γυάλινα ιγκλού στο ξενοδοχείο πάγου! •Ημιδιατροφή	 καθημερινά	 •Μεταφορές,	
περιηγήσεις,	 εκδρομές	 βάσει	 προγράμματος	 •Βόλτα με έλκηθρα ταράνδων, σαφάρι με 
χάσκις και με snowmobiles •Κρουαζιέρα με παγοθραυστικό! •Επίσκεψη στο χωριό του 
Άγιου Βασίλη •Πιστοποιητικό Αρκτικού Κύκλου •Επίσκεψη στο Πάρκο Άγριας Ζωής 
της Ράνουα και στο μουσείο Arktikum στο Ροβανιέμι •ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο πρόγραμμά 
μας: Northern Lights Hunting ~ Κυνήγι Βορείου Σέλαος για ΔΥΟ μέρες! •Επίσκεψη στο 
περίφημο Μετρό της Στοκχόλμης •Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	•Ασφάλεια	
αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτική	για	τους	εκδρομείς	έως	75	ετών	•Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:	•Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	και	ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα.

περιμένει	το	πιο	μαγικό	χωριό	του	κόσμου,	το	χωριό	του	Άγιου	Βασίλη	και	θα	γνωρίσουμε	τον	
ίδιο	και	 τα	 ξωτικά	 του	στο	γραφείο	 του!	Επίσης	θα	μας	δοθούν	πληροφορίες	σχετικά	με	 τον	
Αρκτικό	Κύκλο	(ή	Βόρειο	Πολικό	Κύκλο),	τον	βορειότερο	από	τους	πέντε	νοητούς	παραλλήλους	
της	 γης,	 γεωγραφικού	πλάτους	 66°	 33΄	 38΄΄	 βόρεια	 του	 Ισημερινού	 και	 θα	παραλάβουμε	 το	
γνήσιο δίπλωμα της διάσχισής του.	 Στη	 συνέχεια	 Επιστροφή	 στο	 ξενοδοχείο.	 Δείπνο.	
Διανυκτέρευση.	Και ακόμα μια πολική νύχτα σας περιμένει να την αγναντέψετε μέσα από 
τη γυάλινη οροφή των ιγκλού!  

8η μέρα: Ροβανιέμι - Λούλεο, Κρουαζιέρα με Παγοθραυστικό, Πρωτοχρονιάτικό Δείπνο
Πρωινή	αναχώρηση	για	Λούλεο	(Luleå),	όπου	μας	περιμένει	άλλη	μια	συναρπαστική	εμπειρία:	η	
εκπληκτική	κρουαζιέρα	με	παγοθραυστικό!	Ειδικές	θερμικές	στολές	οι	οποίες	διατίθενται	σε	όλους	
όσους	επιθυμούν	να	βουτήξουν	στα	παγωμένα	νερά	κατά	την	στάση	που	θα	πραγματοποιήσει	
το	πλοίο	 -	μια	εμπειρία	από	μόνη	 της!	Μεταφορά	και	 τακτοποίηση	στο	 ξενοδοχείο	CLARION 
SENSE LULEA 4*	(www.clarionsense.se).	Πρωτοχρονιάτικό Δείπνο.	Διανυκτέρευση.	

9η μέρα: Λούλεο - Στοκχόλμη, Περιήγηση 
Μεταφορά	στο	αεροδρόμιο	και	πτήση	για	 την	πρωτεύουσα	 της	Σουηδίας,	 την	Στοκχόλμη,	 το	
"διαμάντι	 του	βορρά"	ή	 	 την	 "Βενετία	 του	Βορρά",	όπως	 επονομάζεται,	καθώς	 είναι	κτισμένη	
πάνω	σε	 14	 νησιά.	Άφιξη	 και	σύντομη	περιήγηση	στην	πόλη,	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 οποίας	
θα	 επισκεφθούμε	 το	 Δημαρχείο,	 την	 Όπερα	 και	 τους	 βασιλικούς	 κήπους.	 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.	
Τέλος,	θα	επισκεφθούμε	(προαιρετικά,	το	εισιτήριο	δεν	περιλαμβάνεται)	το	μουσείο	Βάσα,	που	
είναι	ένα	πλοίο	του	17ου	αιώνα,	το	οποίο	έχει	μετατραπεί	σε	ναυτικό	μουσείο.	Το	συγκεκριμένο	
πλοίο	βυθίστηκε	στο	παρθενικό	του	ταξίδι	το	1628	και	ανελκύστηκε	μετά	από	333	χρόνια.	Τέλος,	
θα	επισκεφθούμε	το	περίφημο	Μετρό	της	Στοκχόλμης,	ο	σταθμός	Tensta	του	οποίου	κοσμείται	με	
τους	στίχους	του	ποιήματος	"Γράμμα	στον	Ζολιό-Κιουρί"	του	Έλληνα	ποιητή	Γιάννη Ρίτσου: "Να 
βάζουν όλη την καρδιά τους για τη λευτεριά και την ειρήνη".	Τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο	
SCANDIC ANGLAIS 4*	(www.scandichotels.com).	Δείπνο.	Διανυκτέρευση.

10η μέρα: Στοκχόλμη - Αθήνα 
Μεταφορά	στο	αεροδρόμιο	και	επιβίβαση	στην	πτήση	μας	για	την	Αθήνα.	
Ένα υπέροχο ταξίδι ολοκληρώθηκε, όμως οι αναμνήσεις, οι εμπειρίες και οι εικόνες του θα 
σας συνοδεύουν για πάντα!

Σημειώσεις:	 •Οι	 ανωτέρω	 εκδρομές,	 επισκέψεις	 ενδέχεται	 να	 πραγματοποιηθούν	 με	
διαφορετική	 σειρά,	 χωρίς	 να	 παραλειφθεί	 κάτι	 •Στα	 δείπνα	 δεν	 περιλαμβάνονται	 τα	 ποτά	
•Τελικό	πρόγραμμα	με	το	ενημερωτικό	σας.

Οι πτήσεις µας

1η µέρα Α3 764 ΑΘΗΝΑ - ΕΛΣΙΝΚΙ 08.55΄ - 12.40΄

9η µέρα SK 009 ΛΟΥΛΕΟ - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 13.10΄ - 14.30΄

10η µέρα Α3 761 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - ΑΘΗΝΑ 12.30΄ - 17.00΄

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

∆ΑΝΙΑ

Ε σίνκι

οβανι μι

Λο εο

ο όπιο

Στοκχό μη

ο ο σαμο

άνο α

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων:	+€ 500
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 70	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 140	με	AEGEAN
(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)

Αναχώρηση: 24 ∆εκεµβρίου - 10 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 2995
3ο άτοµο έως 12 ετών 2595
Μονόκλινο 3995
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	 εισιτήρια	 ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ/ΕΛΣΙΝΚΙ	 με	 TURKISH AIRLINES	 •Αεροπορικά	 εισιτήρια	 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ-ΑΘΗΝΑ	 με	 AEGEAN AIRLINES •Φόροι αεροδρομίων, 
επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων •Μεταφορές,	περιηγήσεις,	 εκδρομές	 βάσει	προγράμματος	 •2	 διανυκτερεύσεις	στο	Ελσίνκι	σε	 ξενοδοχείο	Α΄	 κατηγορίας	 κεντρικό	 (Sokos	 or	Scandic)	 •3	
διανυκτερεύσεις	στην	Ρούκα,	στο	ξενοδοχείο	SCANDIC	RUKAHOVI		Α΄	κατηγορίας	•1	διανυκτέρευση	στο	Ροβανιέμι	σε	κεντρικό	ξενοδοχείο	Α΄	κατηγορίας	(Santa	Clauss,	Sokos,	Scandic,	Pojhanhovi)	
•4	Δείπνα	στο	ξενοδοχείο	•Επίσκεψη	Άγιου	Βασίλη	στο	ξενοδοχείο	και	μοίρασμα	δώρων	στα	παιδιά	•Επίσκεψη	στο	χωριό	του	Άη-Βασίλη,	στον	ΑΡΚΤΙΚΟ	ΚΥΚΛΟ	και	πιστοποιητικό	•Επίσκεψη	
στο	ΜΟΥΣΕΙΟ	ARKTIKUM	(περιλαμβάνεται	το	κόστος	εισόδου)	•Επίσκεψη	στο	SNOWMAN	WORLD	(περιλαμβάνεται	το	κόστος	εισόδου)	•Επίσκεψη	στην		SNOWLAND		(IGLOO-RESTAURANT)	
(περιλαμβάνεται	το	κόστος	εισόδου)	•Επίσκεψη	στον	ζωολογικό	κήπο	στη	Ρανούα	(περιλαμβάνεται	το	κόστος	εισόδου)	•Εκδρομή	με	μηχανάκια	του	χιονιού	(snowmobiles)	•Επίσκεψη	σε	φάρμα	
ταράνδων,	βόλτα	με	έλκηθρα	και	δίπλωμα	οδήγησης	•Επίσκεψη	σε	φάρμα	huskies	&	βόλτα	με	έλκηθρα	•Δώρο	καινούργια	ισοθερμική	Φόρμα	(Σαλοπέτα)	•Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	
μας	•Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτική	για	τους	εκδρομείς	έως	75	ετών	•Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:	•Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	•Είσοδος	στο	Santa Park (ενήλικες € 36, παιδιά € 30)	•Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

1η μέρα: Αθήνα - Ελσίνκι 
Συνάντηση	 στο	 αεροδρόμιο	 και	 πτήση	 για	 την	 πρωτεύουσα	 της	
Φινλανδίας,	το	Ελσίνκι.	Άφιξη,	μεταφορά	και	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο.	
Διανυκτέρευση.	

2η μέρα: Ελσίνκι, Περιήγηση πόλης  
Πρωινή	 περιήγηση	 στην	 γοητευτική	 "κόρη	 της	 Βαλτικής",	 όπως	
αποκαλούν	 το	Ελσίνκι,	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 οποίας	 θα	 δούμε	 μεταξύ	
άλλων	την	κεντρική	πλατεία	της	Γερουσίας,	τον	ορθόδοξο	ναό	Ουσπένσκι,	
το	Προεδρικό	Μέγαρο,	την	Εθνική	Βιβλιοθήκη	Oodi,	το	όνομα	της	οποίας	
προέρχεται	από	την	ελληνική	λέξη	ωδή,	τον	εντυπωσιακής	αρχιτεκτονικής	
Σιδηροδρομικό	 Σταθμό,	 τη	 Βουλή,	 το	 Εθνικό	 Μουσείο,	 το	 πάρκο	 του	
μεγάλου	μουσουργού	 της	Φινλανδίας	Σιμπέλιους	κ.ά.	Στη	συνέχεια	θα	
απολαύσουμε	 την	 χριστουγεννιάτικη	 ατμόσφαιρα	 στις	 παραδοσιακές	
υπαίθριες	 αγορές	 της	 πόλης	 και	 θα	 γευτούμε	 τοπικές	 γεύσεις	 στην	
κλειστή	αγορά	τροφίμων.	Επιστροφή		στο	ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Ελσίνκι - Κούουσαμο - Ρούκα  
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 το	 Κούουσαμο	 και	 την	 Ρούκα,	 μέσω	 μιας	
πανέμορφης	 διαδρομής,	 όπου	 θα	 θαυμάσετε	 παγωμένες	 λίμνες,	
χιονισμένα	 τοπία,	 ταράνδους,	 γραφικά	 αγροτόσπιτα	 φωτισμένα	 μέσα	
στο	πανέμορφο	μισοσκόταδο,	εικόνες	που	μόνο	μέσα	στην	φαντασία	σας	
και	σε	 κινηματογραφικές	 ταινίες	 έχετε	 ξαναδεί.	Άφιξη	 και	 τακτοποίηση	
στο	ξενοδοχείο.	Δείπνο.	Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Ρούκα, Ζωολογικός κήπος στη Ρανούα, Murr Murr, Fazer, 
Βόρειο Σέλας   
Σήμερα	 το	πρωί	 θα	αναχωρήσουμε	 για	 την	ΡΑΝΟΥΑ,	 το	πιο	 όμορφο	
ζωολογικό	πάρκο	της	Φινλανδίας.	Εδώ	θα	μπορέσουμε	να	θαυμάσουμε	
στο	φυσικό	τους	περιβάλλον	πολικές	αρκούδες,	λευκούς	αετούς,	λύκους,	
τάρανδους,	 λευκές	 κουκουβάγιες,	 σκιουράκια	 κ.ά.	 Είναι	 ο	 μοναδικός	
στον	 κόσμο	 ζωολογικός	 κήπος	 με	 ζώα	 από	 τον	Αρκτικό	 κύκλο	 και	 το	
Βόρειο	 ημισφαίριο	 της	 γης.	Μπορείτε	 να	 επισκεφθείτε	 το	πρατήριο	 με	
τα	γνωστά	γλυκίσματα,	σοκολάτες	και	καραμέλες	FAZER,	καθώς	και	το	
κάστρο	Murr-Murr,	ο	πύργος	του	οποίου	είναι	το	σπίτι	των	συνοδών	του	
Άγιου	Βασίλη,	Γιούσα	και	Νέσσε.	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο	και	δείπνο.	
Βραδινή	 εξόρμηση	 για	 να	 δούμε	 το	 Βόρειο	 Σέλας,	 εάν	 και	 εφ΄	 όσον	
σταθούμε	 τυχεροί.	Το Βόρειο Σέλας είναι δυνατόν να παρατηρηθεί 
στην Φινλανδική Λαπωνία - η θέση μας στον Αρκτικό Κύκλο μας 
δίνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες για να το δούμε. Ο οδηγός μας 
θα μας μεταφέρει στα καλύτερα σημεία για να απολαύσουμε το 
μοναδικό αυτό φαινόμενο.		

5η μέρα: Ρούκα, Μηχανάκια Χιονιού (snowmobiles) - Ψάρεμα, 
Επίσκεψη σε φάρμα Ταράνδων, Σκυλιά Χάσκις, Βόλτα με έλκηθρα 
Η	 σημερινή	 μέρα	 υπόσχεται	 συναρπαστικές	 εμπειρίες.	 Ξεκινάμε	 για	
το	 ταξίδι	 μας	 στο	 απέραντο	 λευκό	 κοντά	 στα	 σύνορα	 της	 Ρωσίας.	
Ακολουθήστε	 μας	 με	 τα	 μηχανάκια	 του	 χιονιού	 σε	 ένα	 σαφάρι	 στο	
πουθενά,	πάνω	από	παγωμένες	 λίμνες	 και	ανάμεσα	σε	πυκνά	 έλατα.	
Φοράμε	 τις	 ειδικές	στολές,	 τα	 κράνη,	 τα	 γάντια	 και	 ακολουθώντας	 τις	
οδηγίες	 των	 τοπικών	 αρχηγών,	 θα	συμμετάσχουμε	σε	 ένα	σαφάρι	 με	
snowmobiles πάνω	 από	 παγωμένες	 λίμνες	 και	 ποτάμια	 μέσα	 στο	
δάσος.	Θα	διδαχθούμε	από	τους	Λάπωνες	τον	χειρισμό	του	snowmobile	
και	 αμέσως	 μετά	 θα	 το	 οδηγήσουμε	 μόνοι	 μας,	 εξερευνώντας	 την	
κατάλευκη	Λαπωνική	ύπαιθρο.	Κατά	τη	διάρκεια	της	διαδρομής	μας	θα	
σταματήσουμε	 για	ψάρεμα στο παγωμένο ποτάμι.	 Στη	συνέχεια	 θα	
επισκεφθούμε	την	τοπική	φάρμα	με	τους	τάρανδους,	όπου	θα	μάθουμε	να	
οδηγάμε	έλκηθρο που έλκουν οι τάρανδοι	και	φυσικά	να	αποκτήσουμε	

το	απαραίτητο	δίπλωμα	οδήγησης	 (500	m).	Ακολουθεί	η	επίσκεψή	μας	
στην	φάρμα	με	τα	πανέμορφα	σκυλιά χάσκις και η βόλτα με αυτά	(750	
m).	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο.	Δείπνο.	Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Ρούκα - Ροβανιέμι, Αρκτικός Κύκλος, Χωριό του Άγιου 
Βασίλη, Santa Park, Snowman world 
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 το	 Ροβανιέμι.	 Θα	 επισκεφθούμε	 τον	
Αρκτικό	 Κύκλο	 όπου	 βρίσκεται	 το	 σπίτι	 του	 Άγιου	 Βασίλη,	 τον	
οποίο	 θα	 συναντήσετε	 προσωπικά	 και	 θα	 έχετε	 την	 δυνατότητα	 να	
φωτογραφηθείτε	μαζί	του.	Από	το	ταχυδρομείο	του	μπορείτε	να	στείλετε	
τις	 ευχητήριες	 χριστουγεννιάτικες	 κάρτες	 σας!!!	 Περιπλανηθείτε	 στο	
Arctic	Circle	Shopping	Gallery,	όπου	θα	έχετε	την	ευκαιρία	να	αγοράσετε	
αναμνηστικά	δώρα	από	 τα	όμορφα	μαγαζιά.	Επίσκεψη	στο	Snowman	
World	για	να	θαυμάσετε	 τα	 ξεχωριστά	γλυπτά	από	πάγο	και	χιόνι	και	
να	συμμετάσχετε	σε	όλες	τις	δραστηριότητες,	όπως	πατινάζ	στον	πάγο,	
μάθημα	snowboarding,	γλυπτική	στο	χιόνι,	αλλά	και	τσουλήθρες	πάγου!	
Ακολουθεί	 η	 επίσκεψή	 μας	 στο	 SANTA	 PARK,	 την	DISNEYLAND	 της	
Λαπωνίας,	που	θα	σας	μεταφέρει	σ’	 έναν	παραμυθένιο	 κόσμο	 και	θα	
νοιώσετε	σαν	παιδιά.	Κτισμένο	στο	εσωτερικό	μιας	τεράστιας	σπηλιάς,	
προσφέρει	 δυνατότητα	 ποικιλίας	 παιχνιδιών	 για	 μικρά	 και	 μεγάλα	
παιδιά.	 Συνεχίζουμε	 για	 το	 IGLOO	 RESTAURANT	 -	 SNOWLAND,	 το	
οποίο	 κατασκευάζεται	 κάθε	 χρόνο	 σε	 απόσταση	 3	 χιλιομέτρων	 έξω	
από	 το	 Ροβανιέμι.	 Εκεί,	 θα	 θαυμάσουμε	 τον	 τρόπο	 κατασκευής	 από	
κομμάτια	πάγου	του	εστιατορίου	και	των	δωματίων	(για	τους	τολμηρούς	
που	 θέλουν	 να	 περάσουν	 την	 νύχτα	 τους	 μέσα	 στους	 πάγους),	 την	
DISCO	από	πάγο	και	το	εστιατόριο	με	τα	τραπέζια,	καρέκλες,	ποτήρια,	
όλα	φτιαγμένα	από	πάγο.	Μεταφορά	και	 τακτοποίηση	στο	 ξενοδοχείο.	
Δείπνο.	Διανυκτέρευση

7η μέρα: Ροβανιέμι, Περιήγηση πόλης, Μουσείο Arktikum - Αθήνα  
Βρισκόμαστε	στο	ίδιο	γεωγραφικό	πλάτος	με	την	Αλάσκα	και	πιο	ψηλά	
από	 το	Ρέικιαβικ	 της	 Ισλανδίας.	Σήμερα	 θα	 επισκεφθούμε	 το	 μουσείο	
ARKTIKUM,	όπου	θα	θαυμάσουμε	σε	όλο	της	το	μεγαλείο	τη	λαϊκή	τέχνη	
και	 την	 εξέλιξη	 των	 Λαπώνων.	 Επίσης,	 στο	 όμορφο	 αμφιθέατρο	 του	
μουσείου	μπορείτε	να	παρακολουθήσετε	ένα	υπέροχο	ντοκιμαντέρ	για	το	
Βόρειο	Σέλας	και	τον	Ήλιο	του	Μεσονυχτίου.	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	
•Στα	 δείπνα	 δεν	περιλαμβάνονται	 τα	ποτά	 	 •Τελικό	πρόγραμμα	 με	 το	
ενημερωτικό	σας.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Ελσίνκι	-	Κούουσαμο	-	Ράνουα	-	Ροβανιέμι/Χωριό	του	Άγιου	Βασίλη,	Αρκτικός	Κύκλος,	Santa	Park,	ΒΟΡΕΙΟ	ΣΕΛΑΣ

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ - ΛΑΠΩΝΙΑ

Αναχωρήσεις: 17 ∆εκεµβρίου - 7 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο SCANDIC SOKOS SANTA CLAUSS

∆ίκλινο 1499 1599

3ο άτοµο έως 12 ετών 1349 1499

3ο άτοµο έως 12 ετών
(χωρίς παροχές ξενοδοχείου) 900 900

Μονόκλινο 1849 1949

Οι πτήσεις 
µας

1η µέρα
TK 1846
TK 1763

ΑΘΗΝΑ -  ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ -ΕΛΣΙΝΚΙ

10.05΄ - 12.40΄
15.20΄ - 17.50΄

7η µέρα A3 4091 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ - ΑΘΗΝΑ 14.30΄ - 18.40΄

Ταξιδιωτικά έγγραφα: Απαραίτητο	διαβατήριο	με	6μηνη	ισχύ.
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1η μέρα: Αθήνα - Κοπεγχάγη, Περιήγηση πόλης
Συνάντηση	 στο	 αεροδρόμιο	 και	 απ΄	 ευθείας	 πτήση	 με	 AEGEAN AIRLINES	 για	
Κοπεγχάγη.	Άφιξη	και	περιήγηση	στην	φαντασμαγορικά	στολισμένη	πόλη,	κατά	τη	
διάρκεια	της	οποίας	θα	δούμε	την	κεντρική	πλατεία	του	εντυπωσιακού	Δημαρχείου,	τη	
Γλυπτοθήκη,	το	Χρηματιστήριο,	το	παλάτι	Αμαλίενμποργκ,	την	Όπερα,	το	άγαλμα	του	
Φρειδερίκου	Ε΄,	τα	ογκώδη	ανάκτορα	Κρίστιανμποργκ,	το	σπίτι	όπου	έζησε	ένα	μέρος	
της	ζωής	του	ο	μεγάλος	παραμυθάς	Χανς	Κρίστιαν	Άντερσεν,	το	κανάλι	Νίχαβν	με	τα	
πολύχρωμα	σπίτια	και	 τα	αραγμένα	 ιστιοφόρα	κ.ά.	Τελευταία	μας	στάση	θα	 είναι	

στην	παραλία	Λαγκελίνιε,	όπου	θα	δούμε	το	ύψους	1,25	μέτρων	χάλκινο	άγαλμα	της	
Μικρής	Γοργόνας	(den	Lille	Havfrue),	το	σύμβολο	της	πόλης.	Χρόνος	ελεύθερος,	για	να	
επισκεφθείτε	κάποιο	μουσείο	ή	την	αυτόνομη	κοινότητα	Christiania,	μια	μποέμ	γειτονιά	
που	 ιδρύθηκε	 το	1971	με	 το	όραμα	ενός	 εναλλακτικού	 τρόπου	ζωής.	Τακτοποίηση	
στο	ξενοδοχείο	SCANDIC COPENHAGEN 4* (www.scandichotels.com).	Στη	συνέχεια	
μπορείτε	να	περπατήσετε	μαζί	με	τον	αρχηγό	μας	στον	περίφημο	πεζόδρομο	Στρόγκετ	
(Stroget),	έναν	από	τους	μεγαλύτερους	της	Ευρώπης.	Διανυκτέρευση.		

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

Χριστούγεννα	ή	Πρωτοχρονιά	στην	γοητευτική	πρωτεύουσα	 της	Δανίας,	 την	μαγευτική	Κοπεγχάγη,	μια	πόλη	μου	μοιάζει	να	έχει	
ξεπηδήσει	από	τις	ιστορίες	του	μεγάλου	παραμυθά	της,	του	Χανς	Κρίστιαν	Άντερσεν!	Η	εορταστική	ατμόσφαιρα	με	τους	στολισμένους	
δρόμους	και	 τα	φωτισμένα	μνημεία,	οι	λαμπερές	βιτρίνες	 των	καταστημάτων,	 τα	περίφημα	 ξωτικά	 των	Χριστουγέννων	 -	οι	νάνοι	
Γιούουλ	Νίσσε,	οι	πιστοί	βοηθοί	του	"Γιουλεμάντεν",	δηλαδή	του	Άγιου	Βασίλη,	με	τα	κόκκινα	καπέλα	και	τα	μακριά	άσπρα	γένια	-	να	
φιγουράρουν	σε	κάθε	είδους	αντικείμενα,	η	χριστουγεννιάτικη	αγορά	στο	πάρκο	Τίβολι,	το	ζεστό	αρωματικό	κρασί	γκλογκ	(glögg),	οι	
δανέζικες	λιχουδιές	των	ημερών	και	πάνω	απ΄	όλα	η	ζωντάνια	των	κατοίκων	της	πόλης,	θα	δώσουν	μια	ξεχωριστή	νότα	στις	φετινές	
σας	γιορτές!	

Ελάτε	να	σας	δείξουμε	τα	σημαντικότερα	αξιοθέατα	της	πόλης,	να	επισκεφθούμε	το	Μουσείο του Κεχριμπαριού	με	τα	μοναδικά	
εκθέματα	από	το	"Χρυσάφι	του	Βορρά",	να	σας	μιλήσουμε	για	τα	χριστουγεννιάτικα	έθιμα	της	χώρας	και	τη	φιλοσοφία	του	hygge,	
που	αποτελεί	 το	μυστικό	 της	 ευτυχίας	 των	Δανών,	 να	περπατήσουμε	μαζί	στον	περίφημο	πεζόδρομο	Στρόγκετ	 και	στο	πάρκο 
Τίβολι	με	την	παραμυθένια	χριστουγεννιάτικη	αγορά,	να	ζήσουμε	το	"πνεύμα	των	Χριστουγέννων"	στην	Οντένσε	και,	αν	θέλετε,	να		
ακολουθήσουμε	την	Δανέζικη	Ριβιέρα	μέχρι	το	Χέλσινγκορ για	να	δούμε	το	άθικτο	κάστρο Κρόνμποργκ	και	να	συνεχίσουμε	μέχρι	
το	αναγεννησιακό	παλάτι Φρεντερίκσμποργκ.

Ελάτε να περάσουμε μαζί τα πιο "hyggeligt" Χριστούγεννα της ζωής μας!!!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

…πιο λαµπερή από ποτέ!!!
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN 
AIRLINES •Τρεις,	τέσσερις	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	SCANDIC COPENHAGEN 
4*	 •Μπουφέ	 πρόγευμα	 καθημερινά	 •Εκδρομές,	 περιηγήσεις,	 επισκέψεις	 βάσει	
προγράμματος	 •Εισιτήριο εισόδου στο Πάρκο Τίβολι •Εισιτήριο εισόδου στο 
Μουσείο Άντερσεν •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,	 πέραν	
όσων	 αναγράφονται	 στα	 περιλαμβάνονται	 •Ποτά,	 φιλοδωρήματα,	 αχθοφορικά	 στα	
ξενοδοχεία	 •Ό,τι	 δεν	 αναγράφεται	 στο	 πρόγραμμα	 ή	 αναγράφεται	 ως	 προαιρετικό,	
προτεινόμενο	κλπ.

2η μέρα: Κοπεγχάγη, Τίβολι   
Σήμερα	 θα	 επισκεφθείτε	 μαζί	 με	 τον	 αρχηγό	 μας	 το	 Τίβολι	 (το κόστος εισόδου 
περιλαμβάνεται),	 το	 δεύτερο	παλαιότερο	πάρκο	αναψυχής	 του	 κόσμου,	 το	 οποίο	
κατά	 την	περίοδο	αυτή	μετατρέπεται	σε	μια	παραμυθένια	χριστουγεννιάτικη	αγορά	
έκτασης	2000	τετραγωνικών	μέτρων.	Το	νεραϊδένιο	αυτό	σκηνικό	πλαισιώνουν	εξωτικά	
περίπτερα,	διακοσμημένα	συμφώνα	με	την	Σκανδιναβική	παράδοση.	Εδώ	μπορείτε	
να	αγοράσετε	χριστουγεννιάτικα	αναμνηστικά	και	να	γευθείτε	τοπικές	λιχουδιές.	Τα	
παιδιά	σας	θα	συναντήσουν	τον	Άγιο	Βασίλη	-	τον	Γιουλεμάντεν	-	και	τους	βοηθούς	
του,	μπορούν	να	κάνουν	πατινάζ	ή	rollecoasters	και	να	δοκιμάσουν	τα	γκλασαρισμένα	
γλυκά	με	τα	χριστουγεννιάτικα	σχέδια.	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.	

3η μέρα: Κοπεγχάγη, Ελεύθερη μέρα, Προαιρετική εκδρομή σε παλάτια/κάστρα
Ελεύθερη	 μέρα	 για	περαιτέρω	 εξερεύνηση	 της	πόλης.	Επίσης	 μπορείτε	 να	 λάβετε	
μέρος	 σε	 μία	 προαιρετική	 εκδρομή	 στο	 κάστρο Κρόνμποργκ και στο παλάτι 
Φρεντερίκσμποργκ.
Περιγραφή Προαιρετικής Εκδρομής:	Πρωινή	αναχώρηση	 (έξοδα	ατομικά)	για	 	 το	
κάστρο Κρόνμποργκ	 του	 15ου	 αιώνα,	 που	 παραμένει	 άθικτο	 και	 έγινε	 γνωστό,	
καθώς	ο	Σαίξπηρ	τοποθέτησε	εκεί	την	πλοκή	του	Άμλετ.	Βρίσκεται	κοντά	στην	πόλη	
Χέλσινγκορ,	 περίπου	 45	 χιλιόμετρα	 από	 την	 Κοπεγχάγη.	 Θα	 ακολουθήσουμε	 την	
πανέμορφη	παραλιακή	διαδρομή	που	ονομάζεται	"Δανέζικη	Ριβιέρα".	Συνεχίζουμε	την	
περιήγησή	μας	προς	το	αναγεννησιακό	παλάτι Φρεντερίκσμποργκ	(Frederiksborg),	
το	 μεγαλύτερο	 της	 Σκανδιναβίας,	 που	 στεγάζει	 το	 Εθνικό	 Μουσείο	 της	 Δανίας.	
Επιστροφή	στην	Κοπεγχάγη.	Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Κοπεγχάγη - Οντένσε, Μουσείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν - Κοπεγχάγη 
Πρωινή	αναχώρηση	για	την	Οντένσε	στην	οποία	θα	φθάσουμε	μέσω	της	περίφημης	
"Γέφυρας της Μεγάλης Ζώνης"	(Great	Belt,	Storebælt)	-	ένας	συνδυασμός	γεφυρών	
και	σηράγγων	μήκους	18	χιλιομέτρων,	που	συνδέει	 το	νησί	Φούνεν	 (Φιονία,	Fyn),	
όπου	βρίσκεται	η	Οντένσε,	με	 το	νησί	Ζίλαντ	 (Ζηλανδία,	Σγιέλαν,	Sjælland),	όπου	
βρίσκεται	 η	Κοπεγχάγη.	Η	Οντένσε	 είναι	 η	 τρίτη	 μεγαλύτερη	πόλη	 της	Δανίας	 και	
γενέτειρα	 του	Χανς	Κρίστιαν	Άντερσεν	 (1805-1875).	Εδώ	θα	 ζήσουμε	 το	 "πνεύμα 
των Χριστουγέννων".	Το	Χριστουγεννιάτικο	Χωριό	μεταφέρει	την	ατμόσφαιρα	και	
το	κλίμα	της	εποχής	του	πιο	διάσημου	παραμυθά	-	στις	αρχές	του	19ου	αιώνα	-	ενώ	
η	πόλη	είναι	γεμάτη	καλλιτέχνες	και	ήρωες	των	παραμυθιών	του.	Και	φυσικά	δεν	θα	
παραλείψουμε	να	επισκεφθούμε	το	εκπληκτικό	Μουσείο	Χανς	Κρίστιαν	Άντερσεν,	ένα	
κτίριο	που	μοιάζει	 να	 έχει	 ξεπηδήσει	από	 τις	σελίδες	 των	παραμυθιών	 του.	Μέσα	
από	καταπράσινους	κήπους,	κρυψώνες	και	δαιδαλώδεις	διαδρόμους	οι	επισκέπτες	
"βιώνουν"	 τις	πολυεπίπεδες	 ιστορίες	και	ανακαλύπτουν	σε	βάθος	 τους	χαρακτήρες	

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	φόροι	πόλεων:	+ € 250
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 70	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 140	με	την	AEGEAN
(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)

Οι πτήσεις µας
9/12

1η µέρα A3 750 ΑΘΗΝΑ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ  08.50΄ - 11.15΄

4η µέρα A3 751 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΑΘΗΝΑ 12.05΄ - 16.15΄

Οι πτήσεις µας
23, 30/12

1η µέρα A3 750 ΑΘΗΝΑ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ  08.50΄ - 11.15΄

5η µέρα A3 753 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΑΘΗΝΑ 17.00΄ - 21.05΄

Αναχωρήσεις: 9, 23, 30 ∆εκεµβρίου - 4, 5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
9/12 23, 30/12

4 µέρες 5 µέρες
∆ίκλινο 495 645
3ο άτοµο έως 12 ετών 395 495
Μονόκλινο 695 895

των	 ηρώων	 των	παραμυθιών	 του	 (το κόστος εισόδου περιλαμβάνεται).	Επιστροφή	
στην	Κοπεγχάγη	και	απόγευμα	ελεύθερο.	Διανυκτέρευση.	

5η μέρα: Κοπεγχάγη - Αθήνα
Χρόνος	ελεύθερος	το	πρωί	μέχρι	την	ώρα	της	αναχώρησής	μας	για	το	αεροδρόμιο	και	την	
επιβίβαση	στην	πτήση	μας	για	την	Αθήνα.	

Σημειώσεις: •Οι	 ανωτέρω	 εκδρομές,	 επισκέψεις	 ενδέχεται	 να	 πραγματοποιηθούν	
με	 διαφορετική	 σειρά,	 χωρίς	 να	 παραλειφθεί	 κάτι	 	 •Το	 τετραήμερο	 πρόγραμμα	 δεν	
περιλαμβάνει	την	ελεύθερη	μέρα	•Τελικό	πρόγραμμα	με	το	ενημερωτικό	σας.
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο πρόγραµµά µας:

"Κυνήγι" Βορείου Σέλαος

για Τρεις συνεχόµενες µέρες!!!

FlyOver Iceland!!!
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Παγετώνες,	Παγόβουνα,	Καταρράκτες
Ρέικιαβικ,	"Χρυσός	Κύκλος",	Εθνικό	Πάρκο	Σκαφτάφελ,	Σπήλαιο	του	Παγετώνα	Βάτναγιογκουλ,

Μπλου	Λαγκούν,	FlyOver	Iceland

ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ

  Λ ΤΕ ΕΣ  ΣΤ ΓΜΕΣ  Μ Σ

•	Τρεις	διανυκτερεύσεις	στο	Ρέικιαβικ	και	Τρεις	διανυκτερεύσεις	στην	επαρχία	της	Ισλανδίας	για	να	γνωρίσουμε	τα	
			σπάνια	και	εκπληκτικά	γεωφυσικά	φαινόμενα	της	χώρας!!!
•	ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ	στο	πρόγραμμά	μας:	Northern	Lights	Hunting	-	"Κυνήγι"	Βορείου	Σέλαος	για	τρεις	συνεχόμενες	
			μέρες!!!
•	Εξερευνούμε	το	Σπήλαιο	του	Παγετώνα	Βάτναγιογκουλ
•	Κάνουμε	βόλτα	με	Snowmobiles	στον	επιβλητικό	παγετώνα	Λάνγκγιοκουλ!
•	Ανακαλύπτουμε	τα	φυσικά	φαινόμενα	του	περίφημου	"Χρυσού	Κύκλου"
•	Μαθαίνουμε	για	το	ιστορικό	Θίνγκβελιρ	και	βλέπουμε	το	σημείο	συνάντησης	της	Ευρασιατικής	και	της	
			Βορειοαμερικανικής	τεκτονικής	πλάκας
•	Επισκεπτόμαστε	το	Εθνικό	Πάρκο	Σκαφτάφελ
•	Θαυμάζουμε	τον	Χρυσό	Καταρράκτη	Γκούλφος,	τον	παγετώνα	Svinafelsjokull,	τη	λιμνοθάλασσα	του	παγετώνα	
			Γιόκουλσαρλον,	την	Διαμαντένια	Παραλία,	την	Μαύρη	Παραλία	Ρεϊνισφιάρα,	τους	θεαματικούς	καταρράκτες	
			Σκόγκαφος	και	Σέλγιαλαντσφος
•	Βλέπουμε	την	εκκλησία	Hofskirkja,		μία	από	τις	έξι	εκκλησίες	της	Ισλανδίας	που	σώζονται	μέχρι	σήμερα	ως	
			ιστορικά	μνημεία
•	Απολαμβάνουμε	την	εκπληκτική	θέα	από	το	περίφημο	Dyrholaey	View	Point
•	Κολυμπάμε	στα	καταγάλανα	ιαματικά	νερά	της	περίφημης	Μπλε	Λίμνης	-	Blue	Lagoon!
•	Επισκεπτόμαστε	το	περίφημο	Περλ	(Pearl)	με	το	Πλανητάριο	και	το	Μουσείο
•	Απολαμβάνουμε	την	μοναδική	εμπειρία	του	FlyOver	Iceland	-	το	νεότερο	αξιοθέατο	της	Ισλανδίας,	που	σύντομα	
			θα	βρίσκεται	στα	προγράμματα	όλων!!!
•	Δείπνο	στο	παραδοσιακό	"Viking	Village"	κοντά	στο		Ρέικιαβικ
•	Τρία	Δείπνα	συνολικά	στα	ξενοδοχεία	του	Νότου

Στη µαγεία των Γκέυζερς και του 
Βορείου Σέλαoς

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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1η μέρα: Αθήνα - Ρέικιαβικ
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.	Φθάνοντας	θα	μεταβούμε	στο	περίφημο	Περλ	(Pearl/Perlan)	
με	 το	πλανητάριο	 και	 το	 μουσείο,	που	 δεσπόζει	στον	 λόφο	πάνω	από	 την	πόλη	 και	
προσφέρει	εκπληκτική	θέα	στην	γύρω	περιοχή	(το κόστος εισόδου περιλαμβάνεται).	
Μεταφορά	και	τακτοποίηση	στο		ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.	

2η μέρα: Ρέικιαβικ - Νότια Ισλανδία - Βικ:  "Χρυσός Κύκλος", Θίνγκβελιρ, Geyser, 
Χρυσός Καταρράκτης Γκούλφος (Gullfoss), Snowmobiles στον παγετώνα 
Λάνγκγιοκουλ 
Σήμερα	το	πρωί	θα	ανακαλύψουμε	τα	αξιοθέατα	του	περίφημου	"Χρυσού	Κύκλου",	που	
μας	προσφέρει	μια	μεγάλη	ποικιλία	από	φυσικά	φαινόμενα	και	μυστικά	της	φύσης.	Αρχικά	
θα	 επισκεφθούμε	 το	Θίνγκβελιρ	 (Thingvellir,	Þingvellir)	 με	 το	παλαιότερο	 δημοκρατικό	
Κοινοβούλιο	 (930	 μ.Χ.).	 Το	 Θίνγκβελιρ	 βρίσκεται	 δίπλα	 στη	 λίμνη	 Thingvallavatn,	 τη	
μεγαλύτερη	 του	νησιού,	η	οποία	αποτελεί	Εθνικό	Πάρκο.	Το	πανέμορφο	φαράγγι	που	
διασχίζει	το	πάρκο	αυτό	είναι	στην	πραγματικότητα	το	σημείο	συνάντησης	δύο	τεκτονικών	
πλακών	της	Γης	-	της	Ευρασιατικής	και	της	Βορειοαμερικανικής.	Ο	συνδυασμός	φυσικών	
φαινομένων	και	η	ιστορική	σημασία	του	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	Strokkur,	που	εκτοξεύει	ατμούς	και	νερό	
σε	ύψος	30	μέτρων.	Συνεχίζουμε	για	τον	μεγαλοπρεπή	καταρράκτη	Gullfoss,	τον	Χρυσό	
Καταρράκτη,	έναν	από	τους	εντυπωσιακότερους	της	Ευρώπης:	χιλιάδες	τόνοι	παγωμένου	
νερού	δημιουργούν	 ένα	βαθύ	φαράγγι.	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).	Μια	 εμπειρία	που	θα	μας	μείνει	πραγματικά	
αξέχαστη!!!	Συνεχίζουμε	για	την	εντυπωσιακή	περιοχή	του	νότιου τμήματος	του	νησιού.	
Άφιξη	 και	 τακτοποίηση	 στο	 ξενοδοχείο.	 Δείπνο	 και	 στη	 συνέχεια,	 αν	 είμαστε	 βέβαια	
τυχεροί,	θα μπορέσουμε να θαυμάσουμε το υπερθέαμα του Βορείου Σέλαος	(Aurora	
Borealis),	με μία ακόμα δραστηριότητα που προσφέρει το Γραφείο μας:	το	περίφημο	

Northern Lights Hunting - "Κυνήγι" του Βορείου Σέλαος.	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο.	
Διανυκτέρευση.		

3η μέρα: Εθνικό Πάρκο Σκαφτάφελ, Λιμνοθάλασσα του παγετώνα Γιόκουλσαρλον 
- "Διαμαντένια Παραλία" - Εκκλησία Hofskirja - Παγετώνες Σβίναφελς και Βάτνα, 
Εξερεύνηση στο Σπήλαιο του Παγετώνα Βάτναγιογκουλ / "Κυνήγι" Βορείου Σέλαος    
Οι	 εμπειρίες	 μας	 από	 την	 μοναδική	 αυτή	 χώρα	συνεχίζονται	 με	 τις	 επισκέψεις	 μας	
στο	νότιο	τμήμα	της.	Σήμερα	θα	δούμε	το	Εθνικό	Πάρκο	Σκαφτάφελ	(Skaftafell),	τους	
παγετώνες	Σβίναφελς	(Svinafelsjokull)	και	Βάτνα	(Vatnajokull),	καθώς	και	την	παγωμένη	
λιμνοθάλασσα	 του	παγετώνα	Γιόκουλσαρλον	 (Jökulsárlón),	που	βρίσκεται	στο	νότιο	
άκρο	του	Εθνικού	Πάρκου	Vatnajökull,	του	μεγαλύτερου	παγετώνα	της	Ευρώπης,	με	τα	
παγόβουνα	και	τα	κομμάτια	πάγου	διαφόρων	μεγεθών,	σχημάτων	και	χρωμάτων	-	από	
μπλε	έως	βαθύ	γαλανό	και	σκούρο	πράσινο.	
Δίπλα	 στην	 λιμνοθάλασσα	 του	 παγετώνα	 Γιόκουλσαρλον	 μας	 περιμένει	 μία	 ακόμα	
έκπληξη:	η	περίφημη	"Διαμαντένια	Παραλία"	(Diamond	Beach),	μια	μαύρου	χρώματος	
αμμουδιά	 ηφαιστειακής	 προέλευσης	 με	 μπλε,	 διαφανή	 και	 λευκά	 κομμάτια	 πάγου,	
που	 αποσπάστηκαν	 από	 τον	 παγετώνα	 Breidamerkurjokull	 (μία	 από	 τις	 "γλώσσες"	
του	Vatnajökull),	παρασύρθηκαν	στην	 ξηρά	και	λάμπουν	σαν	διαμάντια.	Είναι	η	πιο	
δημοφιλής	 παραλία	 της	 χώρας	 και	 στα	 ισλανδικά	 ονομάζεται	 Breidamerkursandur	
(sandur	 σημαίνει	 άμμος).	 Στη	 συνέχεια	 θα	 δούμε	 την	 εκκλησία	 Hofskirkja,	 η	 στέγη	
της	οποίας	 είναι	καλυμμένη	με	χλοοτάπητα,	μια	 τεχνική	που	δημιουργήθηκε	 για	 την	
προστασία	των	ανθρώπων	και	των	ζώων	από	τις	χαμηλές	θερμοκρασίες.	Η	κατασκευή	
της	ανάγεται	στο	1884	και	είναι	μία	από	τις	έξι	εκκλησίες	της	Ισλανδίας	που	σώζονται	
μέχρι	σήμερα	ως	ιστορικά	μνημεία.
Κορυφαία στιγμή της σημερινής μας ημέρας θα είναι η περιήγησή μας εντός του 
σπηλαίου του παγετώνα Βάτναγιογκουλ	με	 το	βαθύ	 γαλάζιο	 του	χρώμα!	 (καιρού	
επιτρέποντος).	
Με	τις	ασύλληπτης	ομορφιάς	αυτές	εικόνες	θα	συνεχίσουμε	για	το	ξενοδοχείο.	Και	ξανά	
σήμερα	το	βράδυ,	μετά το δείπνο, θα βγούμε για το "κυνήγι" του Βορείου Σέλαος, 
που ευελπιστούμε να μας χαρίσει και πάλι μοναδικές εικόνες!	 Επιστροφή	 στο	
ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.

Ένα	ειδικά	σχεδιασμένο	και	προσεγμένο	ταξίδι	στην	ανόθευτη	φυσική	ομορφιά	μιας	ξεχωριστής	νησιωτικής	χώρας,	
με	το	συνεχώς	εναλλασσόμενο	τοπίο	της	-	ενεργά	και	μη	ηφαίστεια,	ορμητικοί	καταρράκτες,	τεράστιοι	παγετώνες,	κρυστάλλινα	
παγόβουνα,	υποβλητικά	φαράγγια,	παραλίες	μαύρης	άμμου,	επιβλητικοί	θερμοπίδακες	κλπ.	-	που	μας	προσφέρει	μοναδικές	

και	αξέχαστες	εμπειρίες!

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	 εισιτήρια	 ΑΘΗΝΑ-ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ-ΑΘΗΝΑ	 μέσω	 ενδιάμεσου	
σταθμού	με	AEGEAN/ISLAND AIR	•Έξι	διανυκτερεύσεις	σε	επιλεγμένα	ξενοδοχεία	στο	Ρέικιαβικ	
(Τρεις)	και	στο	Νότιο	τμήμα	του	νησιού	(τρεις)	•Φόροι	διαμονής	στα	ξενοδοχεία,	εάν	και	όπου	
απαιτούνται	 (City	Taxes)	 •Μπουφέ πρόγευμα (5 πρωινά & 1 box) και 4 Δείπνα συνολικά: 
Τρία δείπνα στα ξενοδοχεία του Νότου και ένα δείπνο στο παραδοσιακό Viking Village 
κοντά στο  Ρέικιαβικ	•Μεταφορές,	περιηγήσεις,	εκδρομές	βάσει	προγράμματος,	με	το	κόστος	των	
εισόδων	όπου	απαιτούνται	•ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο πρόγραμμά μας: Northern Lights Hunting ~ 
Κυνήγι Βορείου Σέλαος για ΤΡΕΙΣ μέρες •Η	είσοδος	στο	Περλ	(Pearl/Perlan)	με	το	πλανητάριο	
και	 το	μουσείο	 •Η είσοδος στην Blue Lagoon με δωρεάν παντόφλες και την απαραίτητη 
πετσέτα - προσφορά του Γραφείου μας •ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο πρόγραμμά μας: FlyOver 
Iceland •Ασφάλεια	αστικής	 ευθύνης	και	 ταξιδιωτικής	για	 τους	 εκδρομείς	 έως	75	 ετών	 •Φ.Π.Α.	
•Εμπειρότατος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας.
Δεν περιλαμβάνονται:	•Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία,	χώρους	επίσκεψης	και	λοιπά	αξιοθέατα,	
πέραν	των	αναγραφομένων	στο	αναλυτικό	πρόγραμμα	(το	κόστος	των	οποίων	περιλαμβάνεται	
στην	τιμή)	•Αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα	•Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα.

4η μέρα: Νότια Ισλανδία, Σκαφτάφελ - Βικ, Μαύρη Παραλία Ρεϊνισφιάρα, Dyrholaey 
View Point, Παγετώνας Sólheima / "Κυνήγι" Βορείου Σέλαος 
Σήμερα	 το	 πρωί	 θα	 αναχωρήσουμε	 για	 το	 χωριουδάκι	 Βικ	 με	 την	 περίφημη	 Μαύρη	
Παραλία	 Ρεϊνισφιάρα	 (Reynifsjara)	 με	 την	 κατάμαυρη	 ηφαιστειακή	 άμμο,	 τις	 σπηλιές	
από	 βασάλτη	 και	 τους	 εντυπωσιακούς	 πολυεδρικούς	 πετρώδεις	 σχηματισμούς.	 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.	Τέλος,	θα	θαυμάσουμε	
τον	επιβλητικό	παγετώνα	Sólheima	 (Sólheimajökull)	με	 τους	μοναδικούς	σχηματισμούς	
μπλε	και	μαύρου	χρώματος.	Συνεχίζουμε	για	το	ξενοδοχείο.	Και	πάλι	σήμερα	το	βράδυ,	
μετά το δείπνο, θα αναζητήσουμε τις μοναδικές εικόνες του Βορείου Σέλαος, που 
ακόμα και αν έχουμε καταφέρει να το δούμε τις προηγούμενες μέρες, πάντα θα μας 
συναρπάζει ο χορός των χρωμάτων του!!! Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Βικ - Καταρράκτες Σκόγκαφος και Σέλγιαλαντσφος - Κολύμπι στην Μπλου 
Λαγκούν - Ρέικιαβικ, "Εμπειρία Βίκινγκς" 
Συνεχίζοντας	σήμερα	 το	 οδοιπορικό	 μας	σε	 αυτή	 την	 υπέροχη	 χώρα,	 θα	 δούμε	 τους	
θεαματικούς	καταρράκτες	Σκόγκαφος	 (Skógafoss)	και	Σέλγιαλαντσφος	 (Seljalandsfoss)	
-	 στον	 τελευταίο	 μάλιστα	 μπορεί	 κανείς	 να	 περάσει	 από	 πίσω!	 Στη	 συνέχεια	 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	-	προσφορά	του	Γραφείου	μας).	Συνεχίζουμε	για	το	Ρέικιαβικ.	Άφιξη	
και	 τακτοποίηση	στο	 ξενοδοχείο.	 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.	

6η μέρα: Ρέικιαβικ, Περιήγηση πόλης, FlyOver Iceland 
Πρωινή	περιήγηση	 της	πόλης,	 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	
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Αναχώρηση: 22, 23, 30 ∆εκεµβρίου - 7 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 3ο άτοµο έως 12 ετών Μονόκλινο
1995 1695 2445

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων:	+€ 595
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 175	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 250	με	AEGEAN
(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)

γραφικό	λιμάνι,	το	εντυπωσιακό	Μέγαρο	Μουσικής	και	Συνεδριακό	Κέντρο	Χάρπα	(Harpa),	τα	
κυβερνητικά	κτίρια,	τα	πολύχρωμα	σπίτια,	τις	πλατείες	και	άλλα	αξιοθέατα.	Στη	συνέχεια	μας	
περιμένει	μια	μοναδική	εμπειρία:	θα	πετάξουμε	στον	ουρανό	χωρίς	να	φύγουμε	από	το	έδαφος!!!	
Το	FlyOver Iceland	είναι	ένα	εικονικό	ταξίδι	πάνω	από	τα	βουνά,	τους	παγετώνες	και	τα	ενεργά	
ηφαίστεια	μέσα	από	φαράγγια	και	 τα	άγρια	εδάφη	 της	 Ισλανδίας,	μπροστά	σε	μια	σφαιρική	
οθόνη	20	μέτρων,	με	 τεχνολογία	αιχμής	 και	 ειδικά	 εφέ	 κατά	 τη	διάρκεια	 της	 "πτήσης".	Μαζί	
θα	ζήσουμε	το	νεότερο	αξιοθέατο	της	Ισλανδίας,	που	σύντομα	θα	βρίσκεται	στα	προγράμματα	
όλων!	(το κόστος εισόδου περιλαμβάνεται).	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.		

7η μέρα: Ρέικιαβικ - Αθήνα
Μεταφορά	 στο	 αεροδρόμιο	 και	 επιβίβαση	 στην	 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	 (Βόρειο	 Σέλας	 κλπ.)	 είναι	 άμεσα	 συνδεδεμένο	 από	 τις	 καιρικές	
συνθήκες	(ορατότητα,	καθαρός	ουρανός	κλπ)	•Τελικό	πρόγραμμα	με	το	ενημερωτικό	σας.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΛΟΝ∆ΙΝΟ
ΓΟΥΙΝΣ∆ΟΡ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Ποιος δεν ονειρεύεται μια Χριστουγεννιάτικη απόδραση στην Βρετανική πρωτεύουσα;  

Ποιος	 δεν	 θα	 ήθελε	 να	 περιπλανηθεί	 στους	 φωτισμένους	 δρόμους	 του	 Λονδίνου	 με	 τους	
λαμπερούς	εορταστικούς	στολισμούς	και	τις	εντυπωσιακά	διακοσμημένες	βιτρίνες;		

Να	δοκιμάσει	γεύσεις	απ΄	όλες	τις	κουζίνες	του	κόσμου	σε	αυτήν	την	πολυεθνική	πρωτεύουσα,	
να	κάνει	τα	ψώνια	του	στην	καλύτερη	αγορά	του	κόσμου,	να	επισκεφθεί	μουσεία	και	πινακοθήκες	
παγκοσμίου	φήμης,	να	θαυμάσει	τα	μεγαλειώδη	Ανάκτορα	του	Μπάκιγχαμ	και	το	περίφημο	Big	
Ben,	να	περπατήσει	κατά	μήκος	του	Τάμεση	και	να	αντικρύσει	το	στολίδι	του,	την	επιβλητική	
Tower	Bridge	με	 τους	δύο	πύργους,	 να	δει	 την	συγκλονιστική	θέα	από	 το	London	Εye,	 το	
"Μάτι	του	Λονδίνου",	τον	ύψους	135	μέτρων	εναέριο	τροχό	με	τα	32	γυάλινα	κουβούκλια,	να	
εισβάλει	στον	παραμυθένιο	κόσμο	του	Hyde	Park,	να	παρακολουθήσει	εκπληκτικές	θεατρικές	
και	 μουσικοχορευτικές	 παραστάσεις,	 να	 πιεί	 μια	 μπύρα	 σε	 κάποια	 από	 τις	 εμβληματικές	
λονδρέζικες	pub,	να	ακούσει	ζωντανή	μουσική	σε	κάποιο	από	τα	χιλιάδες	club;		

Αυτά και άλλα πολλά θα ζήσετε μαζί μας σε ένα άρτια οργανωμένο ταξίδι στο 
παραμυθένιο Χριστουγεννιάτικο Λονδίνο! 
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1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο, Περιήγηση πόλης
Συνάντηση	 στο	 αεροδρόμιο	 και	 πτήση	 με	 BRITISH AIRWAYS	 ή	 την	 AEGEAN 
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.	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	 και	 κυρίως	 το	 Hyde	 Park,	 που	 τις	 γιορτές	 "ντύνεται	 στα	
λευκά".	Εδώ,	στο	WONDERLAND,	 βρίσκεται	 η	 χαρά	 για	 μικρούς	 και	 μεγάλους,	
με	παιχνίδια,	μαγαζάκια	και	παγοδρόμιο.	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	πούλμαν	 για	μια	 νυχτερινή	περιήγηση	 κατά	
μήκος	του	Τάμεση	με	στάσεις	για	φωτογραφίες	στα	ωραιότερα	ορόσημα	της	πόλης,	
όπως	τα	London	Eye,	Big	Ben,	Millennium	Bridge,	Saint	Paul’s,	More	London	Place,	
Tower	Bridge,	Shard.	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο	αργά	το	βράδυ.	Διανυκτέρευση.	

3η μέρα: Λονδίνο, Ελεύθερη μέρα 
Προαιρετικά: Οξφόρδη, Στράτφορντ Απόν Έιβον, Bicester Outlet Village
Ελεύθερη	 μέρα	 για	 περαιτέρω	 εξερεύνηση	 της	 πόλης.	 Επίσης,	 μπορείτε	 να	
συμμετάσχετε	 (έξοδα	 ατομικά)	 στην	 προαιρετική	 ολοήμερη	 εκδρομή	 μας	 στην	
επαρχία	 της	 Αγγλίας.	 Πρώτη	 μας	 επίσκεψη	 η	 περίφημη	 πανεπιστημιούπολη	
της	 Οξφόρδης,	 όπου	 θα	 έχουμε	 την	 ευκαιρία	 να	 θαυμάσουμε	 ένα	 μείγμα	 από	
μεσαιωνικά	 κτίρια,	 εκκλησιαστικούς	 οβελίσκους	 που	 υψώνονται	 πάνω	 από	 τα	
παμπάλαια	 κολέγια,	 περιποιημένα	 παρτέρια	 και	 κήπους,	 τετράγωνες	 αυλές	 με	
κιονοστοιχίες	 και	 αετώματα.	Ελεύθερος	 χρόνος	 για	 βόλτες	 και	 αγορές.	Επόμενη	
επίσκεψή	 μας,	 η	 κωμόπολη	 Στράτφορντ	 Απόν	 Έιβον	 (Stratford-upon-Avon),	 η	
γενέτειρα	 ενός	 από	 τους	 μεγαλύτερους	 θεατρικούς	 συγγραφείς	 και	 ποιητές	 του	
κόσμου,	του	Γουίλιαμ	Σαίξπηρ	(William	Shakespeare).	Προαιρετική	επίσκεψη	στο	
σπίτι	όπου	γεννήθηκε	και	έζησε	ο	"Βάρδος	του	Στράτφορντ"	και	ελεύθερος	χρόνος	
για	μεσημεριανό	γεύμα	και	βόλτα	στις	όχθες	 του	ποταμού	Έιβον.	Τελευταία	μας	
στάση	θα	είναι	στο	εκπτωτικό	χωριό	Bicester	Outlet	Village,	όπου	θα	έχουμε	την	
ευκαιρία	για	αγορές	από	διάφορες	μπουτίκ	σε	τιμές	κόστους.	Επιστροφή	αργά	το	
απόγευμα	στο	ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.	

4η μέρα: Λονδίνο, Ελεύθερη μέρα 
Ελεύθερη	μέρα	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	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.	Διανυκτέρευση.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ	με	BRITISH AIRWAYS ή AEGEAN AIRLINES	•Τρεις,	τέσσερις	ή	πέντε	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχείο	της	
επιλογής	σας	•Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	•Μεταφορές	από	το	αεροδρόμιο	του	Λονδίνου	στο	ξενοδοχείο	και	αντίστροφα	•Περιήγηση στην πόλη του Λονδίνου •Εκδρομή 
στο Γουίνσδορ	•Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτική	για	τους	εκδρομείς	έως	75	ετών	•Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	•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.

5η μέρα: Λονδίνο - Γουίνσδορ - Αθήνα 
Σήμερα	το	πρωί	θα	αναχωρήσουμε	για	την	εκδρομή	μας	στο	Γουίνσδορ,	όπου	θα	
έχουμε	 την	 ευκαιρία	 να	θαυμάσουμε	 το	ομώνυμο	 κάστρο-κατοικία	 των	βασιλέων	
της	Αγγλίας	από	 τον	καιρό	 του	Γουλιέλμου	 του	Κατακτητή	 (προαιρετική	είσοδος).	
Θα	επισκεφθούμε	τα	επίσημα	διαμερίσματα,	το	κουκλόσπιτο	της	βασίλισσας	και	το	
παρεκκλήσι	του	Αγίου	Γεωργίου.	Στη	συνέχεια	θα	έχουμε	χρόνο	για	να	απολαύσουμε	
μια	 βόλτα	 στα	 γραφικά	 σοκάκια	 της	 πόλης.	 Αναχώρηση	 για	 το	 αεροδρόμιο	 και	
επιβίβαση	στην	πτήση	μας	για	την	Αθήνα.

Σημειώσεις:	 •Οι	ανωτέρω	 εκδρομές,	 επισκέψεις	 ενδέχεται	να	πραγματοποιηθούν	με	
διαφορετική	 σειρά,	 χωρίς	 να	 παραλειφθεί	 κάτι	 από	 τα	 αναγραφόμενα	 •Το	 4ήμερο	
πρόγραμμα	έχει	δύο	λιγότερες	ελεύθερες	μέρες	και	 το	5ήμερο	μία	λιγότερη	ελεύθερη	
μέρα	•Τα family room στο ξενοδοχείο Amba Marble Arch είναι executive δωμάτιο 
με ένα king size bed και έναν καναπέ και είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 
έως 15 ετών. Τα συγκεκριμένα δωμάτια είναι περιορισμένα και δίνονται κατόπιν 
ζήτησης και διαθεσιμότητας	•Τελικό	πρόγραμμα	με	το	ενημερωτικό	σας	•Ταξιδιωτικά 
έγγραφα: Απαραίτητο διαβατήριο 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Αναχωρήσεις:
Με 

AEGEAN AIRLINES

6 Ιανουαρίου - 4 µέρες
18, 19, 23, 26, 29 ∆εκεµβρ., 2, 3, 4 Ιανουαρίου - 5 µέρες
22, 23, 24, 28, 29, 30  ∆εκεµβρίου - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
HOLIDAY INN
REGENTS PARK

18, 19/12 22, 23, 24/12 23, 26, 29/12,
2, 3, 4/1

28, 29,
30/12 6/1

5 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 6 µέρες 4 µέρες

∆ίκλινο 545 645 595 695 495
3ο άτοµο έως 12 ετών 345 445 395 495 345
Μονόκλινο 745 845 795 945 625

Τιµές κατ’ άτοµο
AMBA MARBLE ARCH

18, 19/12 22, 23, 24/12 23, 26, 29/12,
2, 3, 4/1

28, 29,
30/12 6/1

5 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 6 µέρες 4 µέρες

∆ίκλινο 695 795 745 845 625
3ο άτοµο έως 12 ετών 515 595 565 595 475

3ο και 4ο άτοµο έως 15 ετών
σε family room

565 645 615 645 525

Μονόκλινο 995 1145 1045 1345 845

Αναχωρήσεις:
Με

BRITISH AIRWAYS

6 Ιανουαρίου - 4 µέρες  
18, 19, 26, 27 ∆εκεµβρίου, 2, 3, 4, 5 Ιανουαρίου - 5 µέρες 
21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
HOLIDAY INN
REGENTS PARK

21,
22/12

23,
24/12

26,
27/12

28, 29,
30, 31/12

18, 19/12
2, 3, 4/1 5/1 6/1

6 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 5 µέρες 4 µέρες

∆ίκλινο 445 495 495 545 595 445 395
3ο άτοµο έως 12 ετών 245 295 295 295 395 245 245
Μονόκλινο 645 695 695 795 795 645 525

Τιµές κατ’ άτοµο
AMBA MARBLE ARCH

21,
22/12

23,
24/12

26,
27/12

28, 29,
30, 31/12

18, 19/12
2, 3, 4/1 5/1 6/1

6 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 5 µέρες 4 µέρες

∆ίκλινο 645 695 645 795 745 595 525
3ο άτοµο έως 12 ετών 445 495 465 545 565 415 375

3ο και 4ο άτ. έως 15 ετ. 
σε family room

495 545 515 595 615 465 425

Μονόκλινο 995 1045 945 1245 1045 895 745

Φόροι	αεροδρομίων	,	επίναυλοι	καυσίμων	&	covid	test:	+	€ 230 
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 70	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
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ΛΟΝ∆ΙΝΟ
HARRY POTTER

Γουίνσδορ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Ποιος δεν ονειρεύεται μια Χριστουγεννιάτικη απόδραση στην Βρετανική πρωτεύουσα; 
Ποιος	 δεν	 θα	 ήθελε	 να	 περιπλανηθεί	 στους	 φωτισμένους	 δρόμους	 του	 Λονδίνου	 με	 τους	
λαμπερούς	 εορταστικούς	 στολισμούς	 και	 τις	 εντυπωσιακά	 διακοσμημένες	 βιτρίνες;	 Να	
δοκιμάσει	γεύσεις	απ΄	όλες	τις	κουζίνες	του	κόσμου	σε	αυτήν	την	πολυεθνική	πρωτεύουσα,	να	
κάνει	τα	ψώνια	του	στην	καλύτερη	αγορά	του	κόσμου,	να	επισκεφθεί	μουσεία	και	πινακοθήκες	
παγκοσμίου	φήμης,	να	θαυμάσει	τα	μεγαλειώδη	Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ	και	το	περίφημο	
Big Ben,	να	περπατήσει	κατά	μήκος	του	Τάμεση	και	να	αντικρύσει	το	στολίδι	του,	την	επιβλητική	
Tower	Bridge	με	 τους	δύο	πύργους,	να	δει	 την	συγκλονιστική	θέα	από	 το	London Εye,	 το	
"Μάτι	του	Λονδίνου",	τον	ύψους	135	μέτρων	εναέριο	τροχό	με	τα	32	γυάλινα	κουβούκλια,	να	
εισβάλει	στον	παραμυθένιο	κόσμο	του	Hyde Park,	να	παρακολουθήσει	εκπληκτικές	θεατρικές	
και	 μουσικοχορευτικές	 παραστάσεις,	 να	 πιεί	 μια	 μπύρα	 σε	 κάποια	 από	 τις	 εμβληματικές	
λονδρέζικες	pub,	να	ακούσει	ζωντανή	μουσική	σε	κάποιο	από	τα	χιλιάδες	club;	Και	ακόμα,	να	
ταξιδέψει	στην	ατμόσφαιρα	των	ταινιών	του	Harry Potter,	στο	Λονδίνο	που	είναι	η	πόλη	του.

Αυτά και άλλα πολλά θα ζήσετε μαζί μας σε ένα άρτια οργανωμένο ταξίδι στο 
παραμυθένιο Χριστουγεννιάτικο Λονδίνο!
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1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο, Περιήγηση πόλης
Συνάντηση	στο	αεροδρόμιο	και	πτήση	με	BRITISH AIRWAYS ή AEGEAN	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.	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	 και	 κυρίως	 το	Hyde	Park,	που	 τις	 γιορτές	 "ντύνεται	στα	 λευκά".	Εδώ,	στο	
WONDERLAND,	βρίσκεται	η	χαρά	για	μικρούς	και	μεγάλους,	με	παιχνίδια,	μαγαζάκια	και	
παγοδρόμιο.	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	πούλμαν	για	μια	νυχτερινή	περιήγηση	κατά	μήκος	του	Τάμεση	με	
στάσεις	για	φωτογραφίες	στα	ωραιότερα	ορόσημα	της	πόλης,	όπως	τα	London	Eye,	Big	

Ben,	Millennium	Bridge,	Saint	Paul’s,	More	London	Place,	Tower	Bridge,	Shard.	Επιστροφή	
στο	ξενοδοχείο	αργά	το	βράδυ.	Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Λονδίνο, Ελεύθερη μέρα 
Προαιρετικά: Οξφόρδη, Στράτφορντ Απόν Έιβον, Bicester Outlet Village
Ελεύθερη	μέρα	για	περαιτέρω	εξερεύνηση	της	πόλης.	Επίσης,	μπορείτε	να	συμμετάσχετε	
(έξοδα	 ατομικά)	 στην	 προαιρετική	 ολοήμερη	 εκδρομή	 μας	 στην	 επαρχία	 της	 Αγγλίας.	
Πρώτη	μας	επίσκεψη	η	περίφημη	πανεπιστημιούπολη	της	Οξφόρδης,	όπου	θα	έχουμε	την	
ευκαιρία	να	θαυμάσουμε	ένα	μείγμα	από	μεσαιωνικά	κτίρια,	εκκλησιαστικούς	οβελίσκους	
που	υψώνονται	πάνω	από	 τα	παμπάλαια	 κολέγια,	περιποιημένα	παρτέρια	 και	 κήπους,	
τετράγωνες	αυλές	με	κιονοστοιχίες	και	αετώματα.	Ελεύθερος	χρόνος	για	βόλτες	και	αγορές.	
Επόμενη	 επίσκεψή	 μας,	 η	 κωμόπολη	 Στράτφορντ	Απόν	Έιβον	 (Stratford-upon-Avon),	 η	
γενέτειρα	ενός	από	τους	μεγαλύτερους	θεατρικούς	συγγραφείς	και	ποιητές	του	κόσμου,	του	
Γουίλιαμ	Σαίξπηρ	(William	Shakespeare).	Προαιρετική	επίσκεψη	στο	σπίτι	όπου	γεννήθηκε	
και	έζησε	ο	 "Βάρδος	 του	Στράτφορντ"	και	ελεύθερος	χρόνος	για	μεσημεριανό	γεύμα	και	
βόλτα	στις	όχθες	του	ποταμού	Έιβον.	Τελευταία	μας	στάση	θα	είναι	στο	εκπτωτικό	χωριό	
Bicester	Outlet	Village,	όπου	θα	έχουμε	την	ευκαιρία	για	αγορές	από	διάφορες	μπουτίκ	σε	
τιμές	κόστους.	Επιστροφή	αργά	το	απόγευμα	στο	ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Λονδίνο…στα μονοπάτια του Harry Potter 
Σήμερα	μας	περιμένει	το	Studio	της	WARNER	BROS.	Ταξιδέψτε	μαζί	μας	στην	ατμόσφαιρα	
των	ταινιών	του	Harry	Potter	στην	πόλη	του,	το	Λονδίνοη.	Το	King’s	Cross	Station	και	η	
πλατφόρμα	Platform	9¾,	η	Leadenhall	Market,	η	βικτωριανή	σκεπαστή	αγορά	που	είναι	
η	είσοδος	για	την	Diagon	Alley,	το	διώροφο	Λεωφορείο	των	Ιπποτών,	το	Hardy’s	Original	
Sweet	Shop...	και	το	ταξίδι	της	οικογένειας	στο	Λονδίνο	μετατρέπεται	σε	μαγική	εμπειρία.

5η μέρα: Λονδίνο, Ελεύθερη μέρα 
Ελεύθερη	 μέρα	 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	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.	Διανυκτέρευση.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ	με	BRITISH AIRWAYS ή AEGEAN AIRLINES	•Τρεις,	τέσσερις	ή	πέντε	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχείο	της	
επιλογής	σας	•Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	•Μεταφορές	από	το	αεροδρόμιο	του	Λονδίνου	στο	ξενοδοχείο	και	αντίστροφα	•Περιήγηση στην πόλη του Λονδίνου •Εκδρομή 
στο Γουίνσδορ •Εισιτήριο για το Studio της Warner Bros - Harry Potter	•Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτική	για	τους	εκδρομείς	έως	75	ετών	•Αρχηγός-συνοδός	του	
γραφείου	μας	•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.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Αναχωρήσεις:
Με AEGEAN AIRLINES

26 ∆εκεµβρίου, 2 Ιανουαρίου - 5 µέρες
22, 23, 24, 28, 29, 30 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
HOLIDAY INN
REGENTS PARK

22, 23, 24/12 26/12, 2/1 28, 29, 30/12

6 µέρες 5 µέρες 6 µέρες

∆ίκλινο 645 645 695

3ο άτοµο έως 12 ετών 445 445 445

Μονόκλινο 845 845 945

Τιµές κατ’ άτοµο
AMBA MARBLE ARCH

22, 23, 24/12 26/12, 2/1 28, 29, 30/12

6 µέρες 5 µέρες 6 µέρες

∆ίκλινο 845 795 895
3ο άτοµο έως 12 ετών 645 595 645

3ο και 4ο άτοµο έως 15 ετών
σε family room

695 645 695

Μονόκλινο 1195 1095 1395

Αναχωρήσεις µε
BRITISH AIRWAYS

6 Ιανουαρίου - 4 µέρες
26, 27 ∆εκεµβρίου, 2, 5 Ιανουαρίου - 5 µέρες
21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
HOLIDAY INN
REGENTS PARK

21,
22/12

23,
24/12

26,
27/12

28, 29,
30, 31/12 2/1 5/1 6/1

6 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 5 µέρες 4 µέρες

∆ίκλινο 495 545 545 595 645 495 445
3ο άτοµο έως 12 ετών 295 345 345 365 445 315 295
Μονόκλινο 695 745 745 815 845 695 565

Τιµές κατ’ άτοµο
AMBA MARBLE ARCH

21,
22/12

23,
24/12

26,
27/12

28, 29,
30, 31/12 2/1 5/1 6/1

6 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 5 µέρες 4 µέρες

∆ίκλινο 695 745 695 845 795 645 575
3ο άτοµο έως 12 ετών 495 545 515 595 615 465 425

3ο και 4ο άτ. έως 15 ετ. 
σε family room

545 595 565 645 665 515 475

Μονόκλινο 1045 1095 995 1245 1095 945 795

Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων:	€ 230
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 70	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

6η μέρα: Λονδίνο - Γουίνσδορ - Αθήνα
Σήμερα	το	πρωί	θα	αναχωρήσουμε	για	την	εκδρομή	μας	στο	Γουίνσδορ,	όπου	θα	έχουμε	την	
ευκαιρία	να	θαυμάσουμε	το	ομώνυμο	κάστρο-κατοικία	των	βασιλέων	της	Αγγλίας	από	τον	
καιρό	του	Γουλιέλμου	του	Κατακτητή	(προαιρετική	είσοδος).	Θα	επισκεφθούμε	τα	επίσημα	
διαμερίσματα,	το	κουκλόσπιτο	της	βασίλισσας	και	το	παρεκκλήσι	του	Αγίου	Γεωργίου.	Στη	
συνέχεια	θα	έχουμε	χρόνο	για	να	απολαύσουμε	μια	βόλτα	στα	γραφικά	σοκάκια	της	πόλης.	
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	•Το	4ήμερο	πρόγραμμα	
έχει	δύο	λιγότερες	ελεύθερες	μέρες	και	το	5ήμερο	μία	λιγότερη	ελεύθερη	μέρα	
•Τα family room στο ξενοδοχείο Amba Marble Arch είναι executive δωμάτιο με ένα king size 
bed και έναν καναπέ και είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας έως 15 ετών. Τα συγκεκριμένα 
δωμάτια είναι περιορισμένα και δίνονται κατόπιν ζήτησης και διαθεσιμότητας •Τελικό	
πρόγραμμα	με	το	ενημερωτικό	σας	•Ταξιδιωτικά έγγραφα: Απαραίτητο διαβατήριο
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1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη, Περιήγηση πόλης
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.	Μεταφορά	και	
τακτοποίηση	 στο	 κεντρικό	 ξενοδοχείο	 MARRIOTT ZURICH 5*	 (www.marriot.com)	 σε	
απόσταση	περιπάτου	από	την	Μπάνχοφστρασσε	ή	στο COURTYARD by MARRIOTT 4* 
sup.	στην	συνοικία	Oerlikon	(www.courtyardzurich.com).	Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη (Προαιρετική εκδρομή στην Κωνστάνζ)
Πρωινή	αναχώρηση	 για	 την	 κουκλίστικη	Λουκέρνη,	που	 είναι	 κτισμένη	στις	 όχθες	 της	
λίμνης	των	τεσσάρων	καντονιών.	Άφιξη	και	περιήγηση	στο	καλοδιατηρημένο	μεσαιωνικό	
κέντρο	της	πόλης,	κατά	τη	διάρκεια	της	οποίας	θα	δούμε	μεταξύ	άλλων	το	παλιό	Δημαρχείο,	
την	χαρακτηριστική	γραφική	 ξύλινη	γέφυρα,	 το	μνημείο	 του	Λιονταριού	κ.ά.	Επιστροφή	
στην	Ζυρίχη	και	χρόνος	ελεύθερος.	Σας	προτείνουμε	να	λάβετε	μέρος	σε	μια	προαιρετική	
εκδρομή	στην	πόλη της Κωνστάνζ	(Konstanz,	έξοδα	ατομικά),	η	οποία	γλύτωσε	από	τους	
βομβαρδισμούς	του	Β΄	παγκοσμίου	πολέμου	και	ως	εκ	τούτου	διατηρείται	ατόφια.		
Περιγραφή Προαιρετικής εκδρομής:
Το	μεσημέρι	θα	αναχωρήσουμε	για	 την	Κωνστάνζ,	που	βρίσκεται	στο	δυτικό	άκρο	 της	
ομώνυμης	 λίμνης,	 η	 οποία	 ανήκει	 σε	 τρία	 κράτη.	 Φθάνοντας	 θα	 περπατήσουμε	 στο	
ιστορικό	 κέντρο	 της	πόλης,	 θα	 δούμε	 το	άγαλμα	 Ιμπέρια,	 την	πλατεία	 της	αγοράς,	 τις	
παραδοσιακές	 μπυραρίες	 και	 θα	 έχετε	 την	 ευκαιρία	 να	 κάνετε	 όμορφα	 και	 οικονομικά	
ψώνια.	Επιστροφή	στην	Ζυρίχη.	Διανυκτέρευση.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

  Λ ΤΕ ΕΣ  ΣΤ ΓΜΕΣ  Μ Σ

•	Εξαιρετικές απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN - πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για
	 Ζυρίχη και απογευματινή από Γενεύη για Αθήνα - ώστε να έχουμε περισσότερο
	 χρόνο στην χώρα
•	Τρεις διανυκτερεύσεις και περιήγηση στην Ζυρίχη
•	Ημερήσια εκδρομή και περιήγηση στην κουκλίστικη Λουκέρνη
•	Επίσκεψη στο κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο Ιντερλάκεν
•	Ημερήσια εκδρομή με το Αλπικό τραίνο στο Σαιντ Μόριτζ (St Moritz), το πιο
	 διάσημο και αριστοκρατικό θέρετρο των ελβετικών Άλπεων, μέσα από μια
	 μαγευτική διαδρομή
•	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 και μία διανυκτέρευση στο επταήμερο
	 πρόγραμμα
•	Πέντε, έξι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*, 4* sup., 5*
•	Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
•	Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
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 χρόνο

Ζυρίχη,	Λωζάννη,	Γενεύη,	Βέρνη,	Ιντερλάκεν,	Aλπικό	Tραίνο/Σαιντ	Μόριτζ,	Λουκέρνη
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ	-	ΖΥΡΙΧΗ	-	ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN	•Πέντε,	
έξι	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*,	4*	sup.,	5*	•Πλουσιοπάροχο	μπουφέ	πρόγευμα	
καθημερινά	 •Μεταφορές,	 εκδρομές,	 περιηγήσεις,	 ξεναγήσεις	 βάσει προγράμματος	
•Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	•Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτική	για	τους	
εκδρομείς	έως	75	ετών	•Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:	 •Αχθοφορικά,	 φιλοδωρήματα	 •Είσοδοι	 σε	 μουσεία,	 μνημεία	 και	
λοιπά	αξιοθέατα	 •Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	
προτεινόμενο	κλπ.

3η μέρα: Με το Αλπικό τραίνο στο Σαιν Μόριτζ!!!!
Πολύ	πρωινή	έγερση	σήμερα	για	να	αναχωρήσουμε	για	την	πόλη	Χουρ.	Εδώ	μας	περιμένει	
το	Αλπικό	τραίνο	της	RHAETIAN	Railways	(έξοδα	ατομικά)	για	την	ανάβασή	μας	-	μέσα	
από	μια	μαγευτική	διαδρομή	που	διασχίζει	το	αλπικό	τοπίο	της	κοιλάδας	του	Εγκαντίν	με	
δάση	και	λίμνες	απαράμιλλης	ομορφιάς	 -	στο	Σαιντ	Μόριτζ	 (St	Moritz),	 το	πιο	διάσημο	
και	αριστοκρατικό	θέρετρο	 των	Άλπεων.	Περπατήστε	στο	κοσμοπολίτικο	αυτό	θέρετρο,	
νιώσετε	και	εσείς	την	αίγλη	και	τον	πλούτο	του,	απολαύστε	την	μοναδική	ατμόσφαιρα	δίπλα	
στη	παγωμένη	λίμνη	St	Moritzsee.	Μην	ξεχαστείτε!	Στις	16:00΄	αναχωρεί	το	τραίνο	για	την	
Χουρ,	όπου	φθάνοντας	θα	επιβιβαστούμε	στο	πούλμαν	για	την	Ζυρίχη.	Διανυκτέρευση.

4η 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	την	Λωζάννη.	Άφιξη	και	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο	DE LA PAIX 
4*	(www.hoteldelapaix.net).	Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Λωζάννη, Περιήγηση πόλης
Πρωινή	περιήγηση	στην	πόλη-ζωγραφιά,	την	Λωζάννη,	που	είναι	κτισμένη	αμφιθεατρικά	
πάνω	από	την	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 - 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	 από	 τα	 αναγραφόμενα	 •Το	 επταήμερο	
πρόγραμμα	 περιλαμβάνει	 μία	 επιπλέον	 διανυκτέρευση	 σε	 ξενοδοχείο	 4*	 στη	 Γενεύη	
•Τελικό	πρόγραμμα	με	το	ενημερωτικό	σας.

ΕΛΒΕΤΙΑ

Σαιν Μόριτζ

Ζ ρίχη

Γενε η

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Λο κ ρνη

Λ ζάννη

Β ρνη

ντερ άκεν

νστάνζ

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων:	+	€ 300
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 70	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 140	με	την	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)

Αναχωρήσεις: 23, 30 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

23, 30/12
Ζυρίχη

COURTYARD 4* sup.
Λωζάννη 

DE LA PAIX 4*

23, 30/12
Ζυρίχη

MARRIOTT 5*
Λωζάννη

DE LA PAIX 4*

∆ίκλινο 795 945

3ο άτοµο έως 12 ετών 645 795

Μονόκλινο 1095 1295

Αναχώρηση: 23 ∆εκεµβρίου - 7 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

Ζυρίχη
COURTYARD 4* sup.

Λωζάννη
DE LA PAIX 4*

Ζυρίχη
MARRIOTT 5*

Λωζάννη
DE LA PAIX 4*

∆ίκλινο 895 1045

3ο άτοµο έως 12 ετών 745 895

Μονόκλινο 1195 1395

Οι πτήσεις µας 
23,30/12

1η µέρα A3 850 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 08.25΄ - 10.15΄

6η µέρα A3 857 ΓΕΝΕΥΗ - ΑΘΗΝΑ 16.55΄ - 20.40΄

Οι πτήσεις µας 
23/12

1η µέρα Α3 850 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 08.25΄ - 10.15΄

7η µέρα Α3 855 ΓΕΝΕΥΗ - ΑΘΗΝΑ 11:05 - 14:50΄
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ΖΥΡΙΧΗ
Αλπικό Τραίνο
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

  Λ ΤΕ ΕΣ  ΣΤ ΓΜΕΣ  Μ Σ

•	Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	SWISS		
•	Επίσκεψη	στους	φαντασμαγορικούς	Καταρράκτες	του	Ρήνου	
•	Επίσκεψη	στην	πρωτεύουσα	του	Πριγκιπάτου	του	Λιχτενστάιν,	την	Βαντούζ	
•	Επίσκεψη	στο	πανέμορφο	Σαιντ	Γκάλεν	
•	Διαδρομή	με	το	Αλπικό	τραίνο	στο	Σαιντ	Μόριτζ,	το	πιο	διάσημο	και	αριστοκρατικό	θέρετρο	των	Άλπεων	
•	Επίσκεψη	στο	δημοφιλές	και	κοσμοπολίτικο	τουριστικό	θέρετρο	Ιντερλάκεν	
•	Επίσκεψη	στην	ρομαντική	πρωτεύουσα	της	Ελβετίας,	την	Βέρνη	
•	Επίσκεψη	στην	κουκλίστικη	Λουκέρνη	
•	Δυνατότητα	επίσκεψης	στην	Κωνστάνζ,	που	βρίσκεται	στο	δυτικό	άκρο	της	ομώνυμης	λίμνης	
•	Τέσσερις,	πέντε,	έξι	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχείο	της	επιλογής	σας	~	COURTYARD	by	MARRIOTT	4*	sup.	ή		 	
	 MARRIOTT	5*		
•	Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά			
•	Εμπειρότατος	Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
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1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Ζυρίχη
Συνάντηση	 στο	 αεροδρόμιο	 και	 πτήση	 με	 SWISS	 για	 Ζυρίχη.	 Φθάνοντας,	 θα	
αναχωρήσουμε	άμεσα	για	τους	φαντασμαγορικούς	Καταρράκτες	του	Ρήνου	στο	καντόνι	
του	Σαφχάουζεν,	 ένα	μεγαλειώδες	θέαμα	 της	φύσης	που	 εντυπωσιάζει	 τον	 επισκέπτη,	
καθώς	ο	υδάτινος	όγκος	πέφτει	με	βοή	από	ψηλά	και	σχηματίζει	στη	βάση	του	μια	λίμνη,	
συνεχίζοντας	την	αέναη	πορεία	του	προς	τις	εκβολές	του.	Ελεύθερος	χρόνος	και	επιστροφή	
στην	Ζυρίχη,	όπου	κατά	τη	διάρκεια	της	περιήγησής	μας	θα	δούμε	την	περίφημη	λεωφόρο	
Μπάνχοφστρασσε,	θα	περπατήσουμε	στους	κεντρικούς	πεζόδρομους	της	παλιάς	πόλης,	
θα	δούμε	(εξωτερικά)	την	εκκλησία	Φραουμύνστερ	με	τα	εντυπωσιακά	βιτρό	του	Σαγκάλ,	
τον	Καθεδρικό	ναό,	το	Δημαρχείο,	τον	Πύργο	του	Ρολογιού,	τον	λόφο	του	Λίντερχοφ,	τις	
γέφυρες	του	ποταμού	Λίματ	και	άλλα	αξιοθέατα.	Μεταφορά	και	τακτοποίηση	στο	κεντρικό	
ξενοδοχείο	MARRIOTT ZURICH 5*	(www.marriot.com)	σε	απόσταση	περιπάτου	από	την	
Μπάνχοφστρασσε	ή	στο	COURTYARD by MARRIOTT 4* sup.	στην	συνοικία	Oerlikon	
(www.courtyardzurich.com).	Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Ζυρίχη - Λιχτενστάιν - Σαιντ Γκάλεν - Ζυρίχη 
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 την	 Βαντούζ,	 την	 πρωτεύουσα	 του	 Πριγκιπάτου	 του	
Λιχτενστάιν,	 του	 τέταρτου	μικρότερου	 κράτους	στην	Ευρώπη	 (μετά	 το	Βατικανό,	 το	
Μονακό	και	 τον	Άγιο	Μαρίνο).	Είναι	από	 τις	 ελάχιστες	χώρες	στον	κόσμο	που	δεν	
διαθέτει	αεροδρόμιο,	δεν	έχει	δικό	της	νόμισμα	 (χρησιμοποιεί	το	ελβετικό	νόμισμα),	
αλλά	 ούτε	 και	 εθνική	 γλώσσα	 (γερμανόφωνη	 χώρα).	 Προαιρετική	 βόλτα	 με	 το	
τραινάκι	της	πόλης	(έξοδα	ατομικά).	Μετά	την	περιήγησή	μας	θα	αναχωρήσουμε	για	
το	Σαιντ	Γκάλεν	 (St.	Gallen),	μία	 ιστορική	πόλη	 της	βορειοανατολικής	Ελβετίας	και	
πρωτεύουσα	του	ομώνυμου	καντονιού.	Ένα	από	τα	αξιοθέατα	της	πόλης	και	μνημείο	
παγκόσμιας	κληρονομιάς	της	UNESCO	από	το	1983,	είναι	η	Μονή	των	Βενεδικτίνων,	
στην	 φημισμένη	 βιβλιοθήκη	 της	 οποίας	 φυλάσσονται	 περίπου	 150.000	 βιβλία	
και	 χειρόγραφα,	που	 χρονολογούνται	από	 τον	 9ο	αιώνα.	Επιστροφή	στην	Ζυρίχη.	
Διανυκτέρευση.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

	Καταρράκτες	Ρήνου,	Σαιντ	Γκάλεν,	Λιχτενστάιν,	Λουκέρνη,	
Σαιντ	Μόριτζ,	Ιντερλάκεν,	Βέρνη,	Ζυρίχη	(Κωνστάνζ)	

Ποιος	δεν	ονειρεύτηκε	να	περάσει	τις	γιορτές	των	Χριστουγέννων	ή	της	Πρωτοχρονιάς	στην	Ελβετία	έστω	και	μια	φορά	στη	ζωή	του;	

Να	αντικρύσει	τους	φαντασμαγορικούς	Καταρράκτες του Ρήνου,	να	επισκεφθεί	την	κουκλίστικη	Λουκέρνη,	να	περπατήσει	στους	

πεζόδρομους	της	ρομαντικής	Βέρνης,	να	γνωρίσει	την	ιστορική	πόλη	Σαιντ Γκάλεν,	να	απολαύσει	μια	ζέστη	σοκολάτα	στις	όχθες	

του	ποταμού	Λίματ	στην	Ζυρίχη,	να	φθάσει	στο	κοσμοπολίτικο	τουριστικό	θέρετρο	Ιντερλάκεν,	να	κάνει	μια	διαδρομή	με	το	Αλπικό	

τραίνο	μέσα	από	τοπία	απαράμιλλης	ομορφιάς	μέχρι	το	αριστοκρατικό	Σαιντ Μόριτζ;	Και	ακόμα,	να	ανακαλύψει	το	μικροσκοπικό		

Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν;

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά ή Θεοφάνεια 
στην Ελβετία
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	 εισιτήρια	 ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ	 με	 απ΄	 ευθείας	
πτήσεις	της	SWISS	•Τέσσερις,	πέντε,	έξι	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχείο	της	επιλογής	
σας	 •Μπουφέ	 πρόγευμα	 καθημερινά	 •Μεταφορές,	 περιηγήσεις,	 ξεναγήσεις	 βάσει	
προγράμματος	 •Αρχηγός-συνοδός	 του	γραφείου	μας	 •Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	
ταξιδιωτικής	για	τους	εκδρομείς	έως	75	ετών	•Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:	 •Αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα	 •Είσοδοι	σε	μουσεία	και	λοιπά	
αξιοθέατα	•Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

3η μέρα: Με το Αλπικό τραίνο στο Σαιντ Μόριτζ!!!!
Πολύ	 πρωινή	 έγερση	 σήμερα	 για	 να	 αναχωρήσουμε	 για	 την	 πόλη	 Χουρ.	 Εδώ	 μας	
περιμένει	 το	Αλπικό	 τραίνο	 της	RHAETIAN	Railways	 (έξοδα	ατομικά)	 για	 την	ανάβασή	
μας	-	μέσα	από	μια	μαγευτική	διαδρομή	που	διασχίζει	το	αλπικό	τοπίο	της	κοιλάδας	του	
Εγκαντίν	με	δάση	και	λίμνες	απαράμιλλης	ομορφιάς	 -	στο	Σαιντ	Μόριτζ	 (St	Moritz),	 το	
πιο	 διάσημο	 και	 αριστοκρατικό	 θέρετρο	 των	 Άλπεων.	Περπατήστε	 στο	 κοσμοπολίτικο	
αυτό	θέρετρο,	νιώσετε	και	εσείς	την	αίγλη	και	τον	πλούτο	του,	απολαύστε	την	μοναδική	
ατμόσφαιρα	δίπλα	στη	παγωμένη	λίμνη	St	Moritzsee.	Μην	ξεχαστείτε!	Στις	16:00	αναχωρεί	
το	τραίνο	για	την	Χουρ,	όπου	φθάνοντας	θα	επιβιβαστούμε	στο	πούλμαν	για	την	Ζυρίχη.	
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Ζυρίχη, …. στις λίμνες του Ιντερλάκεν και την όμορφη πρωτεύουσα Βέρνη
Πρωινή	αναχώρηση	για	το	δημοφιλές	και	κοσμοπολίτικο	τουριστικό	θέρετρο	Ιντερλάκεν,	
που	βρίσκεται	ανάμεσα	στις	λίμνες	Τουν	και	Μπρίενζ,	σε	απόσταση	αναπνοής	από	τον	
εντυπωσιακό	και	πάντα	χιονισμένο	ορεινό	όγκο	του	Γιουνγκφράου	(Jungfrau).	Συνεχίζουμε	
για	 την	ρομαντική	πρωτεύουσα	 της	Ελβετίας,	 την	Βέρνη,	 "την	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.	Επιστροφή	στην	Ζυρίχη.	Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη (Προαιρετική εκδρομή στην Κωνστάνζ)
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 την	 κουκλίστικη	 Λουκέρνη,	 που	 είναι	 κτισμένη	 στις	 όχθες	
της	 λίμνης	 των	 τεσσάρων	 καντονιών.	 Άφιξη	 και	 περιήγηση	 στο	 καλοδιατηρημένο	
μεσαιωνικό	 κέντρο	 της	πόλης,	 κατά	 τη	διάρκεια	 της	οποίας	θα	δούμε	μεταξύ	άλλων	
το	 παλιό	 Δημαρχείο,	 την	 χαρακτηριστική	 γραφική	 ξύλινη	 γέφυρα,	 το	 μνημείο	 του	
Λιονταριού	 κ.ά.	Επιστροφή	στην	Ζυρίχη	 και	χρόνος	 ελεύθερος.	Σας	προτείνουμε	 να	
λάβετε	μέρος	σε	μια	προαιρετική	εκδρομή	στην	πόλη	της	Κωνστάνζ (Konstanz,	έξοδα	
ατομικά),	η	οποία	γλύτωσε	από	τους	βομβαρδισμούς	του	Β΄	παγκοσμίου	πολέμου	και	
ως	εκ	τούτου	διατηρείται	ατόφια.
Περιγραφή Προαιρετικής εκδρομής:	Το	μεσημέρι	θα	αναχωρήσουμε	για	την	Κωνστάνζ,	
που	βρίσκεται	στο	δυτικό	άκρο	 της	ομώνυμης	λίμνης,	η	οποία	ανήκει	σε	 τρία	κράτη.	
Φθάνοντας	 θα	 περπατήσουμε	 στο	 ιστορικό	 κέντρο	 της	 πόλης,	 θα	 δούμε	 το	 άγαλμα	
Ιμπέρια,	την	πλατεία	της	αγοράς,	τις	παραδοσιακές	μπυραρίες	και	θα	έχετε	την	ευκαιρία	
να	κάνετε	όμορφα	και	οικονομικά	ψώνια.	Επιστροφή	στην	Ζυρίχη.	Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Ζυρίχη - Αθήνα
Πρωινό	 ελεύθερο	 (ανάλογα	 με	 την	ώρα	πτήσης).	Περπατήστε	στους	 εμπορικούς	 δρόμους	 με	
τις	 τράπεζες,	 τις	πολυτελείς	 μπουτίκ,	 τα	πολυκαταστήματα	 ή	απολαύστε	 μια	 ζέστη	σοκολάτα	
στις	όχθες	 του	ποταμού	Λίματ.	Αργά	 το	απόγευμα	μετάβαση	στο	αεροδρόμιο	 της	Ζυρίχης	και	
επιβίβαση	στην	πτήση	για	την	Αθήνα.

Σημειώσεις:	•Οι	ανωτέρω	εκδρομές,	επισκέψεις	ενδέχεται	να	πραγματοποιηθούν	με	διαφορετική	
σειρά,	χωρίς	να	παραλειφθεί	κάτι	•Για όσους επιθυμούν κράτηση προς/από Σαιντ Μόριτζ με 
το τραίνο RHAETIAN RAILWAYS, η επιβάρυνση είναι € 90 και περιλαμβάνει το εισιτήριο 
καθώς και τη μεταφορά με το πούλμαν από το ξενοδοχείο		(κράτηση	από	Αθήνα,	πληρωμή	
στη	 Ζυρίχη	 με	 μετρητά	σε	Ευρώ)	 •Το	πενθήμερο	πρόγραμμα	 δεν	περιλαμβάνει	 την	 εκδρομή	
στο	Λιχτενστάιν	 και	στο	Σαιντ	Γκάλεν	 •Το	 επταήμερο	πρόγραμμα	περιλαμβάνει	μία	 επιπλέον	
ελεύθερη	μέρα	στη	Ζυρίχη	•Τελικό	πρόγραμμα	με	το	ενημερωτικό	σας.
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων:	€ 250

Οι πτήσεις µας
µε SWISS

1η µέρα LX 1843 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 09.00΄ - 10.50΄

5η, 6η, 7η µέρα LX 1842 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 17.50΄ - 21.25΄

Αναχωρήσεις: 22, 23, 29, 30 ∆εκεµβρίου, 5 Ιανουαρίου - 5, 6, 7 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
MARRIOTT ZURICH 5* 

22/12 23/12 29, 30/12 5/1
7 µέρες 6 µέρες 6 µέρες 5 µέρες

∆ίκλινο 995 895 795 765
3ο άτοµο έως 12 ετών 845 695 595 545
Μονόκλινο 1495 1295 1195 1095

Αναχωρήσεις: 22, 23, 29, 30 ∆εκεµβρίου, 5 Ιανουαρίου - 5, 6, 7 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
 COURTYARD by MARRIOTT 4* sup.

22/12 23/12 29, 30/12 5/1
7 µέρες 6 µέρες 6 µέρες 5 µέρες

∆ίκλινο 745 695 595 595
3ο άτοµο έως 12 ετών 595 565 465 495
Μονόκλινο 1045 945 845 795
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1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Κωνστάνζ - Φέλντκιρχ 
Συνάντηση	 στο	 αεροδρόμιο	 και	 πτήση	 με	 AEGEAN ή SWISS	 για	 Ζυρίχη.	 Άφιξη	
και	 άμεση	 αναχώρηση	 για	 την	 πανέμορφη	 γερμανική	 πόλη	 Κωνστάνζ	 (Konstanz,	
Κωνσταντία,	Κωστάντζα),	που	είναι	κτισμένη	στο	δυτικό	άκρο	της	ομώνυμης	λίμνης.	
Η	λίμνη	Κωνσταντίας	 (ή	Κωνστάντζας)	ή	Μπόντενζεε	 (Bodensee)	είναι	μια	από	 τις	
πιο	γραφικές	λίμνες	της	Ευρώπης.	Βρίσκεται	σε	υψόμετρο	400	μέτρων	στις	παρυφές	
των	Άλπεων	και	ανήκει	σε	τρία	κράτη	-	την	Γερμανία,	την	Ελβετία	και	την	Αυστρία.	
Φθάνοντας,	θα	περπατήσουμε	στο	ιστορικό	κέντρο	της	πόλης,	θα	δούμε	το	άγαλμα	
Ιμπέρια,	 την	 πλατεία	 της	 αγοράς,	 τις	 παραδοσιακές	 μπυραρίες	 και	 θα	 έχετε	 την	
ευκαιρία	να	κάνετε	όμορφα	και	οικονομικά	ψώνια.	Ελεύθερος	χρόνος	και	επιστροφή	
στη	 Ζυρίχη,	 όπου	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 περιήγησής	 μας	 θα	 δούμε	 την	 περίφημη	
λεωφόρο	Μπάνχοφστρασσε,	θα	περπατήσουμε	στους	κεντρικούς	πεζοδρόμους	της	
παλιάς	πόλης,	θα	δούμε	(εξωτερικά)	την	εκκλησία	Φραουμύνστερ	με	τα	εντυπωσιακά	
βιτρό	του	Σαγκάλ,	τον	Καθεδρικό	ναό,	το	Δημαρχείο,	τον	Πύργο	του	Ρολογιού,	τον	
λόφο	του	Λίντερχοφ,	τις	γέφυρες	του	ποταμού	Λίματ	και	άλλα	αξιοθέατα.	Στη	συνέχεια	
θα	κατευθυνθούμε	στην	μικρή	γραφική	αυστριακή	πόλη	Φέλντκιρχ	 (Feldkirch),	που	
βρίσκεται	μόλις	10	λεπτά	από	τα	σύνορα	της	Ελβετίας	και	θα	αποτελέσει	το	ορμητήριό	
μας	για	τις	επισκέψεις	μας	στο	Λιχτενστάιν	και	σε	διάφορες	περιοχές	της	Ελβετίας	
και	της	Γερμανίας.	Η	πανέμορφη	αυτή	πόλη	διασχίζεται	από	τον	ποταμό	Ιλλ	και	έχει	
καταφέρει	να	διατηρήσει	ανέπαφο	τον	μεσαιωνικό	της	χαρακτήρα	στο	 ιστορικό	της	
κέντρο.	Θα	περπατήσουμε	στην	οδό	Marktgasse	με	τα	όμορφα	παλιά	κτίρια,	θα	δούμε	
τον	Καθεδρικό	ναό	του	αγίου	Νικολάου	(1478),	τον	πύργο	Katzenturm	και	το	κάστρο	
Schattenburg-σύμβολο	 της	πόλης.	Τακτοποίηση	στο	 ξενοδοχείο	WEISSES KREUZ 
4*(www.weisses-kreuz.at).	Δείπνο.	Διανυκτέρευση.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

  Λ ΤΕ ΕΣ  ΣΤ ΓΜΕΣ  Μ Σ

•	Απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN ή SWISS
•	Τέσσερις διανυκτερεύσεις και περιήγηση στην γραφική αυστριακή πόλη Φέλντκιρχ
•	Επίσκεψη στην γερμανική πόλη Κωνστάνζ, που βρίσκεται στο δυτικό άκρο της
	 ομώνυμης λίμνης
•	Περιήγηση στην μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, την Ζυρίχη
•	Επίσκεψη στην Βαντούζ, την πρωτεύουσα του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν
•	Ημερήσια εκδρομή με το Αλπικό τραίνο στο Σαιντ Μόριτζ (St Moritz), το πιο
	 διάσημο και αριστοκρατικό θέρετρο των ελβετικών Άλπεων, μέσα από μια
	 μαγευτική διαδρομή
•	Επίσκεψη στην γερμανική πόλη Φρίντριχσχαφεν που είναι κτισμένη στις όχθες της
	 λίμνης Κωνστάνζ και δυνατότητα επίσκεψης στο μουσείο της ιστορίας του Ζέππελιν
•	Επίσκεψη στην γραφική γερμανική πόλη και νησί της λίμνης Κωνστάνζ, το Λίνταου
•	Επίσκεψη στην πανέμορφη αυστριακή πόλη Μπρέγκεντς, παγκοσμίως γνωστή για
	 την πλωτή της όπερα
•	Επίσκεψη στην κουκλίστικη ελβετική πόλη Λουκέρνη
• Ημιδιατροφή καθημερινά
•	Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Το Τριεθνές της Λίµνης 
ΚΩΝΣΤΑΝΖ - ΦΕΛΝΤΚΙΡΧ
Ένα	μοναδικό	πρόγραμμα	σε	γραφικά	χωριά	και	πανέμορφες	πόλεις	τεσσάρων	κεντροευρωπαϊκών	χωρών	-	της	Αυστρίας,	της	Ελβετίας,	

της	Γερμανίας	και	του	Λιχτενστάιν	-	με	απαράμιλλης	ομορφιάς	εικόνες	ειδυλλιακών	λιμνών,	δασών	και	ορεινών	τοπίων	των	Άλπεων!

Ζυρίχη,	Λιχτενστάιν,	Σαιν	Μόριτζ,	Λουκέρνη,	Φρίντριχσαφεν,	Λιντάου,	Μπρέγκεντς
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	 εισιτήρια	 ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ	 με	 απ΄	 ευθείας	
πτήσεις	της	AEGEAN ή τη SWISS	•Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	WEISSES 
KREUZ 4* •Ημιδιατροφή (Μπουφέ πρόγευμα και ένα δείπνο καθημερινά)	•Μεταφορές,	
περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	βάσει	προγράμματος	•Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτικής	
για	τους	εκδρομείς	έως	75	ετών	•Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	•Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:	 •Αχθοφορικά,	 φιλοδωρήματα	 •Είσοδοι	 σε	 μουσεία,	 μνημεία	 και	
λοιπά	αξιοθέατα	•Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

2η μέρα: Φέλντκιρχ - Λιχτενστάιν, Προαιρετική εκδρομή στο πανέμορφο 
Άπεντσελ 
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 την	 Βαντούζ,	 την	 πρωτεύουσα	 του	 Πριγκιπάτου	 του	
Λιχτενστάιν,	 του	 τέταρτου	μικρότερου	κράτους	στην	Ευρώπη	 (μετά	 το	Βατικανό,	 το	
Μονακό	και	 τον	Άγιο	Μαρίνο).	Είναι	από	 τις	ελάχιστες	χώρες	στον	κόσμο	που	δεν	
διαθέτει	αεροδρόμιο,	δεν	έχει	δικό	της	νόμισμα	(χρησιμοποιεί	το	ελβετικό	νόμισμα),	
αλλά	ούτε	και	εθνική	γλώσσα	(γερμανόφωνη	χώρα).	Προαιρετική	βόλτα	με	το	τραινάκι	
της	πόλης	(έξοδα	ατομικά).	Επιστροφή	στο	Φέλντκιρχ.	Για	όποιον	επιθυμεί,	μπορεί	να	
λάβει	μέρος	στην	προαιρετική	μας	εκδρομή	στο	Άπεντσελ.
Περιγραφή Προαιρετικής Εκδρομής: Αναχώρηση	για	το	πανέμορφο	Άπεντσελ,	που	
βρίσκεται	στο	βορειοανατολικό	τμήμα	της	χώρας.	Σε	αυτό	το	αλπικό	χωριό	ισχύει	εδώ	
και	περίπου	700	χρόνια	η	άμεση	δημοκρατία	 -	μια	φορά	 τον	χρόνο	 (την	 τελευταία	
Κυριακή	του	Απριλίου,	εκτός	αν	πέφτει	ανήμερα	το	Πάσχα,	οπότε	καθυστερεί	κατά	
μία	εβδομάδα)	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.	Επιστροφή	στο	Φέλντκιρχ.	Δείπνο.	Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Με το Αλπικό τραίνο στο Σαιν Μόριτζ!!!!
Πολύ	πρωινή	 έγερση	σήμερα	για	να	αναχωρήσουμε	για	 την	πόλη	Χουρ.	Εδώ	μας	
περιμένει	το	Αλπικό	τραίνο	της	RHAETIAN	Railways	(έξοδα	ατομικά)	για	την	ανάβασή	
μας	-	μέσα	από	μια	μαγευτική	διαδρομή	που	διασχίζει	το	αλπικό	τοπίο	της	κοιλάδας	του	
Εγκαντίν	με	δάση	και	λίμνες	απαράμιλλης	ομορφιάς	-	στο	Σαιντ	Μόριτζ	(St	Moritz),	το	
πιο	διάσημο	και	αριστοκρατικό	θέρετρο	των	Άλπεων.	Περπατήστε	στο	κοσμοπολίτικο	
αυτό	θέρετρο,	νιώσετε	και	εσείς	την	αίγλη	και	τον	πλούτο	του,	απολαύστε	την	μοναδική	
ατμόσφαιρα	 δίπλα	στη	παγωμένη	 λίμνη	St	Moritzsee.	Μην	 ξεχαστείτε!	Στις	 16:00΄	
αναχωρεί	το	τραίνο	για	την	Χουρ,	όπου	φθάνοντας	θα	επιβιβαστούμε	στο	πούλμαν	
για	το	Φέλντκιρχ.	Δείπνο.	Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Φέλντκιρχ - Φρίντριχσαφεν (Zeppelin Museum) - Λιντάου - Μπρέγκεντς, 
Θέατρο στη λίμνη - Φέλντκιρχ
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 την	 γερμανική	 πόλη	 Φρίντριχσχαφεν	 (	 Friedrichshafen),	
που	 	είναι	κτισμένη	στις	όχθες	της	λίμνης	Κωνστάνζ	 (Κωνσταντίας)	στα	σύνορα	με	
την	Ελβετία	 και	 την	Αυστρία.	Σε	αυτήν	 την	πόλη	 ο	 Γερμανός	 μηχανολόγος	Κόμης	
Φερδινάνδος	φον	Ζέππελιν	 (Ferdinand	 von	Zeppelin)	 ίδρυσε	στις	αρχές	 του	 20ου	
αιώνα	την	εταιρία	κατασκευής	αερόπλοιων	Ζέππελιν,	που	γνώρισαν	μεγάλη	επιτυχία	
για	μετακινήσεις	μεγάλων	αποστάσεων	στις	πρώτες	δεκαετίες	 του	20ου	αιώνα	και	
αποτέλεσαν	ορόσημο	στην	παγκόσμια	αεροναυπηγική.	Στην	πόλη	υπάρχει	σήμερα	το	
μουσείο	της	ιστορίας	του	Ζέππελιν,	το	οποίο	μπορείτε	να	επισκεφθείτε	στον	ελεύθερό	
σας	 χρόνο	 (προαιρετικά,	 έξοδα	 ατομικά).	 Συνεχίζουμε	 για	 το	 Λίνταου	 (Lindau),	
μια	μικρή	πόλη	 της	Βαυαρίας	και	νησί	στην	ανατολική	όχθη	 της	Λίμνης	Κωνστάνζ	

(Κωνσταντίας/Μπόντενζεε).	 Βρίσκεται	 κοντά	 στο	 "τριεθνές"	 σημείο	 συνάντησης	 της	
Γερμανίας,	 της	 Αυστρίας	 και	 της	 Ελβετίας.	 Βόλτα	 στα	 δρομάκια	 της	 γραφικής	πόλης	
και	στη	συνέχεια	θα	αναχωρήσουμε	 για	 την	πανέμορφη	αυστριακή	πόλη	Μπρέγκεντς	
(Bregenz),	παγκοσμίως	γνωστή	για	 την	πλωτή	 της	όπερα.	Μετά	 την	 επίσκεψή	μας	θα	
επιστρέψουμε	στο	Φέλντκιρχ.	Δείπνο.	Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Φέλντκιρχ - Λουκέρνη - Ζυρίχη - Αθήνα
Πρωινή	αναχώρηση	για	 την	κουκλίστικη	Λουκέρνη,	που	 είναι	κτισμένη	στις	όχθες	 της	
λίμνης	των	τεσσάρων	καντονιών.	Άφιξη	και	περιήγηση	στο	καλοδιατηρημένο	μεσαιωνικό	
της	 κέντρο	 με	 το	 παλαιό	 Δημαρχείο,	 την	 χαρακτηριστική	 γραφική	 ξύλινη	 γέφυρα,	 το	
μνημείο	του	Λιονταριού	και	τα	άλλα	αξιοθέατα	της	πόλης.	Νωρίς	το	απόγευμα	μετάβαση	
στο	αεροδρόμιο	της	Ζυρίχης	και	επιβίβαση	στην	πτήση	για	την	Αθήνα.

Σημειώσεις: •Οι	 ανωτέρω	 εκδρομές,	 επισκέψεις	 ενδέχεται	 να	 πραγματοποιηθούν	 με	
διαφορετική	 σειρά,	 χωρίς	 να	 παραλειφθεί	 κάτι	 από	 τα	 αναγραφόμενα	 •Για όσους 
επιθυμούν κράτηση προς/από Σαιντ Μόριτζ με το τραίνο RHAETIAN RAILWAYS, η 
επιβάρυνση είναι € 90	(κράτηση	από	Αθήνα,	πληρωμή	στη	Ζυρίχη	με	μετρητά	σε	Ευρώ)	
•Τελικό	πρόγραμμα	με	το	ενημερωτικό	σας.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων:	+	€ 250
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 70	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 140	με	την	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)

Οι πτήσεις µας
µε AEGEAN

1η µέρα A3 850 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 08.25΄ - 10.15΄

5η µέρα A3 853 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 19.00΄ - 20.40΄

Οι πτήσεις µας
µε SWISS

1η µέρα LX 1842 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 09.00΄ - 10.50΄

5η µέρα LX 1838 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 17.50΄ - 21.25΄

Αναχώρηση: 5 Ιανουαρίου - 5 µέρες

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

695 595 845

ντκιρχ

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

Σαιν Μόριτζ

Ζ ρίχη

νστάνζ ριντριχσά εν

Λιντάο

Μπρ γκεντς

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Λο κ ρνη

πεντσε

Βαντο ζ
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Παραµυθένια Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά!!!
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

  Λ ΤΕ ΕΣ  ΣΤ ΓΜΕΣ  Μ Σ

• Εξαιρετικές απ΄ ευθείας πτήσεις με SWISS	-	πρωινή	αναχώρηση	από	Αθήνα	
	 και	απογευματινή	από	Ζυρίχη	-	ώστε	να	έχουμε	περισσότερο	χρόνο	στην	χώρα	
•	Διαμονή	στο	κοσμοπολίτικο	τουριστικό	θέρετρο	Ιντερλάκεν 
•	Περιήγηση	στην	ρομαντική	πρωτεύουσα	της	Ελβετίας,	την	Βέρνη,	την	"πόλη των κρηνών"
•	Ημερήσια	εκδρομή	και	περιήγηση	στην	κουκλίστικη	Λουκέρνη
•	Επίσκεψη	στην	γραφική	καστροπολιτεία	Γκρυγιέρ,	"πατρίδα"	του	ομώνυμου	αγελαδινού	τυριού
• Επίσκεψη σε εργοστάσιο σοκολάτας 
•	Επίσκεψη	στο	ρομαντικό	θέρετρο	Γκστάαντ	με	την	απαράμιλλη	γεωφυσική	του	ομορφιά		
•	Ανάβαση	με	τον	οδοντωτό	στο	Αλπικό Ζέρματτ	στη	σκιά	του	μεγαλειώδους	Μάττερχορν
•	Επίσκεψη	το	"χωριό των παγετώνων",	το	παραμυθένιο	Γκρίντελβαλντ	και
	 …στην	"Κορυφή της Ευρώπης"	/	"Top of Europe"
•	Ημερήσια	εκδρομή	με	το	Αλπικό	τραίνο	στο	Σαιντ Μόριτζ,	το	πιο	διάσημο	και	
	 αριστοκρατικό	θέρετρο	των	Ελβετικών	Άλπεων,	μέσα	από	μια	μαγευτική	διαδρομή
•	Περιήγηση	στην	μεγαλύτερη	πόλη	της	Ελβετίας,	την	Ζυρίχη,	την	πόλη	των	τραπεζών
•	Εννέα	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	THE HEY 4* sup,		στο κέντρο του Ιντερλάκεν των δύο λιμνών
• Εννέα δείπνα στο ξενοδοχείο 
• Ρεβεγιόν "Moulin Rouge" στις 31/12 στο ξενοδοχείο (μέρος	της	Ημιδιατροφής)
•	Εμπειρότατος	Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας

10 µέρες αυθεντικής 
ελβετικής φιλοξενίας στην 
καρδιά του ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ 
στο HOTEL HEY HOTEL

µε ρεβεγιον για την 
υποδοχή του 2022

ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ, ΖΕΡΜΑΤΤ 
ΓΚΣΤΑΑΝΤ, ΓΙΟΥΝΓΚΦΡΑΟΥ
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1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Βέρνη - Ιντερλάκεν
Συνάντηση	στο	αεροδρόμιο	και	πτήση	με	SWISS	για	Ζυρίχη.	Φθάνοντας	θα	αναχωρήσουμε	
για	την	ρομαντική	πρωτεύουσα	της	Ελβετίας,	την	πανέμορφη	Βέρνη,	που	είναι	κτισμένη	σε	
μια	καμπή	του	ποταμού	Άαρ	με	φόντο	τις	Άλπεις.	Σύμφωνα	με	τον	θρύλο,	ο	 ιδρυτής	της	
πόλης	δούκας	Μπέρτολντ	Ε’	της	έδωσε	το	όνομα	του	πρώτου	ζώου	που	σκότωσε	σε	ένα	
κυνήγι	 το	1191	 -	μια	αρκούδα	 (Bär),	η	οποία	αποτελεί	 το	έμβλημά	 της	για	περισσότερα	
από	500	χρόνια.	Ο	πρώτος	λάκκος	με	αρκούδες	κατασκευάστηκε	το	1441	και	ο	τέταρτος	
βρίσκεται	μεν	στο	κέντρο	της	πόλης,	αλλά	είναι	κενός.	Κατά	τη	διάρκεια	της	περιήγησής	μας	
θα	δούμε	το	Κοινοβούλιο,	τον	πύργο	του	 ιστορικού	Ρολογιού,	τον	επιβλητικό	Καθεδρικό	
ναό,	 το	παλιό	Δημαρχείο	 και	 θα	περπατήσουμε	στους	πεζόδρομους	 με	 τα	 μεσαιωνικά	
κτίρια.	Επισκεφθείτε	το	πολυκατάστημα	Loeb,	καθώς	και	την	�����	Tschirren	για	τις	
ωραιότερες	σοκολάτες	 της	Ελβετίας!	Στη	συνέχεια	 θα	αναχωρήσουμε	 για	 το	 δημοφιλές	
και	κοσμοπολίτικο	 τουριστικό	θέρετρο	 Ιντερλάκεν,	 το	οποίο	βρίσκεται	σε	μια	ειδυλλιακή	
τοποθεσία	 ανάμεσα	 στις	 κρυστάλλινες	 λίμνες	 Τουν	 και	 Μπρίενζ	 που	 τροφοδοτούνται	
από	 τον	 ποταμό	 Άαρ,	 τον	 μεγαλύτερο	 της	 Ελβετίας,	 σε	 απόσταση	 αναπνοής	 από	 τον	
εντυπωσιακό	και	πάντα	χιονισμένο	ορεινό	όγκο	του	Γιουνγκφράου	(Jungfrau).	Τακτοποίηση	
στο	ξενοδοχείο	THE HAY 4* sup.	(www.thehayhotel.ch).	Δείπνο.	Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Ιντερλάκεν, Χριστούγεννα
Ελεύθερη	μέρα	για	να	εξερευνήσετε	το	(W)Interlaken,	όπως	επονομάζεται	αυτό	το	μοναδικής	
ομορφιάς	χειμερινό	θέρετρο	με	 την	συγκλονιστική	θέα	στις	βουνοκορυφές	 των	Άλπεων,	
διάσημο	ήδη	από	τις	αρχές	του	19ου	αιώνα,	όταν	ανάμεσα	στους	διάσημους	επισκέπτες	
του	ήταν	ο	Γκαίτε,	ο	Μέντελσον	και	το	Λόρδος	Βύρων.	Περπατήστε	δίπλα	στον	ποταμό	Άαρ	
με	τις	όμορφες	γέφυρες,	τριγυρίστε	στις	γοητευτικές	γειτονιές	της	μικρής	αυτής	κωμόπολης,	
απολαύστε	ένα	ζεστό	ρόφημα	σε	κάποιο	από	τα	αναρίθμητα	καφέ,	δοκιμάστε	εξαιρετικά	
τυριά	και	τοπικά	εδέσματα	σε	παραδοσιακά	εστιατόρια.	Δείπνο.	Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Στο θέρετρο των VIPS, Γκστάαντ…Snow glam! 
Σήμερα	 το	πρωί	θα	αναχωρήσουμε	 για	 το	 ξακουστό	Ελβετικό	θέρετρο	Γκστάαντ	με	 την	
απαράμιλλη	γεωφυσική	του	ομορφιά.	Κτισμένο	σε	υψόμετρο	1.050	μέτρων,	βρίσκεται	στο	
σημείο	 τομής	 τεσσάρων	 κοιλάδων,	 περιτριγυρισμένο	 από	 τις	 πανύψηλες	 βουνοκορφές	
των	Άλπεων.	Παραμένοντας	πιστό	στην	παραδοσιακή	ελβετική	αρχιτεκτονική,	το	Γκστάαντ	

διατήρησε	τη	ρομαντική	του	ατμόσφαιρα.	Εδώ	και	δεκαετίες	προσελκύει	διασημότητες	και	
προσφέρει	στους	επισκέπτες	του	τις	πιο	σύγχρονες	αθλητικές	εγκαταστάσεις	χειμερινών	
σπορ.	Χρόνος	ελεύθερος	για	να	απολαύσετε	τον	περίπατό	σας	στους	μικρούς	πεζόδρομους.	
Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο.	Δείπνο.	Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Με το Αλπικό τραίνο στο Σαιν Μόριτζ!!!!
Πολύ	πρωινή	έγερση	σήμερα	για	να	αναχωρήσουμε	για	την	πόλη	Χουρ.	Εδώ	μας	περιμένει	
το	Αλπικό	τραίνο	της	RHAETIAN	Railways	 (έξοδα	ατομικά)	για	την	ανάβασή	μας	 -	μέσα	
από	μια	μαγευτική	διαδρομή	που	διασχίζει	 το	αλπικό	 τοπίο	 της	 κοιλάδας	 του	Εγκαντίν	
με	δάση	και	λίμνες	απαράμιλλης	ομορφιάς	-	στο	Σαιντ	Μόριτζ	(St	Moritz),	το	πιο	διάσημο	
και	αριστοκρατικό	 θέρετρο	 των	Άλπεων.	Περπατήστε	στο	 κοσμοπολίτικο	αυτό	 θέρετρο,	
νιώσετε	 και	 εσείς	 την	 αίγλη	 και	 τον	πλούτο	 του,	απολαύστε	 την	 μοναδική	 ατμόσφαιρα	
δίπλα	στη	παγωμένη	λίμνη	St	Moritzsee.	Μην	ξεχαστείτε!	Το	απόγευμα	αναχωρεί	το	τραίνο	
για	την	Χουρ,	όπου	φθάνοντας	θα	επιβιβαστούμε	στο	πούλμαν	για	το	Ιντερλάκεν.	Δείπνο.	
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: …Στην Κορυφή της Ευρώπης/"Top of Europe"
Σήμερα	το	πρωί	θα	αναχωρήσουμε	οδικώς	για	το	"χωριό	των	παγετώνων",	το	παραμυθένιο	
Γκρίντελβαλντ	 (Grindelwald),	 ένα	φημισμένο	 χιονοδρομικό	 θέρετρο	που	 είναι	 κτισμένο	σε	
υψόμετρο	 1.035	 μέτρων	 στις	 Ελβετικές	 Άλπεις.	 Από	 εδώ	 θα	 επιβιβαστούμε	 στο	 τραίνο/
οδοντωτό	(έξοδα	ατομικά)	με	προορισμό	τον	υψηλότερο	σιδηροδρομικό	σταθμό	της	Ευρώπης,	
το	"Top	of	Europe",	στον	ορεινό	όγκο	του	Γιουνγκφράου,	που	βρίσκεται	σε	υψόμετρο	3.454	
μέτρων	 -	μια	διαδρομή	πέρα	από	κάθε	φαντασία,	που	η	ομορφιά	 της	πραγματικά	θα	σας	
κόψει	την	ανάσα!	Η	περιοχή	αυτή	είναι	η	πρώτη	που	εντάχθηκε	στα	αλπικά	μνημεία	φυσικής	
κληρονομιάς	της	UNESCO.	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο.	Δείπνο.	Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Εκδρομή στη Λουκέρνη
Σήμερα	 το	πρωί	θα	αναχωρήσουμε	 για	 	 την	 κουκλίστικη	Λουκέρνη,	που	 είναι	 κτισμένη	
στις	όχθες	 της	 λίμνης	 των	 τεσσάρων	 καντονιών.	Κατά	 τη	διάρκεια	 της	περιήγησής	μας	
στο	 καλοδιατηρημένο	 μεσαιωνικό	 κέντρο	 της	 πόλης	 θα	 δούμε	 μεταξύ	 άλλων	 το	 παλιό	
Δημαρχείο,	 την	 χαρακτηριστική	 γραφική	 ξύλινη	 γέφυρα,	 το	μνημείο	 του	Λιονταριού	 κ.ά.	
Χρόνος	ελεύθερος	για	να	εξερευνήσετε	περαιτέρω	την	πόλη.	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο.	
Δείπνο.	Διανυκτέρευση.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

	Ελάτε	να	γιορτάσουμε	τα	πιο	όμορφα Χριστούγεννα	και	να	υποδεχθούμε	μαζί	το	2022	μέσα	στο	ειδυλλιακό	τοπίο	των	Ελβετικών Άλπεων!!!		
Ελάτε	να	σας	οδηγήσουμε	στην…	Κορυφή της Ευρώπης/"Top of Europe" στα 3.454 μέτρα.	Με	βάση	το	κοσμοπολίτικο	τουριστικό	θέρετρο	
Ιντερλάκεν,	την	"πρωτεύουσα	της	περιπέτειας"	της	Ελβετίας,	επισκεπτόμαστε	τα	πιο	φημισμένα χιονοδρομικά κέντρα του κόσμου	μαζί	με	

την	κουκλίστικη	Λουκέρνη,	την	γραφική	καστροπολιτεία	Γκρυγιέρ,	την	ρομαντική	πρωτεύουσα	Βέρνη και	την	πανέμορφη	Ζυρίχη.	

Δοκιμάστε	παραδοσιακές	χριστουγεννιάτικες	λιχουδιές	και	απολαύστε	το	εορταστικό	μας	πρωτοχρονιάτικο	ρεβεγιόν,	μαζί	με	τις	θερμότερες	
ευχές	μας	για	ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!! 
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7η μέρα: Ανάβαση με τον οδοντωτό στο Αλπικό Ζέρματτ 
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 μια	 ακόμα	 εκδρομή	 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).	Βρίσκεται	στη	σκιά	
της	 μονίμως	 χιονισμένης	 κορυφής	 του	 μεγαλειώδους	 και	πολυφωτογραφημένου	 βουνού	
Μάττερχορν	 (Matterhorn,	4.480	μέτρα),	το	σήμα	κατατεθέν	των	Άλπεων	και	της	Ελβετίας,	
στα	σύνορα	με	 την	 Ιταλία,	 το	δε	πυραμιδωτό	 του	σχήμα	είναι	εξαιρετικά	οικείο	για	έναν	
…νοστιμότατο	 λόγο:	 απεικονίζεται	στο	περιτύλιγμα	 της	περίφημης	 ελβετικής	σοκολάτας	
Toblerone.	Χρόνος	 ελεύθερος	 για	 να	περιπλανηθείτε	στους	 μικρούς	 γραφικούς	 δρόμους	
και	 τα	πέτρινα	σοκάκια,	 μέσα	 από	 τα	 οποία	 ξεπηδούν	 κάποια	παλιά	 καλοδιατηρημένα	
ξύλινα	σπίτια.	Μπορείτε	επίσης	να	επισκεφθείτε	το	μουσείο	Μάττερχορν,	αν	σας	ενδιαφέρει	
η	 ιστορία	 της	 κατάκτησης	 του	 βουνού	 από	 τους	 πρώτους	 ορειβάτες	 το	 1865	 και	 η	
τουριστική	εξέλιξη	της	περιοχής	από	τις	αρχές	του	19ου	αιώνα.	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο	
γεμάτοι	 όμορφες	 εντυπώσεις	 από	 την	 κουραστική,	 αλλά	 όμορφη	 εκδρομή	 μας.	 Δείπνο.	
Διανυκτέρευση.	
8η μέρα: Ιντερλάκεν, Γκρυγιέρ, Εργοστάσιο σοκολάτας, Ρεβεγιόν "Moulin Rouge" και 
υποδοχή του 2022!  
Σήμερα	 μας	 περιμένει	 η	 μικροσκοπική	 γραφική	 καστροπολιτεία	 Γκρυγιέρ,	 "πατρίδα"	
του	ομώνυμου	αγελαδινού	 τυριού,	που	 είναι	κτισμένη	στους	πρόποδες	 των	Άλπεων.	Με	
τα	 παραδοσιακά	 σπίτια	 του	 15ου	 και	 17ου	 αιώνα	 και	 το	 επιβλητικό	 κάστρο	 του	 11ου	
αιώνα	 (Château	de	Gruyères),	ο	 τόπος	αυτός	μεταφέρει	 τους	επισκέπτες	σε	έναν	κόσμο	
παραμυθιών!	Στη	συνέχεια	θα	επισκεφθούμε	ένα	εργοστάσιο	σοκολάτας	και	θα	δούμε	τη	
διαδικασία	παραγωγής	της.	Με	τη	μυρωδιά	και	τις	γεύσεις	των	σοκολατένιων	πειρασμών,	
θα	 επιστρέψουμε	 στο	 ξενοδοχείο.	 Ετοιμαστείτε για το Εορταστικό ΡΕΒΕΓΙΟΝ 
"Moulin Rouge" και την υποδοχή του 2022!!! 
9η μέρα: Ιντερλάκεν, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022!!! 
Χαλαρώστε	και	χαρείτε	την	πρώτη	μέρα	του	χρόνου	στο	πανέμορφο	Ιντερλάκεν.	Η	σημερινή	
μέρα	είναι	γιορτή	και	η	πόλη	σας	επιφυλάσσει	πολλές	εκπλήξεις!	Δείπνο.	Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Ιντερλάκεν - Ζυρίχη - Αθήνα
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 τη	 Ζυρίχη.	 Φθάνοντας,	 θα	 δούμε	 την	 περίφημη	 λεωφόρο	
Μπάνχοφστρασσε,	θα	περπατήσουμε	στους	κεντρικούς	πεζοδρόμους	 της	Παλιάς	Πόλης,	
θα	δούμε	(εξωτερικά)	την	εκκλησία	Φραουμύνστερ	με	τα	εντυπωσιακά	βιτρό	του	Σαγκάλ,	
τον	Καθεδρικό	ναό,	το	Δημαρχείο,	τον	Πύργο	του	Ρολογιού,	τον	λόφο	του	Λίντερχοφ,	τις	
γέφυρες	 του	ποταμού	Λίματ	 και	άλλα	αξιοθέατα.	Νωρίς	 το	απόγευμα	θα	μεταβούμε	στο	
αεροδρόμιο	και	θα	επιβιβαστούμε	στην	πτήση	για	την	Αθήνα.

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

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ	με	απ΄	ευθείας	
πτήσεις	 της	 SWISS	 •Εννέα	 διανυκτερεύσεις	 στο	 ξενοδοχείο	 THE HEY 4* sup. 
στο κέντρο του Ιντερλάκεν των δύο λιμνών	 •Μπουφέ	 πρόγευμα	 καθημερινά	
•Ημιδιατροφή	 ~	Εννέα	 δείπνα	στο	 ξενοδοχείο	 •Ρεβεγιόν "Moulin Rouge" στις 
31/12 στο ξενοδοχείο	 (μέρος	 της	 Ημιδιατροφής)	 •Μεταφορές,	 περιηγήσεις,	
ξεναγήσεις	 όπως	 αναγράφονται	 στο	 πρόγραμμα	 •Εισιτήριο για τον οδοντωτό 
στο Ζερμάττ • Επίσκεψη σε εργοστάσιο σοκολάτας • Γιορτινό δωράκι για την 
Καλή Χρονιά	•Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	•Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	
ταξιδιωτικής	για	τους	εκδρομείς	έως	75	ετών	•Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:	 •Αχθοφορικά,	 φιλοδωρήματα	 •Είσοδοι	 σε	 μουσεία	 και	
λοιπά	αξιοθέατα	•Εισιτήριο	τραίνου/οδοντωτoύ	για	το	"Top	of	Europe"	στον	ορεινό	
όγκο	 του	 Γιουνγκφράου	 •Εισιτήριο	 για	 το	 Αλπικό	 τραίνο	 στο	 Σαιν	 Μόριτζ	 •Ό,τι	
αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Αναχώρηση: 24 ∆εκεµβρίου - 10 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 1595

3ο άτοµο έως 12 ετών 1295

Μονόκλινο 2295

Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	parking,	φόροι	πόλεων:	+	€ 300
ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

La Folie "Hors d’ouvers"  
Μικρές προκλητικές λιχουδιές
                 * * * 
Πανδαισία λαχανικών και sauce surprise 
                 * * * 
Entrecôte Café de Paris με σάλτσα Μπερνέζ
(Για τους χορτοφάγους: Σπιτικό στρούντελ μανιταριών)         
Πατάτες γκρατινέ και λαχανικά  
                 * * * 
Crêpe Suzette με παγωτό βανίλια 
                 * * * 
Γιορτινό δωράκι

	ΡΕΒΕΓΙΟΝ	
31	Δεκεμβρίου

Rouge 

Moulin 
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Χάλστατ,	Μόντζεε,	Σαιντ	Γκίλγκεν,	Βόλφγκανγκ,	Κίτζμπιελ,	Ζελ	αμ	Ζέε,	Λιντς,	
Μαουτχάουζεν,	Βάτενς/Μουσείο	Σβαρόφσκι,	Ίννσμπρουκ,	Μόναχο

ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ 

ΑΥΣΤΡΙΑ

Ποιος	δεν	ονειρεύτηκε	να	ζήσει	έστω	και	μια	φορά	στη	ζωή	του	την	χριστουγεννιάτικη	ατμόσφαιρα	της	Αυστρίας;		
Ελάτε	να	ζήσουμε	μαζί	τα	όνειρα	των	παιδικών	μας	χρόνων,	να	επισκεφθούμε	τις	πανέμορφες	χριστουγεννιάτικες	
αγορές,	να	περπατήσουμε	στους	εκπληκτικά	στολισμένους	δρόμους	με	 τα	χιλιάδες	λαμπιόνια,	να	πιούμε	ένα	
Gluhwein	-	αυτό	το	ζεστό	κόκκινο	γλυκό	κρασί	με	τα	ξυλάκια	κανέλας,	τα	μοσχοκάρφια	και	τα	άλλα	μπαχάρια	-	να	
ακούσουμε	τις	γνώριμες	μελωδίες	του	Μότσαρτ,	του	Σούμπερτ	και	του	Στράους,	να	γευτούμε	το	γλυκό	έδεσμα	
των	Χριστουγέννων,	το	Christstollen	 -	το	παραδοσιακό	χριστόψωμο	με	τα	αποξηραμένα	φρούτα,	τους	ξηρούς	
καρπούς	και	την	ζάχαρη	άχνη;	
Μαζί	θα	επισκεφθούμε	το	"Κάστρο	του	Αλατιού",	το	παραμυθένιο	Σάλτσμπουργκ,	το	αμφιθεατρικά	κτισμένο	χωριό	
των	Άλπεων	με	τα	χρωματιστά	κουκλόσπιτα,	το	υπέροχο	Κίτζμπιελ,	το	εκπληκτικό	Ζελ αμ Ζεε,	το	κουκλίστικο	
Ίννσμπρουκ,	το	πανέμορφο	Λιντς,	την	εντυπωσιακή	περιοχή	των	κρυστάλλινων	λιμνών	του	Σαλτσκάμεργκουτ,	
που	περιβάλλονται	από	τις	πανύψηλες	βουνοκορφές	των	Άλπεων	με	τα	υπέροχα	παραδοσιακά	χωριουδάκια,	
όπως	το	ειδυλλιακό	Χάλστατ,	το	δημοφιλές	θέρετρο	Σαιντ Βόλφγκανγ και	το	γραφικό	χωριό	Σαιντ Γκίλγκεν,	να	
αντικατοπτρίζονται	στα	ήρεμα	νερά	τους.		Ένα	ταξίδι	σαν	παραμύθι!

  Λ ΤΕ ΕΣ  ΣΤ ΓΜΕΣ  Μ Σ

•	Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN	AIRLINES	-	πρωινή	αναχώρηση	από	Αθήνα	και	βραδινή	από	
			Μόναχο	-	ώστε	να	έχουμε	περισσότερο	χρόνο	στην χώρα
•	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	στο	δημοφιλές	θέρετρο	Σαιντ	Βόλφγκανγκ
•	Επίσκεψη	στο	γραφικό	χωριό	Σαιντ	Γκίλγκεν	στις	όχθες	της	λίμνης	Βόλφγκανγκ
•	Θαυμάζουμε	την	υπέροχη	λίμνη	Μόντζεε	και	την	ομώνυμη	πόλη	με	την	εκκλησία	στην	οποία	γυρίστηκαν	οι	σκηνές	
			του	γάμου	στην	ταινία	η	"Μελωδία	της	Ευτυχίας"
•	Επίσκεψη	στο	διασημότερο	χιονοδρομικό	κέντρο	της	Αυστρίας,	το	γραφικό	Κίτζμπιελ	με	τα	χρωματιστά	
			κουκλόσπιτα	τιρολέζικης	αρχιτεκτονικής
•	Επίσκεψη	στο	παραμυθένιο	Ζελ	αμ	Ζεε,	στις	όχθες	της	ομώνυμης	πανέμορφης	λίμνης
•	Επίσκεψη	στην	"πόλη	των	τεχνών	και	των	επιστημών"	το	πανέμορφο	Λιντς,	που	είναι	κτισμένο	στις	όχθες	του	
			Δούναβη
•	Επίσκεψη	στο	Μαουτχάουζεν	με	το	ομώνυμο	στρατόπεδο	συγκέντρωσης
•	Επίσκεψη	στο	εκπληκτικό	στο	είδος	του	μουσείο	Σβαρόφσκι	στο	Βάτενς
•	Περιήγηση	το	πανέμορφο	Ίννσμπρουκ,	τη	"γέφυρα	του	ποταμού	Ινν"
•	Περιήγηση	στην	πρωτεύουσα	της	Βαυαρίας,	το	Μόναχο
•	Έξι	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	EUROPA	SALZBURG	4*	sup.
•	Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά
•	Εμπειρότατος	Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας

Σάλτσµπουργκ
και οι λίµνες του Σαλτσκάµεργκουτ

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο - Σάλτσμπουργκ, Ξενάγηση
Συνάντηση	στο	αεροδρόμιο	και	πτήση	με	AEGEAN	για	την	πρωτεύουσα	της	Βαυαρίας,	
το	 Μόναχο.	 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	ξενάγηση	πόλη,	κατά	τη	διάρκεια	
της	οποίας	θα	δούμε	το	παλάτι	Μίραμπελ	(Mirabell,	εξωτερικά),	ενώ,	αφού	διασχίσουμε	
το	ποτάμι	Σάλτσαχ	(Salzach),	θα	φθάσουμε	στην	Γκετράιντεγκασσε	(Getreidegasse),	τον	
κεντρικό	 εμπορικό	δρόμο	 της	 έξοχα	διατηρημένης	Παλιάς	Πόλης	 (Altstadt)	με	 τα	στενά	
δρομάκια,	τα	όμορφα	κτίρια,	τους	ναούς	και	το	εντυπωσιακό	κάστρο	Χοενσάλτσμπουργκ	
(Hohensalzburg)	στην	κορυφή	 του	λόφου.	Ανάμεσα	σε	κομψές	μπουτίκ	και	βιτρίνες	με	
πορσελάνινες	κούκλες,	βρίσκεται	το	σπίτι	όπου	γεννήθηκε	ένας	από	τους	σημαντικότερους	
συνθέτες	κλασικής	μουσικής,	ο	Βόλφγκανγκ	Αμαντέους	Μότσαρτ (1756-1791),	το	οποίο	
σήμερα	 αποτελεί	 το	 ομώνυμο	Μουσείο	 με	 ενδιαφέροντα	προσωπικά	 και	 οικογενειακά	
αντικείμενα.	Μεταφορά	και	 τακτοποίηση	στο	 ξενοδοχείο	EUROPA SALZBURG 4* sup. 
(www.austriatraned.at)	ή	παρόμοιο.	Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Λίμνη Μόντζεε…στην εκκλησία όπου γυρίστηκε η 
"Μελωδία της Ευτυχίας" - Σαιντ Γκίλγκεν, Λίμνη Βόλφγκανγκ, Σαιντ Βόλφγκανγ - 
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	η	λίμνη 
Μόντζεε	 (Mondsee)	 με	 την	 ομώνυμη	 πόλη	 όπου	 βρίσκεται	 και	 το	 μεσαιωνικό	 αβαείο	
(Mondsee	Abbey),	η	μονή	 του	οποίου	 χρησιμοποιήθηκε	 για	 τις	σκηνές	 του	 γάμου	στα	
γυρίσματα	 της	 ταινίας	η	 "Μελωδία	 της	Ευτυχίας"	 ("The	Sound	of	Music").	Συνεχίζουμε	
για	 το	 γραφικό	 χωριό	 Σαιντ Γκίλγκεν	 (Saint	Gilgen)	 και	 το	 δημοφιλές	 θέρετρο	 Σαιντ 
Βόλφγκανγ (St.	 Wolfgang	 im	 Salzkammergut)	 στις	 όχθες	 της	 λίμνης Βόλφγκανγκ 
(Wolfgangsee),	με	το	περίφημο	Πανδοχείο	του	Άσπρου	Αλόγου.	Τέλος	θα	επισκεφθούμε	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.	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Κίτζμπιελ - Λίμνη Ζελ αμ Ζε - Σάλτσμπουργκ
Πρωινή	αναχώρηση	για	μια	υπέροχη	διαδρομή	με	προορισμό	το	διασημότερο	χιονοδρομικό	
κέντρο	της	Αυστρίας,	το	Κίτζμπιελ	(Kitzbühel).	Πρόκειται	για	ένα	αμφιθεατρικά	κτισμένο	
χωριό	των	Άλπεων	με	χρωματιστά	κουκλόσπιτα	τιρολέζικης	αρχιτεκτονικής,	που	ξεπερνά	

σε	 γραφικότητα	 ακόμα	 και	 τα	 ωραιότερα	 εικονογραφημένα	 παραμύθια!	 Και	 ανάμεσά	
τους	θα	βρείτε	μικρά	πανέμορφα	καταστήματα,	γεμάτα	χριστουγεννιάτικα	και	όχι	μόνο	
είδη.	 Συνεχίζουμε	 για	 το	 παραμυθένιο	 Ζελ	 αμ	 Ζεε,	 που	 κτίστηκε	 από	 μοναχούς	 του	
Σάλτσμπουργκ	στις	όχθες	της	ομώνυμης	πανέμορφης	λίμνης.	Χρόνος	ελεύθερος	για	να	
χαρείτε	το	υπέροχο	αλπικό	τοπίο	και	επιστροφή	στο	Σάλτσμπουργκ.	Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Λιντς - Μαουτχάουζεν - Σάλτσμπουργκ
Σήμερα	το	πρωί	θα	αναχωρήσουμε	για	μια	από	τις	πιο	γραφικές	αυστριακές	πόλεις,	το	
Λιντς	(Linz).	Η	"πόλη	των	τεχνών	και	των	επιστημών"	βρίσκεται	σε	μια	ελκυστική	τοποθεσία	
και	απλώνεται	στις	δύο	όχθες	 του	Δούναβη.	Εδώ	η	σύγχρονη	 τέχνη	συνυπάρχει	με	 τα	
χρωματιστά	κτίρια	του	19ου	αιώνα	σε	ένα	μείγμα	 ιστορίας	και	μοντερνισμού.	Άφιξη	και	
περιήγηση	στην	πόλη,	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 οποίας	 θα	 δούμε	 το	 ιστορικό	 της	 κέντρο	
με	 την	 κεντρική	 πλατεία	 (Hauptplatz),	 που	 περιβάλλεται	 από	 όμορφα	 μπαρόκ	 κτίρια,	
όπως	το	Δημαρχείο	του	17ου	αιώνα,	ενώ	στο	κέντρο	της	βρίσκεται	η	ύψους	20	μέτρων	
μαρμάρινη	 Στήλη	 Τριάδας	 (Dreifaltigkeitssäule).	 Στην	 κεντρική	 πλατεία	 στήνονται	 την	
περίοδο	των	Χριστουγέννων	μικρά	ξύλινα	μαγαζάκια	με	χριστουγεννιάτικα	είδη,	πρόχειρο	
φαγητό	(ποικιλίες	από	λουκάνικα)	και	ποτό,	όπως	το	Gluhwein	-	το	ζεστό	κόκκινο	γλυκό	
κρασί	με	 τα	 ξυλάκια	κανέλας	και	 τα	άλλα	μπαχάρια.	Στη	συνέχεια	θα	δούμε	εξωτερικά	
το	 επιβλητικό	Κάστρο	 του	Λιντς	 (Linz	Schloss),	 το	 εξαιρετικό	Κέντρο	Ars	Electronica	ή	
Μουσείο	 του	Μέλλοντος,	σχεδιασμένο	για	να	επιδείξει	 τη	φήμη	 της	πόλης	ως	δυναμικό	
κέντρο	 τεχνολογίας,	 βιομηχανίας	 και	 τέχνης,	 το	 μουσείο	 μοντέρνας	 τέχνης	 Lentos,	 την	
γραφική	εκκλησία	του	Αγίου	Μάρτιν	(Martinskirche),	που	είναι	κτισμένη	πάνω	στα	ερείπια	
των	ρωμαϊκών	τειχών	και	αποτελεί	την	παλαιότερη	εκκλησία	της	Αυστρίας	που	διατηρείται	
στην	αρχική	της	μορφή	(8ου	αιώνα),	τον	παλιό	Καθεδρικό	ναό,	καθώς	και	τον	υπέροχο	νέο	
Μητροπολιτικό	ναό,	μια	τεράστια	νεογοτθική	βασιλική,	που	κατασκευάστηκε	μεταξύ	1862	
και	1924	με	πύργο	ύψους	135	μέτρων	και	ένα	βιτρό	που	απεικονίζει	την	ιστορία	της	πόλης.
Χρόνος	ελεύθερος	και	στη	συνέχεια	θα	αναχωρήσουμε	για	το	Μαουτχάουζεν,	μια	μικρή	
πόλη	της	Άνω	Αυστρίας,	που	βρίσκεται	29	χιλιόμετρα	ανατολικά	του	Λιντς	και	όπου	οι	
Ναζί,	μόλις	προσάρτησαν	την	Αυστρία	στο	Γ’	Ράιχ	το	1938,	κατασκεύασαν	ένα	στρατόπεδο	
συγκέντρωσης,	 συνώνυμο	 του	 θανάτου	 και	 τόπο	 μαρτυρίου	 για	 περισσότερους	 από	
200.000	 κρατούμενους	 από	 σχεδόν	 όλες	 τις	 χώρες	 της	 Ευρώπης.	 Στη	 διάρκεια	 της	
λειτουργίας	 του	 (1938-1945),	 υπολογίζεται	 ότι	 εδώ	 έχασαν	 τη	 ζωή	 τους	περισσότεροι	
από	100.000	άνθρωποι,	μεταξύ	 των	οποίων	και	3.700	Έλληνες	 -	 εδώ	κρατήθηκε	και	ο	
θεατρικός	συγγραφέας	Ιάκωβος	Καμπανέλλης	(1922-2011)	από	το	1943	μέχρι	τις	5	Μαΐου	
του	1945,	όταν	το	κολαστήριο	απελευθερώθηκε	από	τις	συμμαχικές	δυνάμεις.	Το	1965	ο	
Καμπανέλλης	έγραψε	τέσσερα	ποιήματα	-	"Ο	Αντώνης",	"Ο	Δραπέτης",	"Όταν	τελειώσει	
ο	πόλεμος"	και	 το	 τραγούδι	μνήμης	 του	Μαουτχάουζεν,	 το	 "Άσμα	Ασμάτων"	 -	 τα	οποία	
μελοποίησε	ο	φίλος	του	Μίκης	Θεοδωράκης	και	έγιναν	παγκοσμίως	γνωστά	ως	η	"Τριλογία	
του	 Μαουτχάουζεν"	 ή	 η	 "Μπαλάντα	 του	 Μαουτχάουζεν".	 Μετά	 την	 επίσκεψή	 μας	 στο	
Μαουτχάουζεν	και	στο	στρατόπεδο	συγκέντρωσης	(εάν	είναι	ανοιχτό),	θα	αναχωρήσουμε	
για	το	Σάλτσμπουργκ.	Διανυκτέρευση.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	 εισιτήρια	 ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ-ΑΘΗΝΑ	 με	 AEGEAN 
AIRLINES	•Έξι	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	EUROPA SALZBURG 4* sup	ή	παρόμοιο	
•Πλουσιοπάροχο	 μπουφέ	 πρόγευμα	 καθημερινά	 •Μεταφορές,	 εκδρομές,	 περιηγήσεις,	
ξεναγήσεις	βάσει	προγράμματος	•Ξενάγηση στην πόλη του Σάλτσμπουργκ με επίσημο 
ξεναγό	•Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	•Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτική	για	
τους	εκδρομείς	έως	75	ετών	•Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:	 •Κόστος	προαιρετικής	εκδρομής	στο	παλάτι	Χέλμπρουν	 •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.

5η μέρα: Σάλτσμπουργκ, Ελεύθερη μέρα, 
Προαιρετική επίσκεψη στο παλάτι Χέλμπρουν και στο Αλατωρυχείο Χαλάιν
Για	τη	σημερινή	ελεύθερη	μέρα	σας	προτείνουμε	να	επισκεφθείτε	το	εκπληκτικό	μπαρόκ	
παλάτι/κάστρο	Χέλμπρουν	(Schloss	Hellbrunn)	με	τα	εκπληκτικά	σιντριβάνια	του	(έξοδα	
ατομικά).	Κατασκευάστηκε	σε	χρόνορεκόρ,	στο	διάστημα	1612-1615,	από	τον	Μάρκους	
Σίτικους	 (Markus	 Sittikus),	 πρίγκιπα-αρχιεπίσκοπο	 του	 Σάλτσμπουργκ.	 Η	 ειδυλλιακή	
τοποθεσία	 του	στα	νότια	 του	Σάλτσμπουργκ	ήταν	 ιδανική:	η	καθαρή	πηγή	νερού	από	
το	βουνό	αποτέλεσε	 το	κεντρικό	σχεδιαστικό	χαρακτηριστικό	 του	παλατιού,	 των	γύρω	
χώρων	 και	 κυρίως	 των	πέρα	από	 κάθε	σύγκριση	σιντριβανιών	 του.	 Για	περισσότερα	
από	 400	 χρόνια	 το	 παλάτι	 Χέλμπρουν,	 το	 "Φωτεινό	 Σιντριβάνι",	 έχει	 μαγέψει	 και	
καταπλήξει	 τους	 επισκέπτες	 του	με	 τους	 εντυπωσιακούς	 του	χώρους,	 τις	υδατοκίνητες	
φιγούρες,	 τις	 μυστηριώδεις	σπηλιές,	 τα	ποικίλα	 υδραυλικά	αξιοθέατα	 και	 τα	 "ύπουλα	
σιντριβάνια"	 ("Trick	 Fountains").	 Προετοιμαστείτε	 για	 εκπλήξεις!	 Επιπλέον,	 τις	 κρύες	
χριστουγεννιάτικες	μέρες	εκεί	λαμβάνει	χώρα	μια	από	τις	πιο	όμορφες	χριστουγεννιάτικες	
αγορές.	Στη	συνέχεια	θα	αναχωρήσουμε	για	μία	διαδρομή	περίπου	10	χιλιομέτρων	για	
το	Χαλάιν	 (Hallein).	Άφιξη	και	επίσκεψη	στην	γραφική	πόλη,	που	βρίσκεται	κοντά	στα	
γερμανικά	σύνορα	και	εκτείνεται	κατά	μήκος	του	ποταμού	Σάλτσαχ	(Salzach).	Εδώ	έζησε	
και	ο	Φραντς	Γκρούμπερ	(Franz	Gruber),	ο	συνθέτης	της	"Άγιας	Νύχτας"	(1818),	ένα	από	
τα	πιο	αγαπημένα	χριστουγεννιάτικα	τραγούδια	στον	κόσμο	-	στην	πόλη	υπάρχει	μάλιστα	
και	μουσείο	της	"Άγιας	Νύχτας".	Κοντά	βρίσκεται	και	το	ομώνυμο	αλατωρυχείο,	το	οποίο	
λειτουργεί	για	περισσότερα	από	2.500	χρόνια.	Σήμερα	έχει	πλέον	αξιοποιηθεί	τουριστικά	
και	μπορεί	κανείς	να	επισκεφθεί	 (προαιρετικά)	τις	υπόγειες	στοές	του.	Επιστροφή	στο	
Σάλτσμπουργκ.	Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι - Ίννσμπρουκ - Σάλτσμπουργκ 
Πρωινή	αναχώρηση	για	το	Βάτενς	(Wattens),	όπου	θα	επισκεφθούμε	το	εκπληκτικό	στο	
είδος	του	μουσείο	Σβαρόφσκι	-	ένα	ταξίδι	στον	μαγικό,	θαυμαστό,	παραμυθένιο	κόσμο	των	
κρυστάλλων	Σβαρόφσκι	(Swarovski).	Θα	περιηγηθούμε	στους	λαμπερούς	διαδρόμους	και	
στις	"Αίθουσες	των	Θαυμάτων",	σε	έναν	χώρο	που	συνδυάζει	δημιουργικότητα,	καινοτομία,	
τέχνη	και	διασκέδαση!	Και	φυσικά,	ο	Κρυστάλλινος	Κόσμος	διαθέτει	έναν	τεράστιο	χώρο	
για	το	κατάστημά	του,	όπου	ο	επισκέπτης	μπορεί	να	αγοράσει	κάποιες	από	τις	μοναδικές	
δημιουργίες	του	οίκου	Σβαρόφσκι.	Στη	συνέχεια	θα	αναχωρήσουμε	για	το	κουκλίστικο	
Ίννσμπρουκ,	 τη	 "γέφυρα	 του	 ποταμού	 Ινν",	 (brücke:	 γέφυρα),	 την	 πρωτεύουσα	 του	
Αυστριακού	ομόσπονδου	κρατιδίου	Τιρόλο,	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	 (εξωτερικά),	 την	Αψίδα	 του	Θριάμβου	 κ.ά.	
Χρόνος	ελεύθερος	και	επιστροφή	στο	Σάλτσμπουργκ.	Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Μόναχο, Περιήγηση - Αθήνα
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 το	Μόναχο.	Άφιξη	 και	περιπατητική	περιήγηση	στο	 ιστορικό	
κέντρο	 της	πόλης,	όπου	μεταξύ	άλλων	θα	δούμε	 το	ρολόι	 του	επιβλητικού	Δημαρχείου	

Οι πτήσεις µας 
για όλες τις 

αναχωρήσεις

1η µέρα Α3 802 ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ 08.30΄ - 10.10΄

7η µέρα Α3 807 ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 18.25΄ - 21.55΄

με	 τις	 32	 πολύχρωμες	 φιγούρες	 να	 κινούνται	 υπό	 τους	 ήχους	 43	 καμπανών	 δύο	 φορές	
ημερησίως,	γιορτάζοντας	τον	γάμο	του	Δούκα	Γουλιέλμου.	Χρόνος	ελεύθερος	για	…shopping	
therapy	στα	πολυτελή	καταστήματα	ή	για	να	επισκεφθείτε	κάποια	από	τα	παγκοσμίου	φήμης	
μουσεία	και	πινακοθήκες	 της	πόλης	 (ανάλογα	με	 την	ώρα	πτήσης	και	 εάν	 είναι	ανοιχτά),	
όπως	την	Παλιά	Πινακοθήκη	(Alte	Pinakotek)	με	αριστουργήματα	της	αναγέννησης,	την	Νέα	
Πινακοθήκη	(Neue	Pinakothek)	και	το	Deutches	Museum,	που	καλύπτει	κάθε	είδος	επιστήμης,	
τεχνολογίας	και	αεροναυπηγικής	σε	55	διαφορετικές	αίθουσες.	Εναλλακτικά,	επισκεφθείτε	το	
μουσείο	της	BMW	και	το	Ολυμπιακό	Πάρκο.	Μεταφορά	στο	αεροδρόμιο	και	επιβίβαση	στην	
πτήση	επιστροφής	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.

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Αναχωρήσεις: 24, 31 ∆εκεµβρίου - 7 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 24/12 31/12

∆ίκλινο 795 865

3ο άτοµο έως 12 ετών 495 555

Μονόκλινο 1045 1115

Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων:	€ 350 
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 70	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 140	με	την	AEGEAN	(ανάλογα	με	
τη	διαθεσιμότητα).

Σά τσμπο ργκΣά τσμπο ργκ

Χά στατ

ννσμπρο κ
Βάτενς

Λιντς

ΑΥΣΤΡΙΑ

Σαιντ
Γκί γκεν

από προςΜόναχο

Λίμνη
Βό γκανγκ

Σαιντ Βό γκανγκ

Λίμνη Μόντζεε

ίτζμπιε

Λίμνη Ζε  αμ Ζε

Μαο τχάο ζεν

ατ ρ χείο
Χα άιν

ατ ρ χείο
Χα άιν

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια



42



43

Δάση	Βιέννης,	Μάγιερλινγκ,	Μπάντεν,	(Σάλτσμπουργκ)

ΒΙΕΝΝΗ

  Λ ΤΕ ΕΣ  ΣΤ ΓΜΕΣ  Μ Σ

•	Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN AIRLINES	ή	AUSTRIAN AIRLINES
•	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,	τέσσερις,	πέντε		διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχείο	4*,	4*sup.,	5*
•	Εμπειρότατος	Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Ποιος	δεν	ονειρεύτηκε	να	ζήσει	έστω	και	μια	φορά	στη	ζωή	του	την	χριστουγεννιάτικη	ατμόσφαιρα	της	
Αυστρίας;	Ποιος	δεν	θέλησε	να	βρεθεί	στην	αδιαμφισβήτητη	πρωτεύουσα	 των	Χριστουγέννων,	 την	
γιορτινή	Βιέννη,	που	σαγηνεύει	κάθε	επισκέπτη;
Ελάτε	 να	 ζήσουμε	 μαζί	 τα	 όνειρα	 των	 παιδικών	 μας	 χρόνων,	 να	 επισκεφθούμε	 τις	 πανέμορφες	
χριστουγεννιάτικες	αγορές,	να	περπατήσουμε	στους	εκπληκτικά	στολισμένους	δρόμους	με	τα	χιλιάδες	
λαμπιόνια,	να	πιούμε	ένα	Gluhwein	 -	αυτό	το	ζεστό	κόκκινο	γλυκό	κρασί	με	τα	ξυλάκια	κανέλας,	τα	
μοσχοκάρφια	και	τα	άλλα	μπαχάρια	-	να	ακούσουμε	τις	γνώριμες	μελωδίες	του	Μότσαρτ,	του	Σούμπερτ	
και	του	Στράους	στις	όχθες	του	Γαλάζιου	Δούναβη,	να	γευτούμε	το	γλυκό	έδεσμα	των	Χριστουγέννων,	
το	Christstollen	-	το	παραδοσιακό	χριστόψωμο	με	τα	αποξηραμένα	φρούτα,	τους	ξηρούς	καρπούς	και	
την	 ζάχαρη	άχνη	 -	 να	 κάνουμε	μια	ρομαντική	βόλτα	με	 το	φιάκερ	 -	 την	περίφημη	 ιππήλατη	άμαξα	
της	πόλης	 -	να	δούμε	 τα	 επιβλητικά	παλάτια,	 τις	 εκκλησίες,	 τα	μουσεία,	 τα	μνημεία,	 τα	πάρκα,	να	
επισκεφθούμε	τα	φημισμένα	καφέ	με	"άρωμα"	ιστορίας	για	μια	ζεστή	σοκολάτα.	
Και	ακόμα,	να	επισκεφθούμε	τα	χιλιοτραγουδισμένα	Βιεννέζικα	Δάση,	το	Μάγιερλινγκ	και	την	κοσμική	
λουτρόπολη	Μπάντεν.	Και	αν	θέλετε,	να	πάμε	ακόμα	και	στο	 "Κάστρο	του	Αλατιού",	το	πανέμορφο	
Σάλτσμπουργκ.	
Ένα ταξίδι σαν παραμύθι!

Η	πρωτεύουσα	της	Αυστρίας,	η	Βιέννη,	σαγηνεύει	κάθε	επισκέπτη!
Αυτοκρατορικό	μεγαλείο,	μπαρόκ	αρχιτεκτονική,	

συλλογές	εκπληκτικών	έργων	τέχνης,	
βόλτες	με	φιάκερ,	φημισμένα	καφέ,

	ρομαντικά	δείπνα	στο	φως	των	κεριών…
Επιβλητικά	παλάτια,	εκκλησίες,	μνημεία,	πάρκα,	

γνώριμες	μελωδίες	του	Μότσαρτ,	του	Σούμπερτ	και	του	Στράους	
στις	όχθες	του	Γαλάζιου	Δούναβη...

Ένας	Παραμυθένιος	Χριστουγεννιάτικος	Κόσμος	πασπαλισμένος	με	χρυσόσκονη!!!
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1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη, Περιήγηση πόλης 
Συνάντηση	στο	αεροδρόμιο	και	πτήση	για	την	Βιέννη	με	AEGEAN ή AUSTRIAN.	Άφιξη	και	
περιήγηση	στην	πανέμορφη	πρωτεύουσα	της	Αυστρίας,	κατά	τη	διάρκεια	της	οποίας	θα	
δούμε	τον	Πύργο	του	Δούναβη		(ένα	από	τα	σύμβολα	της	πόλης),	το	κτίριο	του	Συλλόγου	
Φίλων	 της	Μουσικής,	 όπου	 λαμβάνει	 χώρα	 η	 διάσημη	πρωτοχρονιάτικη	συναυλία,	 την	
περίφημη	λεωφόρο	Pινγκ,	όπου	θα	θαυμάσουμε	διάσημα	έργα	αρχιτεκτονικής,	όπως	 το	
πρώην	Υπουργείο	Πολέμου,	το	Μουσείο	Εφαρμοσμένων	Τεχνών,	το	Δημοτικό	Πάρκο,	την	
περίφημη	 κρατική	Όπερα	 της	Βιέννης,	 τα	 δίδυμα	Μουσεία,	 τα	 χειμερινά	 ανάκτορα	 του	
Χόφμπουργκ	 (Hofburg),	 την	 πύλη	 του	 Φραγκίσκου	 Ιωσήφ,	 το	 νεοκλασικό	 Κοινοβούλιο	
με	την	πλούσια	διακοσμημένη	πρόσοψη,	το	νεογοτθικού	ρυθμού	Δημαρχείο,	το	παλατινό	
Θέατρο,	το	Πανεπιστήμιο,	την	διάσημη	κεντρική	αγορά	Νάσμαρκτ,	την	ελληνική	συνοικία,	
τον	γοτθικού	ρυθμού	Καθεδρικό	ναό	του	Αγίου	Στεφάνου	κ.ά.	Μεταφορά	και	τακτοποίηση	
στο	ξενοδοχείο	της	επιλογής	σας.	Το	απόγευμα	η	γνωριμία	μας	με	την	πόλη	συνεχίζεται.	
Θα	περπατήσουμε	μαζί	με	τον	αρχηγό	μας	στο	ιστορικό	κέντρο	της	πόλης	με	τους	υπέροχα	
στολισμένους	εμπορικούς	δρόμους,	τα	διάσημα	καφέ	και	εστιατόρια,	θα	περάσουμε	μέσα	
από	το	σύμπλεγμα	των	χειμερινών	ανακτόρων,	θα	κοντοσταθούμε	μπροστά	στο	επιβλητικό	
άγαλμα	 της	 Μαρίας	 Θηρεσίας	 και	 θα	 φθάσουμε	 στην	 πασίγνωστη	 Χριστουγεννιάτικη	
αγορά	στην	πλατεία	του	Δημαρχείου	με	τις	πολλές	επιλογές	για	σουβενίρ,	φαγητό	και	ποτό.	
Μην	παραλείψετε	να	κλείσετε	την	βραδιά	σας	με	ένα	ποτήρι	Glühwein,	το	ζεστό	αρωματικό	
κρασί	των	Χριστουγέννων.	Διανυκτέρευση.		

2η μέρα: Βιέννη, Ελεύθερη μέρα 
Ελεύθερη	μέρα	για	να	γνωρίσετε	ακόμα	καλύτερα	την	πόλη,	να	επισκεφθείτε	κάποιο	από	
τα	παγκοσμίου	φήμης	μουσεία	 της	ή	 το	μεγάλο	λούνα	παρκ	Πράτερ	με	 την	παλαιότερη	
ρόδα	στον	κόσμο	ή	να	κάνετε	μια	ρομαντική	βόλτα	με	ένα	φιάκερ	-	την	περίφημη	ιππήλατη	
άμαξα.	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	την	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.	Διανυκτέρευση.		

4η μέρα: Βιέννη, Ελεύθερη μέρα 
Προαιρετική εκδρομή στην Μπρατισλάβα 
Για	 τη	σημερινή	 ελεύθερη	 μέρα	σας	προτείνουμε	 μια	 εκδρομή	σε	 μία	από	 τις	 νεότερες	
πρωτεύουσες	 της	 Ευρώπης,	 αυτή	 της	 Σλοβακίας.	Η	Μπρατισλάβα	 ή	 η	 "μικρή	 Βιέννη",	
όπως	συχνά	αποκαλείται,	 είναι	 κτισμένη	στις	όχθες	 του	ποταμού	Δούναβη,	με	 το	υγρό	
στοιχείο	 να	προσθέτει	 μια	ακόμα	πινελιά	στη	φυσική	 ομορφιά	 της.	Η	 γνωριμία	 μας	 με	
την	πόλη	θα	ξεκινήσει	από	το	κάστρο	της,	που	βρίσκεται	πάνω	σε	έναν	απότομο	λόφο,	
από	όπου	θα	θαυμάσουμε	 την	υπέροχη	θέα	προς	 τον	ποταμό	και	 την	παλιά	πόλη.	Στη	
συνέχεια	θα	περπατήσουμε	στο	υπέροχα	συντηρημένο	ιστορικό	της	κέντρο	με	πλήθος	από	
μπαρόκ	κτίρια	και	παλάτια,	εντυπωσιακά	δείγματα	της	εποχής	των	Αψβούργων.	Μεταξύ	
άλλων	θα	δούμε	τον	γοτθικό	Καθεδρικό	ναό	του	Αγίου	Μαρτίνου	του	15ου	αιώνα,	το	παλαιό	
Δημαρχείο,	 το	μέγαρο	 του	Αρχιεπισκόπου,	αλλά	και	 το	 "UFO",	ένα	περίεργο	κτίριο	που	
μοιάζει	με	διαστημική	πλατφόρμα	και	κοσμεί	μια	από	τις	γέφυρες	της	πόλης	με	πρωτότυπο	
τρόπο.	Επιστροφή	στην	Βιέννη.	Διανυκτέρευση.		

5η μέρα: Βιέννη, Εκδρομή στα Δάση Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν - Αθήνα 
Σήμερα	μας	περιμένουν	τα	χιλιοτραγουδισμένα	Βιεννέζικα	Δάση.	Μεταξύ	άλλων	θα	δούμε	
το	πύργο	 των	Λιχτενστάιν,	 της	 γνωστής	 οικογένειας	που	 διοικεί	 το	πριγκηπάτο	 μεταξύ	
Αυστρίας	και	Ελβετίας,	το	μοναστήρι	του	Τιμίου	Σταυρού,	την	περιοχή	του	Μάγιερλινγκ,	
γνωστή	 από	 το	 τραγικό	 ειδύλλιο	 του	 διαδόχου	 της	 Αυστροουγγρικής	 αυτοκρατορίας	
Ροδόλφου,	 μοναχογιού	 του	 αυτοκράτορα	Φραγκίσκου	 Ιωσήφ	Α'	 και	 της	 αυτοκράτειρας	
Σίσυ,	 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	 •Το	 τετραήμερο	
πρόγραμμα	έχει	μία	λιγότερη	ελεύθερη	μέρα	και	το	εξαήμερο	πρόγραμμα	περιλαμβάνει	μία	
επιπλέον	ελεύθερη	μέρα	•Τελικό	πρόγραμμα	με	το	ενημερωτικό	σας.
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES 
ή AUSTRIAΝ	 •Τρεις,	 τέσσερις,	 πέντε	 διανυκτερεύσεις	 σε	 ξενοδοχείο	 της	 επιλογής	 σας	
•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.

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων:	€ 200
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 70	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 140	με	AEGEAN
(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)

Αναχωρήσεις µε AEGEAN AIRLINES: 6 Ιανουαρίου - 4 µέρες
18, 29 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες

23, 24, 29, 30 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
LINDNER AM  
BELVEDERE 4*sup.

18/12 22,23/12
3/1 23,24/12 29/12 30/12 6/1

5 µέρες 5 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 6 µέρες 4 µέρες

∆ίκλινο 445 645 695 745 795 545

3ο άτοµο έως 12 ετών 295 495 545 545 595 445

Μονόκλινο 595 795 845 995 1095 645

Τιµές κατ’ άτοµο
INTERCONTINENTAL 5* 

18/12 22,23/12
3/1 23,24/12 29/12 30/12 6/1

5 µέρες 5 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 6 µέρες 4 µέρες

∆ίκλινο 525 715 795 845 945 565

3ο άτοµο έως 12 ετών 345 495 545 495 595 395

Μονόκλινο 795 975 1125 1295 1445 795

Αναχωρήσεις µε AUSTRIAN AIRLINES: 26 ∆εκεµβρίου, 6 Ιανουαρίου - 4 µέρες
18, 19, 26 ∆εκεµβρίου, 2 Ιανουαρίου - 5 µέρες

21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 ∆εκεµβρίου, 2 Ιανουαρίου - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
KAISERWASSER 4* 

18, 19, 
26/12,

2/1

21/12,
2/1 22, 23/12 24/12 26/12,

6/1 29, 30/12 31/12

5 µέρες 6 µέρες 6 µέρες 6 µέρες 4 µέρες 6 µέρες 6 µέρες

∆ίκλινο 315 365 445   495 345 545 595

3ο άτοµο έως 12 ετών 195 225 295   325 255 345 495

3ο, 4ο άτοµο έως 12 ετών
σε family room 245 295 395   425 325 445 545

Μονόκλινο 415 525 615   665 445 775 825

Τιµές κατ’ άτοµο
ROOMZ VIENNA 
PRATER 4* 

18, 19, 
26/12,

2/1

21/12,
2/1 22, 23/12 24/12 26/12,

6/1 29, 30/12 31/12

5 µέρες 6 µέρες 6 µέρες 6 µέρες 4 µέρες 6 µέρες 6 µέρες

∆ίκλινο 345 445 545   595 395  645 695

3ο άτοµο έως 12 ετών 245 265 415   465 325  445 495

3ο, 4ο άτοµο έως 12 ετών
σε family room 295 315 465   515 375  495 545

Μονόκλινο 445 565 675   725 475  895 945

Τιµές κατ’ άτοµο
INTERCONTINENTAL 
VIENNA 5*

18, 19, 
26/12,

2/1

21/12,
2/1 22, 23/12 24/12 26/12,

6/1 29, 30/12

5 µέρες 6 µέρες 6 µέρες 6 µέρες 4 µέρες 6 µέρες

∆ίκλινο 545 645 695   745 495  845

3ο άτοµο έως 12 ετών 345 395 445  495 345  495

Μονόκλινο 825 995 1045   1145 715  1445

Τιµές κατ’ άτοµο
RUBBI LISSI  
HOTEL & BAR 4*sup.

18, 19, 
26/12,

2/1

21/12,
2/1 22, 23/12 24/12 26/12,

6/1 29, 30/12 31/12

5 µέρες 6 µέρες 6 µέρες 6 µέρες 4 µέρες 6 µέρες 6 µέρες

∆ίκλινο 495 565 645   695 445  745 795

Μονόκλινο 725 845 925   975 625  1095 1145
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1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο - Ίννσμπρουκ
Συνάντηση	στο	αεροδρόμιο	και	πτήση	με	AEGEAN ή LUFTHANSA	για	την	πρωτεύουσα	
της	Βαυαρίας,	το	Μόναχο.	Άφιξη	και	άμεση	αναχώρηση	για	το	κουκλίστικο	Ίννσμπρουκ,	τη	
"γέφυρα	του	ποταμού	Ινν",	(brücke:	γέφυρα),	πρωτεύουσα	του	Αυστριακού	ομόσπονδου	
κρατιδίου	Τιρόλο.	Τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο	GRAUER BAR 4*	(www.grauer-baer.at/
en).	Ελεύθερος	χρόνος	για	μια	πρώτη	γνωριμία	με	την	πόλη.	Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Ίννσμπρουκ/Ιγκλς - Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι - Ίννσμπρουκ/Ιγκλς 
Πρωινή	αναχώρηση	για	το	Βάτενς	(Wattens),	όπου	θα	επισκεφθούμε	το	εκπληκτικό	στο	
είδος	του	μουσείο	Σβαρόφσκι	-	ένα	ταξίδι	στον	μαγικό,	θαυμαστό,	παραμυθένιο	κόσμο	των	
κρυστάλλων	Σβαρόφσκι	 (Swarovski).	Θα	περιηγηθούμε	στους	λαμπερούς	διαδρόμους	
και	 στις	 "Αίθουσες	 των	Θαυμάτων",	 σε	 έναν	 χώρο	 που	 συνδυάζει	 δημιουργικότητα,	
καινοτομία,	τέχνη	και	διασκέδαση!	Και	φυσικά,	ο	Κρυστάλλινος	Κόσμος	διαθέτει	έναν	
τεράστιο	χώρο	για	το	κατάστημά	του,	όπου	ο	επισκέπτης	μπορεί	να	αγοράσει	κάποιες	
από	τις	μοναδικές	δημιουργίες	του	οίκου	Σβαρόφσκι.	Επιστροφή	στο	Ίννσμπρουκ,	όπου	
κατά	την	περιήγησή	μας	θα	δούμε	την	Χρυσή	Στέγη,	τις	πλατείες,	τα	δρομάκια,	τα	μπαρόκ	
αρχιτεκτονικής	κτίρια,	τον	Καθεδρικό	ναό	και	το	παλάτι.	Διανυκτέρευση.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Ένα	συναρπαστικό	 εορταστικό	 ταξίδι	στα	 εντυπωσιακά	 τοπία	 των	Βαυαρικών	Άλπεων	και	 του	Αυστριακού	Τιρόλο,	με	 το	οποίο	
επισκεπτόμαστε	το	κουκλίστικο	Ίννσμπρουκ,	το	αμφιθεατρικά	κτισμένο	χωριό	με	τα	χρωματιστά	κουκλόσπιτα,	το	υπέροχο	Κίτζμπιελ,	
την	εκπληκτικής	ομορφιάς	λίμνη	Άχενζεε	με	τις	γύρω	πυκνοφυτεμένες	βουνοπλαγιές,	το	γραφικό	χωριό	Περτιζάου,	το	"Κάστρο	του	
Αλατιού",	το	πανέμορφο	Σάλτσμπουργκ,	αλλά	και	το	εκπληκτικό	στο	είδος	του	μουσείο	των	κρυστάλλων	Σβαρόφσκι.	
Ένα μαγευτικό ταξίδι που παραπέμπει σε σκηνές από εικονογραφημένα παραμύθια!

  Λ ΤΕ ΕΣ  ΣΤ ΓΜΕΣ  Μ Σ

•	Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN AIRLINES	ή	την	LUFTHANSA
•	Ολοήμερη	εκδρομή	και	ξενάγηση	στην	παραμυθένια πόλη του Σάλτσμπουργκ
•	Επίσκεψη	στο	διασημότερο	χιονοδρομικό	κέντρο	της	Αυστρίας,	το γραφικό 
 Κίτζμπιελ	με	τα	χρωματιστά	κουκλόσπιτα	τιρολέζικης	αρχιτεκτονικής
•	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
•	Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχείο	4*
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
•	Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Ίννσμπρουκ,	Βάτενς/Μουσείο	Σβαρόφσκι,	Σάλτσμπουργκ,	Κίτζμπιελ
Λίμνη	Άχενζεε/Περτισάου,	Μόναχο

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΤΙΡΟΛΟ
ΒΑΥΑΡΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	 εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES ή 
LUFTHANSA	 •Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	στο	 ξενοδοχείο	GRAUER BAR 4*	 •Μπουφέ	πρόγευμα	
καθημερινά	 •Μεταφορές,	περιηγήσεις	με	κλιματιζόμενο	πούλμαν,	όπως	περιγράφονται	ανωτέρω	
•Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	•Χριστουγεννιάτικο δείπνο στις 24/12 – Πρωτοχρονιάτικο 
δείπνο στις 31/12 στο ξενοδοχείο	•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.

3η μέρα: Ίννσμπρουκ/Ιγκλς, Ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ
Πρωινή	αναχώρηση	για	την	ολοήμερη	εκδρομή	μας	στην	γενέτειρα	του	Μότσαρτ,	το	πανέμορφο	
Σάλτσμπουργκ,	που	αποτέλεσε	σκηνικό	 της	θρυλικής	 ταινίας	 "Η	Μελωδία	 της	Ευτυχίας".	Η	
διαδρομή	μας	μέσα	από	εντυπωσιακά	τοπία	θα	μας	οδηγήσει	στο	"Κάστρο	του	Αλατιού",	όπως	
μεταφράζεται	το	όνομα	της	πόλης,	καθώς,	κατά	τη	ρωμαϊκή	εποχή,	η	οικονομική	δύναμη	του	
Σάλτσμπουργκ	στηρίχθηκε	στον	 "λευκό	 χρυσό",	δηλαδή	 το	ορυκτό	αλάτι.	Κατά	 τη	διάρκεια	
της	ξενάγησής	μας	στην	παραμυθένια	αυτή	πόλη	θα	δούμε	το	παλάτι	Μίραμπελ	(εξωτερικά),	
ενώ,	αφού	διασχίσουμε	το	ποτάμι	Σάλτσαχ,	θα	φθάσουμε	στην	Γκετράιντεγκασσε,	τον	κεντρικό	
εμπορικό	δρόμο	της	έξοχα	διατηρημένης	Παλιάς	Πόλης	με	τα	στενά	δρομάκια,	τα	όμορφα	κτίρια,	
τους	ναούς	και	το	εντυπωσιακό	κάστρο	Χοενσάλτσμπουργκ	στην	κορυφή	του	λόφου.	Ανάμεσα	
σε	κομψές	μπουτίκ	και	βιτρίνες	με	πορσελάνινες	κούκλες,	βρίσκεται	το	σπίτι	όπου	γεννήθηκε	
ένας	 από	 τους	 σημαντικότερους	 συνθέτες	 κλασικής	 μουσικής,	 ο	 Βόλφγκανγκ	 Αμαντέους	
Μότσαρτ	 (1756-1791),	 το	 οποίο	 σήμερα	 αποτελεί	 το	 ομώνυμο	 Μουσείο	 με	 ενδιαφέροντα	
προσωπικά	 και	 οικογενειακά	 αντικείμενα.	 Χρόνος	 ελεύθερος	 για	 βόλτες,	 ψώνια	 και	 καφέ.	
Επιστροφή	το	απόγευμα	στο	Ίννσμπρουκ.	Διανυκτέρευση.	

4η μέρα: Ίννσμπρουκ/Ιγκλς - Κίτζμπιελ - Λίμνη Άχενζεε - Περτισάου - Ίννσμπρουκ/Ιγκλς
Πρωινή	αναχώρηση	για	μια	υπέροχη	διαδρομή	με	προορισμό	το	διασημότερο	χιονοδρομικό	
κέντρο	 της	 Αυστρίας,	 το	 Κίτζμπιελ	 (Kitzbühel).	 Πρόκειται	 για	 ένα	 αμφιθεατρικά	 κτισμένο	
χωριό	 των	 Άλπεων	 με	 χρωματιστά	 κουκλόσπιτα	 τιρολέζικης	 αρχιτεκτονικής,	 που	 ξεπερνά	
σε	 γραφικότητα	 ακόμα	 και	 τα	 ωραιότερα	 εικονογραφημένα	 παραμύθια!	 Συνεχίζουμε	 για	
την	υπέροχη	λίμνη	Άχενζεε	 (Achensee),	που	περιβάλλεται	από	 τις	πυκνοφυτεμένες	πλαγιές	
των	βουνών.	Θα	σταματήσουμε	για	λίγο	στο	πανέμορφο	χωριό	Περτιζάου	 (Pertisau)	για	να	
απολαύσουμε	την	εκπληκτική	θέα	της	γύρω	περιοχής	και	θα	επιστρέψουμε	το	απόγευμα	στο	
Ίννσμπρουκ.	Διανυκτέρευση.
 
5η μέρα: Ίννσμπρουκ/Ιγκλς - Μόναχο - Αθήνα
Πρωινή	αναχώρηση	για	το	Μόναχο,	όπου	θα	έχουμε	ελεύθερο	χρόνο	για	…shopping	therapy	
στα	πολυτελή	καταστήματα	ή	για	να	επισκεφθείτε	κάποια	από	τα	παγκοσμίου	φήμης	μουσεία	
και	πινακοθήκες	 της	πόλης	 (ανάλογα	με	 την	ώρα	πτήσης	 και	 εάν	 είναι	ανοιχτά),	όπως	 την	
Παλιά	Πινακοθήκη	(Alte	Pinakotek)	με	αριστουργήματα	της	αναγέννησης,	την	Νέα	Πινακοθήκη	
(Neue	Pinakothek)	και	το	Deutches	Museum,	που	καλύπτει	κάθε	είδος	επιστήμης,	τεχνολογίας	
και	αεροναυπηγικής	σε	55	διαφορετικές	αίθουσες.	Εναλλακτικά,	επισκεφθείτε	το	μουσείο	της	
BMW	και	το	Ολυμπιακό	Πάρκο.	Μεταφορά	στο	αεροδρόμιο	και	πτήση	επιστροφής	στην	Αθήνα.

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

Μόναχο

ννσμπρο κ

Βάτενς

Σά τσμπο ργκ

ίτζμπιε

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

Λίμνη
χενζεε

Λίμνη
χενζεε

ερτισάο

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Οι πτήσεις µας
19, 23, 30/12

1η µέρα Α3 802   ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ   08.35΄ - 10.15΄

5η µέρα Α3 807   ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 18.25΄ - 21.55΄

Οι πτήσεις µας
18, 23, 30/12

1η µέρα LH 1757   ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ   06.10΄ - 07.45΄

5η µέρα LH 1756   ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 21.05΄ - 0.30΄

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων:	€ 250
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 70	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 140	με	AEGEAN
(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)

Αναχωρήσεις: 18, 19, 23, 30 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 18, 19/12 23/12 30/12

∆ίκλινο 595 745 795

3ο άτοµο έως 12 ετών 445 495 545

Μονόκλινο 895 945 995
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ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
(Ρότερνταµ, Ντελφτ, Χάγη)

Η	πρωτεύουσα	της	κοσμοπολίτικης	Ολλανδίας,	το	ξακουστό	Άμστερνταμ,	είναι	μία	από	τις	πιο	ζωντανές	μεγαλουπόλεις	της	Βόρειας	Ευρώπης.	

Εδώ	η	τέχνη,	η	γαστρονομία,	το	shopping,	τα	coffee	shops	και	το	Red	Light	District	συνυπάρχουν	με	τρόπο	μοναδικό.	Η	"Βενετία	του	Βορρά"	

όπως	επονομάζεται	χάρη	στην	ιδιαίτερη	πολεοδομία	της,	είναι	μια	πόλη	κτισμένη	πάνω	σε	πολυάριθμα	νησάκια,	που	συνδέονται	μεταξύ	τους	με	

γραφικές	γέφυρες	και	διώρυγες,	ενώ	τα	κανάλια	στα	οποία	καθρεφτίζονται	οι	υπέροχης	αρχιτεκτονικής	προσόψεις	των	σπιτιών	της,	τα	αμέτρητα	

ποδήλατα,	αλλά	και	τα	παγκοσμίου	φήμης	μουσεία	της,	αποτελούν	αναπόσπαστα	χαρακτηριστικά	της.

Τα Χριστούγεννα στο Άμστερνταμ είναι ονειρεμένα!	Οι	στολισμοί	κατά	μήκος	των	καναλιών,	οι	χριστουγεννιάτικες	αγορές	που	θεωρούνται	

από	τις	καλύτερες	της	Ευρώπης	και	οι	κάθε	είδους		εορταστικές	εκδηλώσεις,	δημιουργούν	μια	ατμόσφαιρα	μοναδική.	

Ακολουθήστε	τους	ήχους	και	τις	μυρωδιές	των	γιορτών,	δοκιμάστε	αρωματικό	ζεστό	κρασί	και	ντόπιες	λιχουδιές,	ζήστε	τη	μαγεία	των	ημερών	σε	

αυτήν	την	μποέμ	πόλη,	που	έχει	κάτι	για	τον	καθένα!

Εκδρομή σε Zaanse Schans και Βόλενταμ

  Λ ΤΕ ΕΣ  ΣΤ ΓΜΕΣ  Μ Σ

•	 Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN	AIRLINES	ή	KLM		•Ξενάγηση		στο	Άμστερνταμ	•Βραδινή	βόλτα	με	τον	αρχηγό	μας	στο	ιστορικό	κέντρο	της	
πόλης	•	Εκδρομή	στο	πανέμορφο	χωριό	Zaanse	Schans	με	τους	παραδοσιακούς	ανεμόμυλους	και	στο	γραφικό	λιμανάκι	του	Βόλενταμ	

•Εμπειρότατος	Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	 εισιτήρια	 ΑΘΗΝΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑΘΗΝΑ	 με	
AEGEAN ή KLM	 •Τρεις,	 τέσσερις	 διανυκτερεύσεις	σε	 ξενοδοχείο	 της	 επιλογής	σας	
•Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	•Μεταφορές,	εκδρομές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	βάσει	
προγράμματος	•Ξενάγηση της πόλης του Άμστερνταμ •Εκδρομή σε Zaanse Schans 
και Βόλενταμ •Αρχηγός-συνοδός	 του	γραφείου	μας	 •Ασφάλεια	αστικής	 ευθύνης	και	
ταξιδιωτική	έως	75	ετών	•Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:	 •Είσοδοι	 σε	 μουσεία,	 μνημεία	 και	 λοιπά	 αξιοθέατα	 •Ποτά,	
φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	•Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ, Ξενάγηση
Συνάντηση	στο	αεροδρόμιο	και	πτήση	με	AEGEAN ή KLM	για	 την	πρωτεύουσα	 της	
Ολλανδίας,	το	Άμστερνταμ.	Άφιξη	και	περιήγηση	στην	πόλη,	κατά	τη	διάρκεια	της	οποίας	
θα	 δούμε	 μεταξύ	 άλλων	 τα	Ανάκτορα,	 την	πλατεία	Ρέμπραντ,	 τον	 "πλωτό"	 κεντρικό	
Σιδηροδρομικό	Σταθμό	κ.ά.	Τακτοποίηση	στο	κεντρικό	 ξενοδοχείο	NH AMSTERDAM 
4*	(www.nh-hotels.com	)	ή	στο	NOVOTEL 4*	(www.novotel.com).	Το	βράδυ	ετοιμαστείτε	
για	μία	βόλτα	με	τον	αρχηγό	μας	στο	ιστορικό	κέντρο	της	πόλης.

2η μέρα: Άμστερνταμ, Zaanse Schans, Βόλενταμ
Σήμερα	θα	διασχίσουμε	το	κλασικό	τοπίο	της	Ολλανδικής	εξοχής	με	τα	Polders	και	τα	
μικρά	κανάλια.	Στο	φημισμένο	και	πανέμορφο	χωριό	Zaanse	Schans	θα	θαυμάσουμε	
τους	παραδοσιακούς	ανεμόμυλους	και	θα	έχουμε	 την	ευκαιρία	να	επισκεφθούμε	 την	
φάμπρικα	 των	 ξυλοπάπουτσων.	 Στη	 συνέχεια	 θα	 αναχωρήσουμε	 για	 το	 γραφικό	
λιμανάκι	 του	 Βόλενταμ	 (Volendam),	 ελεύθερος	 χρόνος	 για	 γεύμα.	 Επιστροφή	 στο	
Άμστερνταμ	το	απόγευμα.

3η μέρα: Άμστερνταμ, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετική εκδρομή: Ρότερνταμ, Ντελφτ, Χάγη
Ελεύθερη	μέρα	 για	περαιτέρω	 εξερεύνηση	 της	πόλης.	Επίσης,	σας	προτείνουμε	μια	
προαιρετική	 ημερήσια	 εκδρομή	 (έξοδα	 ατομικά)	 στις	 φημισμένες	 πόλεις	 Ρότερνταμ,	
Ντελφτ	και	Χάγη.
Περιγραφή προαιρετικής εκδρομής
Το	 Ρόττερνταμ	 είναι	 το	 μεγαλύτερο	 εμπορικό	 λιμάνι	 της	 Ευρώπης	 και	 ένα	 από	 τα	
μεγαλύτερα	 παγκοσμίως.	 Εκεί	 θα	 δούμε	 επιβλητικούς	 ουρανοξύστες,	 ιδιαίτερης	
αρχιτεκτονικής	 κτίρια	 και	 τις	 κρεμαστές	 γέφυρες	 Willems	 και	 Erasmus.	 Σε	 κοντινή	
απόσταση	 βρίσκεται	 η	 πρώτη	 πρωτεύουσα	 του	 Ολλανδικού	 κράτους,	 το	 Ντελφτ,	 η	
"Πόλη	 των	Πριγκίπων",	παγκοσμίως	 γνωστή	 για	 τα	 κεραμικά	 της.	Είναι	μία	 ιστορική	
πόλη	με	πανέμορφο	μεσαιωνικό	κέντρο	και	μεγαλόπρεπους	βασιλικούς	ναούς.	Τέλος,	
θα	 επισκεφθούμε	 τη	 Χάγη,	 έδρα	 του	 Διεθνούς	 Δικαστηρίου	 και	 του	 Ολλανδικού	
Κοινοβουλίου,	 με	 το	 περίφημο	 "παλάτι	 της	 Ειρήνης",	 τα	 μοναδικής	 ομορφιάς	 κτίρια	
που	σήμερα	στεγάζουν	πρεσβείες	και	υπουργεία,	καθώς	και	 την	μεγαλύτερη	κοσμική	
παραλία	της	Ολλανδίας,	την	Scheveningen.	Επιστροφή	στο	Άμστερνταμ	το	απόγευμα.

4η μέρα: Άμστερνταμ - Αθήνα
Μεταφορά	στο	αεροδρόμιο	και	επιβίβαση	στην	πτήση	επιστροφής	στην	Αθήνα.

Σημειώσεις:	 •Οι	 ανωτέρω	 εκδρομές,	 επισκέψεις	 ενδέχεται	 να	πραγματοποιηθούν	 με	
διαφορετική	σειρά,	χωρίς	 να	παραλειφθεί	 κάτι	 •Το	5ήμερο	πρόγραμμα	περιλαμβάνει	
μία	επιπλέον	ελεύθερη	μέρα	•Τελικό	πρόγραμμα	με	το	ενημερωτικό	σας.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Οι πτήσεις µας
23/12, 30/12

1η µέρα Α3 624 ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  08.45΄ - 11.20΄

5η µέρα Α3 625 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 12.25΄ - 16.35΄

Οι πτήσεις µας
3/1, 6/1

1η µέρα Α3 624 ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  08.45΄ - 11.20΄

4η, 5η µέρα Α3 627 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 17.10΄ - 21.20΄

Οι πτήσεις µας
23/12

1η µέρα KL 1572 ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  17.20΄ - 20.55΄

5η µέρα KL 1581 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 20.55΄ - 01.05΄

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	parking,	φόροι	πόλεων:	+€ 200
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 70	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 140	με	AEGEAN
(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)

Αναχωρήσεις: 6 Ιανουαρίου - 4 µέρες
23, 30 ∆εκεµβρίου, 3 Ιανουαρίου - 5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
NOVOTEL 23/12, 3/1 - 5 µέρες 30/12 - 5 µέρες 6/1 - 4 µέρες

∆ίκλινο 595 685 545
3ο άτοµο έως 12 ετών 445 535 395
Μονόκλινο 745 895 645

Αναχωρήσεις: 6 Ιανουαρίου - 4 µέρες
23, 30 ∆εκεµβρίου, 3 Ιανουαρίου - 5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
NH AMSTERDAM 23/12, 3/1 - 5 µέρες 6/1 - 4 µέρες

∆ίκλινο 695 625
3ο άτοµο έως 12 ετών 545 475
Μονόκλινο 945 815



50

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, 
Θεοφάνεια
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(Τουρναί,	Λιλ,	Υπρ)

ΜΠΡΥΖ
µε Βρυξέλλες, Γάνδη, Αµβέρσα

  Λ ΤΕ ΕΣ  ΣΤ ΓΜΕΣ  Μ Σ

•	Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN AIRLINES ή SKY EXPRESS 
•	Περιήγηση	στην	πρωτεύουσα	του	Βελγίου,	τις	Βρυξέλλες

• Ξενάγηση στην κουκλίστικη Μπρυζ
•	Επίσκεψη	στην	Χριστουγεννιάτικη αγορά της Μπρυζ
• Βόλτα με άμαξες	στην	Μπρυζ	και	Απογευματινό Τσάι στο ξενοδοχείο "The Orangerie"
•	Περιήγηση	στην	επιβλητική Γάνδη	και	επίσκεψη	στον	γοτθικό Καθεδρικό ναό του Saint Bavo	με	το	πολύπτυχο	
	 των	αδερφών Van Eyck "Ο Μυστικός Αμνός"	-		ένα	αριστούργημα	τέχνης	του	15ου	αιώνα	

•	Περιήγηση	στην	παλιά πόλη της Αμβέρσας	με	τα	γραφικά	καλντερίμια	και	επίσκεψη	στον	πιο	εντυπωσιακό	
	 Καθεδρικό	ναό	της	χώρας,	που	φιλοξενεί	ένα από τα διασημότερα έργα του Ρούμπενς, την "Αποκαθήλωση"
•	Δυνατότητα	ολοήμερης	εκδρομής	σε	δύο	σπάνια	επισκεπτόμενες	πόλεις	του	Βελγίου	-	την	Τουρναί	και	την	Υπρ	-	
	 καθώς	και	στην	πανέμορφη	Γαλλική	πόλη	Λιλ

•	Εμπειρότατος	Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας
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1η μέρα: Αθήνα - Βρυξέλλες, Περιήγηση - Μπρυζ  
Συνάντηση	 στο	 αεροδρόμιο	 και	 πτήση	 με	 AEGEAN	 ή	 SKY EXPRESS	 για	 την	
πρωτεύουσα	 του	 Βελγίου,	 τις	 Βρυξέλλες.	 Άφιξη	 και	 περιήγηση	 της	 πόλης,	 κατά	
τη	διάρκεια	 της	 οποίας	θα	δούμε	 το	 καταπράσινο	πάρκο	Ηeysel	 με	 το	ομώνυμο	
θρυλικό	στάδιο,	 την	Mini-Europe,	 το	 βασιλικό	παλάτι,	 την	Κινέζικη	παγόδα,	 τον	
Γιαπωνέζικο	 πύργο	 και	 θα	 φωτογραφήσουμε	 την	 πρωτότυπη	 αρχιτεκτονική	
κατασκευή	 του	 ATOMIUM.	 Περνώντας	 από	 το	 σύγχρονο	 κέντρο	 της	 πόλης	
και	 προχωρώντας	 προς	 το	 ιστορικό,	 θα	 δούμε	 το	 μπαρόκ	 Χρηματιστήριο,	 την	
αριστοκρατική	πλατεία	Grand-Sablon,	 το	παρκάκι-πίνακα	ζωγραφικής	Square	du	
Petit-Sablon	και	το	νέο	Δικαστικό	Μέγαρο.	Τέλος,	θα	περπατήσουμε	στην	περίφημη	
Grand	Plaz,	την	Μεγάλη	Πλατεία,	στην	οποία	δεσπόζουν	τα	κτίρια	των	μεσαιωνικών	
συντεχνιών,	καθώς	και	στην	γύρω	περιοχή.	Το	μεσημέρι	θα	αναχωρήσουμε	για	την	
μαγευτική	 Μπρυζ.	 Άφιξη	 και	 τακτοποίηση	 στο	 ξενοδοχείο	 ACADEMIE 4*	 (www.
hotelacademie.be).	Το	βράδυ	θα	περπατήσουμε	με	τον	αρχηγό	μας	στο	πανέμορφο	
ιστορικό	 κέντρο	 της	πόλης,	 το	 οποίο	αποτελεί	 μνημείο	παγκόσμιας	πολιτιστικής	
κληρονομιάς	της	UNESCO.	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.	

2η μέρα: Μπρυζ, Ξενάγηση   
Σήμερα	το	πρωί	θα	περπατήσουμε	κατά	μήκος	των	μαγευτικών	καναλιών	και	των	
πέτρινων,	μικρών	γεφυριών	της	πόλης,	θα	διασχίσουμε	τα	σοκάκια	γύρω	από	το	
μεσαιωνικό	κωδωνοστάσιο	 της	κεντρικής	πλατείας	Grotte	Markt	και	 της	πλατείας	

του	Δημαρχείου	Burg	Markt	και	θα	επισκεφθούμε	τον	Καθεδρικό	ναό	Notre-Dame	
de	 Bruges.	 Ελεύθερος	 χρόνος	 στην	 Χριστουγεννιάτικη	 αγορά	 (λειτουργεί	 από	
20/11/21	έως	3/1/2022).	

3η μέρα: Μπρυζ, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική εκδρομή: Τουρναί, Λιλ, Υπρ)  
Ελεύθερη	μέρα	για	βόλτες	και	επισκέψεις	σε	διάφορα	αξιοθέατα	της	πόλης.	Επίσης,	
μπορείτε	να	ακολουθήσετε	την	προαιρετική	ολοήμερη	εκδρομή	μας	σε	δύο	σπάνια 
επισκεπτόμενες	πόλεις	του	Βελγίου	-	την	Τουρναί	και	την	Υπρ	-	καθώς	και	στην	
πανέμορφη	Γαλλική	πόλη	Λιλ.
Περιγραφή προαιρετικής εκδρομής:	 Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 την	 Τουρναί	
(Tournai),	 μια	 από	 τις	παλαιότερες	πόλεις	 του	Βελγίου,	που	 είναι	 κτισμένη	στις	
όχθες	του	ποταμού	Εσκώ	(Σχέλντε).	Άφιξη	και	ξενάγηση	στην	πόλη,	κατά	τη	διάρκεια	
της	 οποίας	 θα	 δούμε	 τον	 ρομανο-γοτθικό	 Καθεδρικό	 ναό	 της	 Παναγίας	 και	 το	
κωδωνοστάσιο	(Belfort)	που	είναι	τα	παλαιότερα	της	χώρας	και	αποτελούν	μνημεία	
παγκόσμιας	 κληρονομιάς	 της	 UNESCO.	 Θα	 δούμε	 επίσης	 την	 κεντρική	 πλατεία	
Grand	Place	 με	 τα	σιντριβάνια	 και	 τα	 όμορφα	 καφέ,	 τη	 γέφυρα	Pont	 des	Trous	
κ.ά.	Συνεχίζουμε	για	την	Λιλ	(Lille),	την	τέταρτη	μεγαλύτερη	μητροπολιτική	περιοχή	
της	Γαλλίας	μετά	 το	Παρίσι,	 τη	Λυών	και	 τη	Μασσαλία.	Φθάνοντας,	θα	δούμε	 το	
εντυπωσιακό	νεοκλασικό	κτίριο	της	Όπερας,	θα	περπατήσουμε	στην	παλιά	πόλη	
με	τα	πλακόστρωτα	σοκάκια,	τα	χρωματιστά	σπιτάκια	και	τα	εντυπωσιακά	κτίρια,	
θα	 φθάσουμε	 στην	 πλατεία	 Général-de-Gaulle	 και	 θα	 έχουμε	 την	 ευκαιρία	 να	

ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΑ	ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ	Η	ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ	ΣΤΗΝ	ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ	ΜΠΡΥΖ!

Αν	τα	Χριστούγεννα	είχαν	πρωτεύουσα,	τότε	η	λιλιπούτεια	αυτή	πόλη	της	δυτικής	Φλάνδρας	θα	άξιζε	επάξια	αυτόν	τον	τίτλο!
Ελάτε	να	περπατήσουμε	μαζί	κατά	μήκος	των	μαγευτικών	καναλιών	και	των	πέτρινων	γεφυριών	της	πόλης,	να	χαζέψουμε	τις	λίμνες	
με	τους	κατάλευκους	κύκνους,	να	διασχίσουμε	τα	λιθόστρωτα	σοκάκια,	να	θαυμάσουμε	τα	γραφικά	αρχοντικά	και	τα	περίτεχνα	
μεσαιωνικά	κτίρια	των	Συντεχνιών,	να	δούμε	πύργους	και	καθεδρικούς,	να	δοκιμάσουμε	εκλεκτές	σοκολάτες,	να	χαλαρώσουμε	σε	
κουκλίστικα	μπιστρό,	να	απολαύσουμε	λιχουδιές	και	υπέροχες	τοπικές	μπύρες,	να	"χαθούμε"	μέσα	σε	μια	από	τις	πιο	όμορφες	
Χριστουγεννιάτικες	αγορές	της	Ευρώπης,	να	σας	πούμε	ιστορίες	και	θρύλους	της	πόλης...	
Η Μπρυζ φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει!
Και	ακόμα,	να	επισκεφθούμε	 τις	πανέμορφες	Βρυξέλλες,	 την	επιβλητική	Γάνδη,	 την	 "πόλη	 των	διαμαντιών"	Αμβέρσα	και	αν	
θέλετε,	μπορούμε	 να	ανακαλύψουμε	δύο	από	 τις	σπάνια	 επισκεπτόμενες πόλεις του Βελγίου	 -	 την	Τουρναί,	μια	από	 τις	
παλαιότερες	πόλεις	της	χώρας,	καθώς	και	την	ιστορική	πόλη	Υπρ	-	αλλά	και	την	γοητευτική	Γαλλική	πόλη	Λιλ.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	 εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-BRUSSELS-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN 
AIRLINES	 ή	 SKY EXPRESS	 •Τρεις,	 τέσσερις	 διανυκτερεύσεις	 στο	 ξενοδοχείο	
ACADEMIE 4*	ή	παρόμοιο	•Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	•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.

απολαύσουμε	έναν	καφέ,	να	δοκιμάσουμε	τις	τοπικές	λιχουδιές	και	να	επισκεφθούμε	
τα	 γύρω	 μικρομάγαζα.	Επιστρέφουμε	στο	Βέλγιο	 και	 επισκεπτόμαστε	 μια	ακόμα	
ιστορική	 πόλη,	 την	 Υπρ	 (Ypres),	 όπου	 στις	 31	 Αυγούστου	 1917	 γράφτηκε	 εκεί	
μια	 από	 τις	 πιο	 αιματηρές	 σελίδες	 του	 Α΄	 παγκοσμίου	 πολέμου.	 Άφιξη	 αργά	 το
απόγευμα	στην	Μπρυζ.	Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Μπρυζ, Βόλτα με άμαξες, Απογευματινό Τσάι
Για	 τη	 σημερινή	 μέρα	 έχουμε	 προγραμματίσει	 βόλτα	 στην	 πόλη	 με	 ιππήλατες	
άμαξες	διάρκειας	μίας	ώρας,	καθώς	και	Απογευματινό	τσάι	(Classic	Afternoon	Tea)	
στο	ξενοδοχείο	"The	Orangerie"	με	σκονς	και	διάφορες	μαρμελάδες,	συνοδευόμενα	
από	μικρά	αρτοσκευάσματα	και	σαντουιτσάκια.

5η μέρα: Μπρυζ - Γάνδη - Αμβέρσα - Βρυξέλλες - Αθήνα     
Πρωινή	αναχώρηση	για	την	επιβλητική	Γάνδη,	όπου	φθάνοντας	θα	επισκεφθούμε	
τον	 γοτθικό	 Καθεδρικό	 ναό	 του	 Saint	 Bavo	 (τοπικός	 άγιος	 της	 Γάνδης	 του	 7ου	
αιώνα,	 ο	πρώτος	 ιεραπόστολος	 στη	Φλάνδρα	 και	 τη	 Γαλλία),	 για	 να	 δούμε	 ένα
αριστούργημα	 τέχνης	 του	 15ου	 αιώνα	 -	 το	 πολύπτυχο	 των	 αδερφών	 Van	 Eyck	
"Ο	 Μυστικός	 Αμνός"	 -	 και	 θα	 περπατήσουμε	 στα	 πλακόστρωτα	 δρομάκια	 της
πόλης.	Στη	συνέχεια	θα	αναχωρήσουμε	για	την	Αμβέρσα	(Antwerpen),	τη	δεύτερη	
μεγαλύτερη	πόλη	 του	Βελγίου	 και	 το	 τρίτο	 μεγαλύτερο	 λιμάνι	 της	Ευρώπης	 μετά	
το	 Αμβούργο	 και	 το	 Ρότερνταμ.	 Η	 Αμβέρσα	 είναι	 γνωστή	 και	 ως	 "η	 πόλη	 των
διαμαντιών",	καθώς	εκεί	διακινείται	ο	μεγαλύτερος	αριθμός	διαμαντιών	στον	κόσμο.	
Φθάνοντας,	θα	περιηγηθούμε	στο	κέντρο	της	παλιάς	πόλης	με	τα	καλντερίμια	και	τα	
γραφικά	δρομάκια,	τις	γκαλερί	τέχνης,	τις	σοκολατερί	και	τις	μπουτίκ,	τα	καφέ	και
τα	εστιατόρια	και	θα	φθάσουμε	στην	κεντρική	πλατεία	Grote	Markt,	την	μεγαλύτερη	
και	ομορφότερη	της	πόλης,	με	το	Δημαρχείο,	τα	ιστορικά	κτίρια	των	Συντεχνιών	και	
τον	περίφημο	Καθεδρικό	ναό	-	τον	πιο	εντυπωσιακό	της	χώρας	-	που	φιλοξενεί	ένα	
από	τα	διασημότερα	έργα	του	Ρούμπενς,	την	"Αποκαθήλωση".	Συνεχίζουμε	για	το	
αεροδρόμιο	 των	Βρυξελλών	απ΄	όπου	θα	 επιβιβαστούμε	στην	πτήση	μας	για	 την	
Αθήνα.

Σημειώσεις:	•Οι	ανωτέρω	εκδρομές,	επισκέψεις	ενδέχεται	να	πραγματοποιηθούν	με	
διαφορετική	σειρά,	χωρίς	να	παραλειφθεί	κάτι	από	τα	αναγραφόμενα	•Στην	4ήμερη	
εκδρομή	(27/12)	παραλείπεται	η	ελεύθερη	μέρα	•Η διαμονή στην αναχώρηση 3/1 
θα γίνει στο ξενοδοχείο NH BRUGGE	•Τελικό	πρόγραμμα	με	το	ενημερωτικό	σας.

ΒΕΛΓΙΟ

ΓΑΛΛΙΑ
Βρ ες

Μπρ ζ

Γάν η

μβ ρσα

Λι Το ρναί

πρ

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Αναχωρήσεις: 18, 23, 27, 30 ∆εκεµβρίου, 3 Ιανουαρίου - 4, 5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
SKY EXPRESS

18/12, 3/1 23/12 27/12 30/12

5 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες

∆ίκλινο 595 695 545 695

3ο άτοµο έως 12 ετών 495 545 445 545

Μονόκλινο 795 895 695 895

Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων:	€ 250 
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	 € 70	 και	από	άλλες	πόλεις:	 € 140	 με	 την	AEGEAN	 (ανάλογα	
με	τη	διαθεσιμότητα)	 	 /	 	Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 90	με	την	SKY 
EXPRESS	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)

Αναχωρήσεις: 23, 30 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
AEGEAN AIRLINES

23/12 30/12

5 µέρες 5 µέρες

∆ίκλινο 695 695

3ο άτοµο έως 12 ετών 545 545

Μονόκλινο 895 895

Οι πτήσεις µας
µε

AEGEAN

1η µέρα A3 620 ΑΘΗΝΑ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ     08.30΄ - 10.50΄

5η µέρα A3 623 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΑΘΗΝΑ 18.45΄ - 22.45΄

Οι πτήσεις µας
µε

SKY EXPRESS

1η µέρα GQ 800 ΑΘΗΝΑ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ     11.35΄ - 14.00΄

4η-5η µέρα GQ 801 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΑΘΗΝΑ 14.50΄ - 19.00΄

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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1η μέρα: Αθήνα - Βερολίνο, Ξενάγηση
Συνάντηση	στο	αεροδρόμιο	 και	πτήση	 για	Βερολίνο	με	AEGEAN ή SCOOT.	Άφιξη	 και	 ξενάγηση	στην	 γερμανική	πρωτεύουσα,	 κατά	 τη	
διάρκεια	της	οποίας	θα	δούμε	μεταξύ	άλλων	την	Πύλη	του	Βραδεμβούργου	(σχέδιο	βασισμένο	στα	Προπύλαια	της	Ακρόπολης	των	Αθηνών),	
το	Κοινοβούλιο	(Ράιχσταγκ),	την	στήλη	της	Νίκης,	το	Δημαρχείο,	τμήματα	από	το	πρώην	Τείχος	του	Βερολίνου,	την	Όπερα	κλπ.	Μεταφορά	
και	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο	COURTYARD BERLIN CITY CENTRE 4*.	Διανυκτέρευση.		

2η μέρα: Βερολίνο, Ανάκτορα Σαν Σουσί, Πότσδαμ
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 το	 ιστορικό	 Πότσδαμ	 και	 τα	 περίφημα	 ανάκτορα	 Σαν	 Σουσί.	 Μέσα	 σε	 ένα	 υπέροχο	 σκηνικό	 από	 λίμνες	 και	
μεγαλειώδεις	κήπους,	βρίσκονται	τα	ανάκτορα	του	Φρειδερίκου	Β΄,	που	σκοπό	είχαν	να	συναγωνιστούν	τις	Βερσαλλίες.	Επιστροφή	στο	
Βερολίνο	και	χρόνος	ελεύθερος.	Μην	παραλείψετε	να	επισκεφθείτε	την	καρδιά	του	νέου	Βερολίνου,	την	πλατεία	Πότσδαμ	(Potsdamer	Platz),	
όπου	βρίσκεται	το	Sony	Center	με	τον	εντυπωσιακό	θόλο,	το	κινηματογραφικό	μουσείο	με	κοστούμια	της	Μάρλεν	Ντίντριχ,	το	Καζίνο	κ.ά.	
-	μια	πλατεία	που	δεν	κοιμάται	ποτέ.	

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

4η μέρα: Βερολίνο - Δρέσδη - Λειψία - Βερολίνο
Πρωινή	αναχώρηση	για	την	ημερήσια	εκδρομή	μας	στην	Δρέσδη	και	την	Λειψία	-	Δώρο του Γραφείου μας.	Επισκεπτόμαστε	αρχικά	την	
ιστορική	πρωτεύουσα	της	Σαξονίας,	την	Δρέσδη,	που	βρίσκεται	στις	όχθες	του	ποταμού	Έλβα.	Μεγαλοπρεπή	κτίρια	μπαρόκ	αρχιτεκτονικής	
φανερώνουν	την	αίγλη	του	παρελθόντος.	Στη	συνέχεια	θα	αναχωρήσουμε	για	την	Λειψία	(Leipzig),	"το	μικρό	Παρίσι"	της	Σαξονίας,	όπως	
την	αποκαλούσε	ο	Γκαίτε,	την	δραστήρια	πόλη	των	τεχνών,	την	δυναμική	μητρόπολη	των	βιβλίων,	των	εκθέσεων	και	των	πανεπιστημίων.	
Επιστροφή	στο	Βερολίνο.	Διανυκτέρευση.		

5η μέρα: Βερολίνο - Αθήνα
Μεταφορά	στο	αεροδρόμιο	και	επιβίβαση	στην	πτήση	για	την	Αθήνα.

Σημειώσεις:	•Οι	ανωτέρω	εκδρομές,	επισκέψεις	ενδέχεται	να	πραγματοποιηθούν	με	διαφορετική	σειρά,	χωρίς	να	παραλειφθεί	κάτι	από	τα	
αναγραφόμενα	•Το	εξαήμερο	περιλαμβάνει	μία	επιπλέον	ελεύθερη	μέρα	και	το	τετραήμερο	πρόγραμμα	μία	λιγότερο	ελεύθερη	μέρα	•Στην	
αεροπορική	εταιρεία	SCOOT	δεν	περιλαμβάνεται	κάποιο	γεύμα	κατά	τη	διάρκεια	της	πτήσης	•Τελικό	πρόγραμμα	με	το	ενημερωτικό	σας.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Ανάκτορα	Σαν	Σουσί,	Πότσδαμ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ∆ΡΕΣ∆Η - ΛΕΙΨΙΑ

• Εισιτήριο εισόδου στο Ανάκτορο Σαν Σουσί 
• ∆ΩΡΟ: Ηµερήσια εκδροµή στην ∆ρέσδη και την Λειψία!

Η σύγχρονη πρωτεύουσα της Γερμανίας, όπως καθιερώθηκε μετά την ενοποίηση της χώρας, κάνει έντονη την 
παρουσία της στον επισκέπτη, καθώς συνδυάζει αρμονικά την ιστορία, την κουλτούρα και τον κλασικισμό με το 

δυναμικό παρόν του μοντέρνου, του διαφορετικού και του σήμερα. 
Διασχίζοντας τις κεντρικές λεωφόρους και τις πλατείες, ο επισκέπτης απολαμβάνει την εναλλαγή των εντυπωσιακών 
και πολυτελών κτιρίων με όλες τις τάσεις της μοντέρνας αρχιτεκτονικής παράλληλα με τα γοητευτικά μπαρόκ κτίρια, 

που εντυπωσιάζουν με την αριστοκρατική τους εμφάνιση και μεγαλοπρέπεια.

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES ή SCOOT	•Τρεις,	τέσσερις,	πέντε	διανυκτερεύσεις	
στο	 ξενοδοχείο	 COURTYARD BERLIN CITY CENTRE 4*	 ή	 παρόμοιο	 •Μπουφέ	 πρόγευμα	 καθημερινά	 •Μεταφορές,	 εκδρομές,	 περιηγήσεις,	
ξεναγήσεις	βάσει	προγράμματος	•Εισιτήριο εισόδου  στο Ανάκτορο Σαν Σουσί •Ημερήσια εκδρομή στη Δρέσδη και τη Λειψία - ΔΩΡΟ του 
Γραφείου μας	•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	(πέραν	όσων	αναγράφονται	στα	Περιλαμβάνονται)	•Ποτά,	φιλοδωρήματα,	
αχθοφορικά	στα	ξενοδοχεία	•Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Αναχωρήσεις: 23, 30/12  
5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
µε AEGEAN

5 µέρες

∆ίκλινο 595

3ο άτοµο έως 12 ετών 445

Μονόκλινο 795

Αναχωρήσεις: 18, 23, 30/12 - 4/1
4, 5, 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
µε SCOOT

23, 30/12 4/1 18/12
6 µέρες 5 µέρες 4 µέρες

∆ίκλινο 495 395 345

3ο άτοµο έως 12 ετών 395 345 295

Μονόκλινο 745 595 545

Οι πτήσεις 
µας

 µε SCOOT

1η µέρα TR 722 ΑΘΗΝΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 08.20΄ - 10.20΄

4η, 5η, 
6η µέρα

TR 723 ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 17.20΄ - 15.05΄

Οι πτήσεις 
µας µε 

AEGEAN

1η µέρα A3 820 ΑΘΗΝΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 08.50΄ - 10.50΄

5η µέρα A3 823 ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 17.10΄ - 20.55΄

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	φόροι	πόλεων:	€ 200

Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 70	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
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1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο, Ξενάγηση  
Συνάντηση	 στο	 αεροδρόμιο	 και	 πτήση	 με	 LUFTHANSA	 για	 Μόναχο.	 Άφιξη	 στην	
πρωτεύουσα	της	Βαυαρίας	και	περιπατητική	περιήγηση	στο	ιστορικό	κέντρο	της	πόλης		
όπου	μεταξύ	άλλων	θα	δούμε	το	ρολόι	του	επιβλητικού	Δημαρχείου,	με	τις	32	πολύχρωμες	
φιγούρες	να	κινούνται	υπό	τους	ήχους	43	καμπανών	δύο	φορές	ημερησίως,	γιορτάζοντας	
τον	γάμο	του	Δούκα	Γουλιέλμου.	Τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο	MERCURE CITY CENTER 
4*	(www.accorhotels.com).	Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Μόναχο - Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι - Ίννσμπρουκ - Μόναχο
Πρωινή	αναχώρηση	για	 το	Βάτενς,	όπου	θα	επισκεφθούμε	 το	μοναδικό	στο	είδος	 του	
μουσείο	 Σβαρόφσκι	 -	 ένα	 ταξίδι	 στον	 μαγικό,	 θαυμαστό,	 παραμυθένιο	 κόσμο	 των	
κρυστάλλων	Swarovski	(έξοδα	ατομικά).	Θα	περιηγηθούμε	στους	λαμπερούς	Διαδρόμους,	
στις	"Αίθουσες	των	Θαυμάτων",	σε	έναν	χώρο	που	συνδυάζει	δημιουργικότητα,	καινοτομία,	
τέχνη	και	διασκέδαση!	Και	φυσικά,	ο	Κρυστάλλινος	Κόσμος	διαθέτει	κατάστημα,	όπου	
μπορείτε	να	αγοράσει	κάποιες	από	τις	μοναδικές	δημιουργίες	του	οίκου.	Συνεχίζουμε	για	
το	κουκλίστικο	Ίννσμπρουκ,	τη	"γέφυρα	του	ποταμού	Ινν"	(brücke:	γέφυρα),	πρωτεύουσα	
του	Αυστριακού	ομόσπονδου	κρατιδίου	Τιρόλο,	με	τις	όμορφες	πλατείες,	τα	δρομάκια,	τα	
μπαρόκ	αρχιτεκτονικής	κτίρια,	τον	Καθεδρικό	ναό	και	το	παλάτι.	Επιστροφή	στο	Μόναχο.	
Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Μόναχο - Ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ - Μόναχο
Η	σημερινή	διαδρομή	μέσα	από	το	εντυπωσιακό	τοπίο	της	Βαυαρίας	και	λίγο	αργότερα	
της	Αυστρίας	θα	μας	οδηγήσει	στο	πανέμορφο	Σάλτσμπουργκ,	το	"Κάστρο	του	Αλατιού"	
όπως	 μεταφράζεται	 το	 όνομά	 του,	 καθώς	 κατά	 τη	 ρωμαϊκή	 εποχή,	 η	 οικονομική	 του	
δύναμη	στηρίχθηκε	στον	"λευκό	χρυσό",	δηλαδή	το	ορυκτό	αλάτι.	Κατά	τη	διάρκεια	της	
ξενάγησής	μας	στην	παραμυθένια	αυτή	πόλη	θα	δούμε	το	παλάτι	Μίραμπελ	(εξωτερικά),	
ενώ,	αφού	διασχίσουμε	το	ποτάμι	Σάλτσαχ,	θα	φθάσουμε	στην	Γκετράιντεγκασσε,	τον	

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΜΟΝΑΧΟ
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ

  Λ ΤΕ ΕΣ  ΣΤ ΓΜΕΣ  Μ Σ

•	Εξαιρετικές	απ΄ ευθείας πτήσεις με LUFTHANSA	-	πρωινή	αναχώρηση	από	Αθήνα	

	 και	απογευματινή	από	Μόναχο	-	ώστε	να	έχουμε	περισσότερο	χρόνο	στο	ταξίδι	μας	

•	Ξενάγηση	στην	πρωτεύουσα	της	Βαυαρίας,	το	Μόναχο

•	Ξενάγηση	στην	πανέμορφη	πόλη	του	Σάλτσμπουργκ 

•	Επίσκεψη	στο	εκπληκτικό	στο	είδος	του	μουσείο Σβαρόφσκι στο Βάτενς

•	Περιήγηση	στο	γραφικότατο Ίνσμπρουκ

•	Επίσκεψη	στο	"Κάστρο	της	Βασίλισσας",	το	Ρέγκενσμπουργκ

•	Επίσκεψη	στο	επιβλητικό	αντίγραφο	του	Παρθενώνα,	τη	Βαλχάλα

•	Ξενάγηση	στη	Νυρεμβέργη

•	Επίσκεψη	στην	παραμυθένια πόλη του Ρόττενμπουργκ

•	Επίσκεψη	στο	μαγευτικό	Μπάμπεργκ,	τη	"Ρώμη της Φρανκονίας" 

•	Τρεις	ή	τέσσερις	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	MERCURE CITY CENTER 4*

•	Δύο	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	SHERATON GRAND 5*	ή	παρόμοιο	

•	Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	

• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ή ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ-ΑΘΗΝΑ	με	LUFTHANSA 
•Τρεις	ή	τέσσερις	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	MERCURE CITY CENTER 4* •Δύο	
διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	SHERATON GRAND 5*	ή	παρόμοιο	•Μπουφέ	πρόγευμα	
καθημερινά	•Μεταφορές,	περιηγήσεις	με	κλιματιζόμενο	πούλμαν,	όπως	αναγράφονται	
στο	πρόγραμμα	•Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	•Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	
ταξιδιωτικής	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.

κεντρικό	εμπορικό	δρόμο	της	έξοχα	διατηρημένης	παλιάς	πόλης	με	τα	στενά	δρομάκια,	τα	
όμορφα	κτίρια,	τους	ναούς	και	το	εντυπωσιακό	κάστρο	Χοενσάλτσμπουργκ	στην	κορυφή	
του	λόφου	(μπορείτε	να	το	επισκεφθείτε	κατά	τον	ελεύθερό	σας	χρόνο	αν	είναι	ανοικτό,	
έξοδα	 ατομικά).	 Ανάμεσα	 σε	 κομψές	 μπουτίκ	 και	 βτρίνες	 με	 πορσελάνινες	 κούκλες,	
βρίσκεται	το	σπίτι	όπου	γεννήθηκε	ένας	από	τους	σημαντικότερους	συνθέτες	κλασικής	
μουσικής,	ο	Βόλφγκανγκ	Αμαντέους	Μότσαρτ	 (1756-1791),	 το	οποίο	σήμερα	αποτελεί	
το	ομώνυμο	Μουσείο	με	ενδιαφέροντα	προσωπικά	και	οικογενειακά	αντικείμενα.	Χρόνος	
ελεύθερος	για	τα	βόλτες,	ψώνια	και	καφέ.	Επιστροφή	στο	Μόναχο.	Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Μόναχο, Ρέγκενσμπουργκ, Βαλχάλα 
Πρωινή	αναχώρηση	για	το	Ρέγκενσμπουργκ,	το	"Κάστρο	της	Βασίλισσας",	που	ιδρύθηκε	
από	τους	Ρωμαίους	και	αποτελούσε	από	τον	μεσαίωνα	έως	τις	αρχές	του	19ου	αιώνα	
σημαντικό	πολιτικό	και	οικονομικό	κέντρο	της	χώρας.	Κτισμένο	στις	όχθες	των	ποταμών	
Δούναβη	 και	 Ρέγκεν,	 αποτελεί	 μνημείο	 παγκόσμιας	 πολιτιστικής	 κληρονομιάς	 της	
UNESCO.	Κατά	 τη	διάρκεια	 της	περιήγησής	μας	θα	δούμε	μεταξύ	άλλων	 την	Πέτρινη	
Γέφυρα,	ένα	εξαιρετικό	δείγμα	μεσαιωνικής	αρχιτεκτονικής,	το	παλιό	Δημαρχείο,	καθώς	
και	τον	Καθεδρικό	ναό	του	Αγίου	Πέτρου,	το	κορυφαίο	έργο	γοτθικής	αρχιτεκτονικής	στη	
Βαυαρία	 (εάν	είναι	ανοικτός).	Στη	συνέχεια	θα	επισκεφθούμε	 το	επιβλητικό	κατάλευκο	
αντίγραφο	 του	 Παρθενώνα,	 τη	 Βαλχάλα,	 που	 κατασκευάστηκε	 στις	 αρχές	 του	 19ου	
αιώνα	 με	 εντολή	 του	 φιλέλληνα	 βασιλιά	 της	 Βαυαρίας	 Λουδοβίκου	 Α΄,	 πατέρα	 του	
Όθωνα,	ο	οποίος	ήθελε	να	συγκεντρώσει	σε	ένα	κτίριο	όλες	 τις	προτομές	 των	ηρώων	
της	 γερμανικής	 μυθολογίας.	Βαλχάλα	 ήταν	 το	 βασίλειο	 του	 θεού	 του	πολέμου	Όντιν,	
όπου	 οι	 νεκροί	πολεμιστές	 μεταφέρονταν	από	 τις	Βαλκυρίες	 -	 το	 τάγμα	 των	 θηλυκών	
πολεμικών	ακολούθων	του	Όντιν	-	και	ζούσαν	πλούσια,	ως	ανταμοιβή	της	προσφοράς	
τους.	Επιστροφή	στο	Μόναχο.	Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Μόναχο - Νυρεμβέργη, Ξενάγηση  
Πρωινή	αναχώρηση	για	Νυρεμβέργη.	Άφιξη	και	ξενάγηση	στην	πόλη,	κατά	τη	διάρκεια	της	
οποίας	θα	δούμε	το	επιβλητικό	Δημαρχείο	και	την	ιστορική	Marktplatz,	τους	εντυπωσιακούς	
ναούς	του	Αγίου	Λαυρεντίου	και	του	Αγίου	Σεβάλδου,	το	ιστορικό	Γηροκομείο	του	Αγίου	
Πνεύματος	στις	όχθες	 του	ποταμού	Πέγκνιτζ	και	 το	επιβλητικό	κάστρο	Kaiserburg.	Στη	
συνέχεια	 θα	 επισκεφθούμε	 την	περίφημη	Χριστουγεννιάτικη	αγορά	Christkindlesmarkt	
(έως	τις	24/12	νωρίς	το	μεσημέρι).	Τακτοποίηση	στο	κεντρικό	και	πολυτελές	ξενοδοχείο	
SHERATON	GRAND	5*	(www.starwoodhotels.com).	Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Νυρεμβέργη - Ρόττενμπουργκ - Μπάμπεργκ - Νυρεμβέργη  
Πρωινή	αναχώρηση	για	την	παραμυθένια	πόλη	του	Ρόττενμπουργκ,	ίσως	την	καλύτερα	
διατηρημένη	μεσαιωνική	πόλη	της	Ευρώπης.	Περπατήστε	στα	πλακόστρωτα	δρομάκια,	
δείτε	 τα	 χαρακτηριστικά	 σπιτάκια	 με	 τις	 ξυλοδεσιές,	 θαυμάστε	 το	 αναγεννησιακό	
Δημαρχείο	και	επισκεφθείτε	τον	Καθεδρικό	ναό	του	Αγίου	 Ιακώβου.	Συνεχίζουμε	για	το	

Μόναχο

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ρεμβ ργη

Σά τσμπο ργκ

ννσμπρο κ

Βάτενς

γκενσμπο ργκ

ΑΥΣΤΡΙΑ

όττενμπο ργκ

Μπάμπεργκ

Βα χά α

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points/φόροι	πόλεων,	parking:	+ € 250

Οι πτήσεις µας
1η µέρα LH 1757   ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ   06.10΄ - 07.45΄

6η, 7η µέρα LH 1756   ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 21.05΄ - 00.30΄

Αναχωρήσεις: 22, 29 ∆εκεµβρίου - 6, 7 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
22/12 29/12

7 µέρες 6 µέρες
∆ίκλινο 795 745
3ο άτοµο έως 12 ετών 695 595
Μονόκλινο 1095 1025

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

7η μέρα: Νυρεμβέργη - Μόναχο  - Αθήνα
Πρωινό	ελεύθερο.		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	 •Στο	 εξαήμερο 
πρόγραμμα	δεν	περιλαμβάνει	η	4η	μέρα	•Τελικό	πρόγραμμα	με	το	ενημερωτικό	σας.
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Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά
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ΜΟΝΑΧΟ
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

Νυρεμβέργη,	Ίννσμπρουκ,	Βάτενς/Μουσείο	Σβαρόφσκι,	Ρέγκενσμπουργκ,	Βαλχάλα

Η εορταστική ατμόσφαιρα στην κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα της Βαυαρίας
είναι ανεπανάληπτη!

Περπατάμε	στους	εκπληκτικά	στολισμένους	δρόμους	του	Μονάχου,	βλέπουμε	το	πανύψηλο	
Χριστουγεννιάτικο	δέντρο	με	τα	χιλιάδες	λαμπιόνια,	επισκεπτόμαστε	την	κουκλίστικη	παραδοσιακή	
χριστουγεννιάτικη	αγορά	με	τα	υπέροχα	χειροποίητα	στολίδια,	δοκιμάζουμε	γιορτινά	εδέσματα	και	

Gluhwein	-	αυτό	το	ζεστό	κόκκινο	γλυκό	κρασί	με	ξυλάκια	κανέλας,	μοσχοκάρφια	και	άλλα	μπαχάρια!	
Και	ακόμα,	επισκεπτόμαστε	το	μεσαιωνικό	κόσμημα	της	Βαυαρίας,	την	Νυρεμβέργη,	το	"Κάστρο	
της	Βασίλισσας",	το	Ρέγκενσμπουργκ,	το	επιβλητικό	αντίγραφο	του	Παρθενώνα,	τη	Βαλχάλα,	το	

κουκλίστικο	Ίννσμπρουκ,	το	εκπληκτικό	στο	είδος	του	μουσείο	των	κρυστάλλων	Σβαρόφσκι,	καθώς	
και	την	"πόλη	της	μελωδίας",	το	πανέμορφο	Σάλτσμπουργκ!

  Λ ΤΕ ΕΣ  ΣΤ ΓΜΕΣ  Μ Σ

•	Εξαιρετικές	απ΄ ευθείας πτήσεις με LUFTHANSA		-	πρωινή	αναχώρηση	από	Αθήνα	και	βραδινή	από	Μόναχο	-	
	 ώστε	να	έχουμε	περισσότερο	χρόνο	στο	ταξίδι	μας
• Ξενάγηση στο Μόναχο
• Ξενάγηση στη Νυρεμβέργη
•	Επίσκεψη	στο	εκπληκτικό	στο	είδος	του	μουσείο Σβαρόφσκι στο Βάτενς
•	Περιήγηση	στο	γραφικότατο Ίνσμπρουκ
•	Ξενάγηση	στην	παραμυθένια	πόλη	του	Σάλτσμπουργκ
•	Επίσκεψη	στο	"Κάστρο	της	Βασίλισσας",	το	Ρέγκενσμπουργκ
•	Επίσκεψη	στο	επιβλητικό	κατάλευκο	αντίγραφο	του	Παρθενώνα,	τη	Βαλχάλα
•	Τέσσερις,	πέντε,	έξι	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	MERCURE CITY CENTER 4*
•	Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
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1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο, Ξενάγηση  
Συνάντηση	στο	αεροδρόμιο	και	πτήση	με	LUFTHANSA	για	Μόναχο.	Άφιξη	στην	
πρωτεύουσα	 της	Βαυαρίας	και	περιπατητική	περιήγηση	στο	 ιστορικό	κέντρο	 της	
πόλης		όπου	μεταξύ	άλλων	θα	δούμε	το	ρολόι	του	επιβλητικού	Δημαρχείου,	με	τις	
32	πολύχρωμες	φιγούρες	να	κινούνται	υπό	 τους	ήχους	43	καμπανών	δύο	φορές	
ημερησίως,	 γιορτάζοντας	 τον	 γάμο	 του	 Δούκα	 Γουλιέλμου.	 Τακτοποίηση	 στο	
ξενοδοχείο	MERCURE CITY CENTER 4*	(www.accorhotels.com).	Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Μόναχο - Νυρεμβέργη, Ξενάγηση - Μόναχο 
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 το	 μεσαιωνικό	 στολίδι	 της	 Βαυαρίας,	 την	 Νυρεμβέργη.	
Άφιξη	και	ξενάγηση	στην	πόλη,	κατά	τη	διάρκεια	της	οποίας	θα	δούμε	το	επιβλητικό	

Δημαρχείο	 και	 την	 ιστορική	 Marktplatz,	 τους	 εντυπωσιακούς	 ναούς	 του	 Αγίου	
Λαυρεντίου	και	του	Αγίου	Σεβάλδου,	το	ιστορικό	Γηροκομείο	του	Αγίου	Πνεύματος	
στις	 όχθες	 του	 ποταμού	 Πέγκνιτζ	 και	 το	 μεγαλοπρεπές	 κάστρο	 Kaiserburg.	
Επιστροφή	στο	Μόναχο.	Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Μόναχο - Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι - Ίννσμπρουκ - Μόναχο
Πρωινή	αναχώρηση	για	το	Βάτενς,	όπου	θα	επισκεφθούμε	το	μοναδικό	στο	είδος	
του	μουσείο	Σβαρόφσκι	 -	ένα	ταξίδι	στον	μαγικό,	θαυμαστό,	παραμυθένιο	κόσμο	
των	κρυστάλλων	Swarovski	 (έξοδα	ατομικά).	Θα	περιηγηθούμε	στους	λαμπερούς	
Διαδρόμους,	 στις	 "Αίθουσες	 των	 Θαυμάτων",	 σε	 έναν	 χώρο	 που	 συνδυάζει	
δημιουργικότητα,	καινοτομία,	τέχνη	και	διασκέδαση!	Και	φυσικά,	ο	Κρυστάλλινος	
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Το Μόναχο	(München),	η	τρίτη	μεγαλύτερη	πόλη	της	Γερμανίας	και	πρωτεύουσα	της	Βαυαρίας,	επιλέγεται	συχνά	σαν	μια	από	
τις	καλύτερες	πόλεις	να	ζει	κανείς.	Έτσι	κι	αλλιώς	όμως,	είναι	μια	όμορφη	πόλη	που	αξίζει	να	την	επισκεφθεί	κάποιος	για	λίγες	ή	
και	για	περισσότερες	μέρες.	Πόλη	μοναδική,	πλούσια,	φανταχτερή.	Τι	να	πρωτοπείς	και	τι	να	πρωτοδείς	στο	Μόναχο!	Αμέτρητα	
μουσεία,	 επιβλητικές	 εκκλησίες,	 το	 υπέροχο	 γοτθικού	 ρυθμού	 Δημαρχείο,	 η	 διάσημη	 οδός	 Maximilian	 strasse	 με	 τις	 κομψές	
βιτρίνες,	 τα	πολυτελή	 ξενοδοχεία	και	 τόσα	άλλα.	Το	Μόναχο	είναι	γνωστό	για	 τα	πανεπιστήμιά	 του,	 την	ποδοσφαιρική	ομάδα	
Μπάγερν	Μονάχου	και	τις	μπύρες	του.	Και	φυσικά	για	το	ετήσιο	φεστιβάλ	μπύρας,	το	παγκοσμίως	γνωστό	Oktoberfest.	Τα	λόγια	
περιττεύουν	και	οι	περιγραφές	χάνουν	πολλές	φορές	την	αξία	τους.	Μόνο	αν	την	δει	κάποιος,	την	περπατήσει,	την	ζήσει,	θα	έχει	

πλήρη	και	σαφή	γνώμη	γι’	αυτήν	την	υπέροχη	πόλη.

Το Σάλτσμπουργκ	(Salzburg),	η	πόλη	της	μουσικής,	η	γενέτειρα	του	Μότσαρτ.	Στα	γραφικά	του	σοκάκια	θαυμάστε	τις	βιτρίνες,	
τα	 καταστήματα	 λαϊκής	 τέχνης,	αλλά	 και	 τις	 επώνυμες	μπουτίκ.	Η	παλιά	πόλη	αποτελεί	από	 το	1996	παγκόσμια	πολιτισμική	
κληρονομιά	της	UNESCO!	Η	απαράμιλλη	ομορφιά	της	πόλης,	εντυπωσιάζει	κάθε	χρόνο	1,5	εκατομμύρια	επισκέπτες.	Η	γεωγραφικά	
προνομιακή	θέση	του	Σάλτσμπουργκ	στο	κέντρο	των	σημαντικότερων	εμπορικών	διαδρομών,	τόσο	από	βορρά	προς	νότο,	όσο	και	
από	δύση	προς	ανατολή,	ήταν	η	βασικότερη	αιτία	που	η	πόλη	είχε	ήδη	από	την	ρωμαϊκή	εποχή	μεγάλη	φήμη	και	αμύθητα	πλούτη.	
Το	ορυκτό	αλάτι	(Salz),	το	ασήμι,	ο	χρυσός	και	οι	πολύτιμες	πέτρες	που	εξόρυσσαν	οι	εργάτες	από	τα	βουνά	του	Σάλτσμπουργκ	

διοχετεύονταν	σε	ολόκληρη	την	Ευρώπη.



61

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ-ΑΘΗΝΑ	με	LUFTHANSA 
•Τέσσερις,	πέντε,	 έξι	 διανυκτερεύσεις	στο	 ξενοδοχείο	MERCURE CITY CENTER 4* 
•Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	 •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.

Κόσμος	διαθέτει	κατάστημα,	όπου	μπορείτε	να	αγοράσει	κάποιες	από	τις	μοναδικές	
δημιουργίες	 του	 οίκου.	 Συνεχίζουμε	 για	 το	 κουκλίστικο	 Ίννσμπρουκ,	 τη	 "γέφυρα	
του	 ποταμού	 Ινν"	 (brücke:	 γέφυρα),	 πρωτεύουσα	 του	 Αυστριακού	 ομόσπονδου	
κρατιδίου	Τιρόλο,	με	τις	όμορφες	πλατείες,	τα	δρομάκια,	τα	μπαρόκ	αρχιτεκτονικής	
κτίρια,	τον	Καθεδρικό	ναό	και	το	παλάτι.	Επιστροφή	στο	Μόναχο.	Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Μόναχο - Ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ - Μόναχο
Η	 σημερινή	 διαδρομή	 μέσα	 από	 το	 εντυπωσιακό	 τοπίο	 της	 Βαυαρίας	 και	 λίγο	
αργότερα	 της	 Αυστρίας	 θα	 μας	 οδηγήσει	 στο	 πανέμορφο	 Σάλτσμπουργκ,	 το	
"Κάστρο	 του	Αλατιού"	όπως	μεταφράζεται	 το	όνομά	 του,	καθώς	κατά	 τη	ρωμαϊκή	
εποχή,	η	οικονομική	του	δύναμη	στηρίχθηκε	στον	"λευκό	χρυσό",	δηλαδή	το	ορυκτό	
αλάτι.	Κατά	τη	διάρκεια	της	ξενάγησής	μας	στην	παραμυθένια	αυτή	πόλη	θα	δούμε	
το	 παλάτι	 Μίραμπελ	 (εξωτερικά),	 ενώ,	 αφού	 διασχίσουμε	 το	 ποτάμι	 Σάλτσαχ,	
θα	 φθάσουμε	 στην	 Γκετράιντεγκασσε,	 τον	 κεντρικό	 εμπορικό	 δρόμο	 της	 έξοχα	
διατηρημένης	παλιάς	πόλης	με	τα	στενά	δρομάκια,	τα	όμορφα	κτίρια,	τους	ναούς	
και	το	εντυπωσιακό	κάστρο	Χοενσάλτσμπουργκ	στην	κορυφή	του	λόφου	(μπορείτε	
να	το	επισκεφθείτε	κατά	τον	ελεύθερό	σας	χρόνο	αν	είναι	ανοικτό,	έξοδα	ατομικά).	
Ανάμεσα	σε	 κομψές	 μπουτίκ	 και	 βτρίνες	 με	πορσελάνινες	 κούκλες,	 βρίσκεται	 το	
σπίτι	όπου	γεννήθηκε	ένας	από	τους	σημαντικότερους	συνθέτες	κλασικής	μουσικής,	
ο	 Βόλφγκανγκ	 Αμαντέους	 Μότσαρτ	 (1756-1791),	 το	 οποίο	 σήμερα	 αποτελεί	 το	
ομώνυμο	 Μουσείο	 με	 ενδιαφέροντα	 προσωπικά	 και	 οικογενειακά	 αντικείμενα.	
Χρόνος	 ελεύθερος	 για	 τα	 βόλτες,	 ψώνια	 και	 καφέ.	 Επιστροφή	 στο	 Μόναχο.	
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Μόναχο, Ρέγκενσμπουργκ, Βαλχάλα 
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 το	 Ρέγκενσμπουργκ,	 το	 "Κάστρο	 της	 Βασίλισσας",	 που	
ιδρύθηκε	από	τους	Ρωμαίους	και	αποτελούσε	από	τον	μεσαίωνα	έως	τις	αρχές	του	
19ου	αιώνα	σημαντικό	πολιτικό	 και	οικονομικό	 κέντρο	 της	χώρας.	Κτισμένο	στις	
όχθες	των	ποταμών	Δούναβη	και	Ρέγκεν,	αποτελεί	μνημείο	παγκόσμιας	πολιτιστικής	
κληρονομιάς	της	UNESCO.	Κατά	τη	διάρκεια	της	περιήγησής	μας	θα	δούμε	μεταξύ	
άλλων	 την	Πέτρινη	Γέφυρα,	ένα	εξαιρετικό	δείγμα	μεσαιωνικής	αρχιτεκτονικής,	 το	
παλιό	Δημαρχείο,	 καθώς	 και	 τον	Καθεδρικό	 ναό	 του	Αγίου	Πέτρου,	 το	 κορυφαίο	
έργο	γοτθικής	αρχιτεκτονικής	στη	Βαυαρία	 (εάν	 είναι	ανοικτός).	Στη	συνέχεια	θα	
επισκεφθούμε	το	επιβλητικό	κατάλευκο	αντίγραφο	του	Παρθενώνα,	τη	Βαλχάλα,	που	
κατασκευάστηκε	στις	αρχές	του	19ου	αιώνα	με	εντολή	του	φιλέλληνα	βασιλιά	της	
Βαυαρίας	Λουδοβίκου	Α΄,	πατέρα	του	Όθωνα,	ο	οποίος	ήθελε	να	συγκεντρώσει	σε	
ένα	κτίριο	όλες	τις	προτομές	των	ηρώων	της	γερμανικής	μυθολογίας.	Βαλχάλα	ήταν	
το	βασίλειο	του	θεού	του	πολέμου	Όντιν,	όπου	οι	νεκροί	πολεμιστές	μεταφέρονταν	

Μόναχο

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ρεμβ ργη

Σά τσμπο ργκ

ννσμπρο κ

Βάτενς

γκενσμπο ργκ

ΑΥΣΤΡΙΑ
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ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points/φόροι	πόλεων,	parking:	+ € 250
Χριστουγεννιάτικο ή Πρωτοχρονιάτικο Δείπνο στο ξενοδοχείο: +65 € κατ΄ άτομο

(Δηλώσεις συμμετοχής και πληρωμή από Αθήνα έως 21/11)

Οι πτήσεις µας
1η µέρα LH 1757   ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ   06.10΄ - 07.45΄

5η, 6η, 7η µέρα LH 1756   ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 21.05΄ - 00.30΄

Αναχωρήσεις: 18, 22, 23, 29, 30 ∆εκεµβρίου - 5, 6, 7 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
18, 23/12 22/12 29/12 30/12
5 µέρες 7 µέρες 6 µέρες 5 µέρες

∆ίκλινο 495 695 645 545

3ο άτοµο έως 12 ετών 395 545 495 445

Μονόκλινο 695 995 925 775

από	τις	Βαλκυρίες	-	το	τάγμα	των	θηλυκών	πολεμικών	ακολούθων	του	Όντιν	-	και	ζούσαν	
πλούσια,	ως	ανταμοιβή	της	προσφοράς	τους.	Επιστροφή	στο	Μόναχο.	Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Μόναχο - Αθήνα
Πρωινό	 ελεύθερο.	 Στον	 ελεύθερο	 χρόνο	 μπορείτε	 να	 επισκεφθείτε	 τα	 παγκοσμίου	
φήμης	μουσεία	και	πινακοθήκες	 του	Μονάχου	 (ανάλογα	με	 την	ώρα	πτήσης	και	 εάν	
είναι	ανοιχτά).	Μεταφορά	στο	αεροδρόμιο	και	επιβίβαση	στην	πτήση	για	την	Αθήνα.

Σημειώσεις: •Οι	ανωτέρω	 εκδρομές,	 επισκέψεις	 ενδέχεται	 να	πραγματοποιηθούν	με	
διαφορετική	σειρά,	χωρίς	να	παραλειφθεί	κάτι	από	τα	αναγραφόμενα	•Στο πενθήμερο 
πρόγραμμα	 δεν	 περιλαμβάνεται	 η	 εκδρομή	 στο	 Ρέγκενσμπουργκ,	 Βαλχάλα	 •Το 
επταήμερο	πρόγραμμα	περιλαμβάνει	μία	επιπλέον	ελεύθερη	μέρα	•Τελικό	πρόγραμμα	
με	το	ενημερωτικό	σας.
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1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο - Νυρεμβέργη, Περιήγηση
Συνάντηση	στο	αεροδρόμιο	και	πτήση	με	AEGEAN	για	Μόναχο.	Άφιξη	στην	πρωτεύουσα	
της	 Βαυαρίας	 και	 αναχώρηση	 για	 τη	 Νυρεμβέργη.	 Φθάνοντας	 θα	 ξεκινήσουμε	 την	
περιήγηση	της	πόλης,	κατά	τη	διάρκεια	της	οποίας	θα	δούμε	το	επιβλητικό	Δημαρχείο	και	
την	ιστορική	Marktplatz,	τους	εντυπωσιακούς	ναούς	του	Αγίου	Λαυρεντίου	και	του	Αγίου	
Σεβάλδου,	το	ιστορικό	Γηροκομείο	του	Αγίου	Πνεύματος	στις	όχθες	του	ποταμού	Πέγκνιτζ	
και	το	επιβλητικό	μεσαιωνικό	κάστρο	Kaiserburg.	Θα	επισκεφθούμε	επίσης	το	Γερμανικό	
Εθνικό	Μουσείο,	το	Μουσείο	Παιχνιδιών	της	Νυρεμβέργης,	καθώς	και	τα	ιστορικά	κτίρια	
του	Β΄	παγκοσμίου	πολέμου	 	 (τα	Δικαστήρια,	το	Zeppelinfeld,	το	Kongresshalle	και	την	
μόνιμη	έκθεση	στο	Κέντρο	Μνήμης	και	 Ιστορικής	Τεκμηρίωσης.Τέλος,	θα	επισκεφθούμε	
την	περίφημη	Χριστουγεννιάτικη αγορά	της	πόλης,	την	Christkindlesmarkt	(έως	τις	24/12	
νωρίς	 το	 μεσημέρι).	 Τακτοποίηση	στο	 κεντρικό	 και	πολυτελές	 ξενοδοχείο	SHERATON 
GRAND NURNBERG 5*	(www.starwoodhotels.com)	ή	στο	NH COLLECTION NURBERG 
CITY 4*	(www.nh-hotels.com).	Διανυκτέρευση.	

2η μέρα: Νυρεμβέργη - Ρόττενμπουργκ - Νυρεμβέργη  
Χρόνος	ελεύθερος	το	πρωί	για	βόλτες	στην	πανέμορφη	πόλη.	Το	μεσημέρι	θα	αναχωρήσουμε	
για	 το	παραμυθένιο	Ρόττενμπουργκ,	 ίσως	 την	καλύτερα	διατηρημένη	μεσαιωνική	πόλη	
της	Ευρώπης.	Φθάνοντας	θα	επισκεφθούμε	το	Μουσείο	των	Χριστουγέννων,	το	Μουσείο	
των	Μεσαιωνικών	Βασανιστηρίων,	καθώς	και	την	Χριστουγεννιάτικη	αγορά	του	Ιππότη.	
Ελεύθερος	 χρόνος	 για	 να	 γευματίσετε,	 να	 πιείτε	 ένα	 ζεστό	 ρόφημα,	 να	 αγοράσετε	
πανέμορφα	 αναμνηστικά	 και	 καλόγουστα	 χριστουγεννιάτικα	 στολίδια,	 να	 περπατήστε	

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

  Λ ΤΕ ΕΣ  ΣΤ ΓΜΕΣ  Μ Σ

•	Εξαιρετικές	απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN	-	πρωινή	αναχώρηση	από	Αθήνα
	 και	απογευματινή	από	Μόναχο	-	ώστε	να	έχουμε	περισσότερο	χρόνο	στο	ταξίδι	μας
•	Επίσκεψη	στην	πρώτη	πρωτεύουσα	της	Βαυαρίας,	το	εντυπωσιακό		
 Ρέγκενσμπουργκ	και	σε	τρεις	από	τους	σημαντικότερους	σταθμούς	του	Δρόμου	
	 των	Κάστρων	(Burgenstrasse)	της	Γερμανίας	"Στην αυτοκρατορική Νυρεμβέργη",	
 "Στην παραμυθένια πόλη του Ρόττενμπουργκ"	και	"Στο μαγευτικό Μπάμπεργκ, 
 τη "Ρώμη της Φρανκονίας"
•	Περιήγηση	στη	Νυρεμβέργη	και	επισκέψεις	στο	Γερμανικό Εθνικό Μουσείο,	
	 στο	Μουσείο Παιχνιδιών της Νυρεμβέργης,	καθώς	και	στα	ιστορικά κτίρια του Β΄ 
 παγκοσμίου πολέμου
•	Επίσκεψη	στο	Μουσείο Χριστουγέννων,	στο	Μουσείο Μεσαιωνικών Βασανιστηρίων,	
	 καθώς	και	στην	Χριστουγεννιάτικη αγορά του Ιππότη στο Ρόττενμπουργκ
• Δώρο του Γραφείου μας:	Μοναδική	βόλτα	στο	Ρόττενμπουργκ	με	τον	Νυχτοφύλακα!!!
•	Περιήγηση	στην	πρωτεύουσα	της	Βαυαρίας,	το	Μόναχο
•	Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ
Η Πρωτεύουσα των Χριστουγέννων!!!

Ανακαλύπτουμε	το	μεσαιωνικό	κόσμημα	της	Βαυαρίας,	την	Νυρεμβέργη,	με	τους	εκπληκτικά	στολισμένους	δρόμους,	
επισκεπτόμαστε	την	κουκλίστικη	παραδοσιακή	χριστουγεννιάτικη	αγορά	με	τα	υπέροχα	χειροποίητα	στολίδια,	δοκιμάζουμε	
γιορτινά	εδέσματα	και	Gluhwein	-	αυτό	το	ζεστό	κόκκινο	γλυκό	κρασί	με	ξυλάκια	κανέλας,	μοσχοκάρφια	και	άλλα	μπαχάρια!	

Επιπλέον, επισκεπτόμαστε την πρώτη πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το εντυπωσιακό Ρέγκενσμπουργκ, τρεις από 
τις σημαντικότερους σταθμούς του Δρόμου των Κάστρων (Burgenstrasse) της Γερμανίας: την αυτοκρατορική 

Νυρεμβέργη, το παραμυθένιο Ρόττενμπουργκ και το μαγευτικό Μπάμπεργκ, καθώς και την κοσμοπολίτικη 
πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο!

Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	 εισιτήρια	 ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ-ΑΘΗΝΑ	 με	 AEGEAN 
•Τέσσερις	 διανυκτερεύσεις	 σε	 ξενοδοχείο	 της	 επιλογής	 σας	 •Μπουφέ	 πρόγευμα	
καθημερινά	•Μεταφορές,	περιηγήσεις	με	κλιματιζόμενο	πούλμαν,	όπως	αναγράφονται	
στο	πρόγραμμα	•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.

στα	πλακόστρωτα	δρομάκια,	 να	δείτε	 τα	 χαρακτηριστικά	σπιτάκια	με	 τις	 ξυλοδεσιές,	
να	ανεβείτε	στα	μεσαιωνικά	 τείχη,	 να	θαυμάστε	 το	αναγεννησιακό	Δημαρχείο	 και	 να	
επισκεφθείτε	τον	Καθεδρικό	ναό	του	Αγίου	 Ιακώβου.	Και	για	το	απόγευμα	σας	έχουμε	
μια	έκπληξη	-	Δώρο του Γραφείου μας: Βόλτα με τον Νυχτοφύλακα της πόλης!!!	Ως	
γνωστόν,	οι	νυχτοφύλακες	στις	μεσαιωνικές	πόλεις	εξασφάλιζαν	τον	νόμο,	την	τάξη	και	
την	ασφάλεια	των	πολιτών.	Σήμερα,	η	περίπου	45λεπτη	διασκεδαστική	βόλτα	μαζί	του	
θα	σας	αποκαλύψει	τα	μυστικά	της	πόλης	και	όχι	μόνο.	Οπλισμένος	με	το	χάλμπερντ,	
φορώντας	μαύρο	 καπέλο	 και	παλτό	 και	 κρατώντας	 τη	 λάμπα	 του,	θα	μας	μιλήσει	με	
ζωντάνια	και		χιούμορ	για	τον	τρόπο	ζωής	των	μεσαιωνικών	χρόνων	και	θα	λύσει	κάθε	
μας	 απορία.	 Μια	 πραγματικά	 εκπληκτική	 εμπειρία,	 που	 απολαμβάνουν	 μικροί	 και	
μεγάλοι.	Επιστροφή	στη	Νυρεμβέργη.	Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Νυρεμβέργη - Μπάμπεργκ - Νυρεμβέργη  
Πρωινή	αναχώρηση	 για	 το	μαγευτικό	Μπάμπεργκ,	 τη	 "Ρώμη	 της	Φρανκονίας",	όπως	
επονομάζεται,	 καθώς	 είναι	 κτισμένο	 και	αυτό	σε	 επτά	 λόφους.	Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	
περιήγησής	μας	στην	πόλη	θα	δούμε	τον	Καθεδρικό	ναό	(10ου-13ου	αιώνα)	-	έναν	από	
τους	μεγαλύτερους	ρομανικού	ρυθμού	στη	Γερμανία	-	το	παλαιό	Δημαρχείο	που	υπέστη	
ζημιές	το	1945,	το	παλαιό	και	το	νέο	Ανάκτορο,	καθώς	και	το	Μοναστήρι	του	11ου	αιώνα	
στον	λόφο	του	Μίκαελσμπεργκ.	Στο	Μπάμπεργκ	θα	βρείτε	πολλά	καταστήματα	με	αντίκες	
και	πολυάριθμες	ζυθοποιίες,	που	ειδικεύονται	στην	παρασκευή	της	διάσημης	καπνιστής	
μπύρας	 (Rauchbier).	 Ελεύθερος	 χρόνος	 για	 γεύμα	 και	 επιστροφή	 στη	 Νυρεμβέργη.	
Διανυκτέρευση.	

4η μέρα: Νυρεμβέργη - Ρέγκενσμπουργκ - Νυρεμβέργη  
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 το	 Ρέγκενσμπουργκ,	 το	 "Κάστρο	 της	 Βασίλισσας",	 που	
ιδρύθηκε	από	 τους	Ρωμαίους	και	υπήρξε	από	 τον	μεσαίωνα	 έως	 τις	αρχές	 του	19ου	
αιώνα	σημαντικό	πολιτικό	και	οικονομικό	κέντρο	της	χώρας.	Κτισμένο	στις	όχθες	 των	
ποταμών	Δούναβη	και	Ρέγκεν,	αποτελεί	μνημείο	παγκόσμιας	πολιτιστικής	κληρονομιάς	
της	UNESCO.	Κατά	τη	διάρκεια	της	περιήγησής	μας	θα	δούμε	μεταξύ	άλλων	την	Πέτρινη	
Γέφυρα,	ένα	εξαιρετικό	δείγμα	μεσαιωνικής	αρχιτεκτονικής,	το	παλιό	Δημαρχείο,	καθώς	
και	 τον	Καθεδρικό	 ναό	 του	Αγίου	Πέτρου,	 το	 κορυφαίο	 έργο	 γοτθικής	αρχιτεκτονικής	
στη	Βαυαρία	 (εάν	είναι	ανοικτός).	Ελεύθερος	χρόνος	και	επιστροφή	στη	Νυρεμβέργη.	
Διανυκτέρευση.	

5η μέρα: Νυρεμβέργη - Μόναχο, Περιήγηση - Αθήνα
Πρωινή	αναχώρηση	 για	 το	Μόναχο.	Άφιξη	 και	περιπατητική	περιήγηση	στο	 ιστορικό	
κέντρο	της	πόλης,	όπου	μεταξύ	άλλων	θα	δούμε	το	ρολόι	του	επιβλητικού	Δημαρχείου	
με	τις	32	πολύχρωμες	φιγούρες	να	κινούνται	υπό	τους	ήχους	43	καμπανών	δύο	φορές	
ημερησίως,	γιορτάζοντας	τον	γάμο	του	Δούκα	Γουλιέλμου.	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.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων:	+	€ 250

Αναχωρήσεις: 22, 29 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

NH COLLECTION
NURNBERG CITY 4*

22/12 29/12

5 µέρες 5 µέρες

∆ίκλινο 695 645

3ο άτοµο έως 12 ετών 545 495

Μονόκλινο 895 845

Τιµές κατ’ άτοµο
SHERATON GRAND 5*

22/12 29/12

5 µέρες 5 µέρες

∆ίκλινο 795 745

3ο άτοµο έως 12 ετών 645 595

Μονόκλινο 1145 1095

Μόναχο

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ρεμβ ργη

γκενσμπο ργκ

ΑΥΣΤΡΙΑ

Μπάμπεργκ

όττενμπο ργκ
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Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, 
Θεοφάνεια
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Φρανκφούρτη,	Στρασβούργο,	Μπάντεν	Μπάντεν,	Αλσατικός	Δρόμος	
του	Κρασιού,	Εγκισέμ,	Κολμάρ,	Ρικβίρ,	Φράιμπουργκ,	Λίμνη	Τίτιζεε,	

Καταρράκτες	Τρίμπεργκ,	Χαϊδελβέργη

ΜΕΛΑΝΑΣ ∆ΡΥΜΟΣ
ΑΛΣΑΤΙΑ - ΧΑΪ∆ΕΛΒΕΡΓΗ

  Λ ΤΕ ΕΣ  ΣΤ ΓΜΕΣ  Μ Σ

•	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
•	Τέσσερις	ή	πέντε	διανυκτερεύσεις	στο	Στρασβούργο	στο	ξενοδοχείο	ALOFT	
	 STRASBOURG	ETOILE	4*
•	Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	Εμπειρότατος	Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

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.	
Επισκεπτόμαστε	Χριστουγεννιάτικες	αγορές	παγκοσμίου	φήμης,	απολαμβάνουμε	την	εορταστική	ατμόσφαιρα	των	ημερών,	δοκιμάζουμε	

υπέροχο	κρασί	και	γιορτινά	εδέσματα!

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.

Ονειρεµένες Γιορτές στη Μαγεία…
του ΜΕΛΑΝΑ ∆ΡΥΜΟΥ και της 

ΑΛΣΑΤΙΑΣ!!! 
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	 εισιτήρια	 ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ	 με	 AEGEAN 
AIRLINES	•Τέσσερις,	πέντε		διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	ALOFT STRASBOURG ETOILE 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	στα	περιλαμβανόμενα.

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	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	ξενοδοχείο	ALOFT STRASBOURG 
ETOILE 4*	(www.marriott.com).	Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Στρασβούργο, Ξενάγηση, Μπάντεν Μπάντεν  
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	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".	Στην	συνέχεια	
θα	αναχωρήσουμε	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.
3η μέρα: Στρασβούργο - Αλσατικός Δρόμος του Κρασιού, Εγκισέμ, Κολμάρ, Ρικβίρ - 
Στρασβούργο
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 το	 γραφικό	 χωριό	 Εγκισέμ	 (Eguisheim),	 γνωστό	 για	 τα	 πέτρινα	
σοκάκια	 του	 σε	 ομόκεντρους	 κύκλους	 και	 για	 το	 υπέροχο	 κρασί	 του,	 καθώς	 το	 ιδιαίτερο	
κλίμα	 της	 περιοχής	 ευνοεί	 την	 αμπελοκαλλιέργεια.	 Συνεχίζοντας	 το	 οδοιπορικό	 μας	 στην	
καρδιά	 της	Αλσατίας,	θα	φθάσουμε	στο	γοητευτικό	Κολμάρ	 (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 - Φρανκφούρτη, Περιήγηση - Αθήνα 
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 τη	 Φρανκφούρτη,	 την	 πόλη	 που	 εκτός	 από	 έδρα	 του	 γερμανικού	
χρηματιστηρίου	και	πολλών	σημαντικών	τραπεζών,	αποκαλείται	δίκαια	το	"Μανχάταν"	του	Μάιν,	
λόγω	 του	 μεγάλου	 αριθμού	 ουρανοξυστών	που	 είναι	 κτισμένοι	 δίπλα	στο	 ιστορικό	 της	 κέντρο.	
Άφιξη,	περιήγηση	στην	πόλη	και	χρόνος	ελεύθερος	για	να	περπατήσουμε	στον	πεζόδρομο	Zeil,	
που	είναι	η	χαρά	του	shopping.	Μεταφορά	στο	αεροδρόμιο	και	επιβίβαση	στην	πτήση	επιστροφής	
για	την	Αθήνα.

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

Στρασβο ργο
Εγκισ μ

ο μάρ
ικβίρ Λίμνη Τίτιζεε

αταράκτες
Τρίμπεργκ

ρανγκ ο ρτη

ράιμπο ργκ

Μπάντεν
Μπάντεν

ΓΑΛΛΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

Χα ε β ργη
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων:	€ 275
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 70	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 140	με	AEGEAN
(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Αναχωρήσεις: 18, 23, 24,  29, 30 ∆εκεµβρίου, 5 Ιανουαρίου - 5, 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
18/12 23/12 24/12 29/12 30/12 5/1

5 µέρες 6 µέρες 6 µέρες 6 µέρες 6 µέρες 5 µέρες
∆ίκλινο 495 645 645 595 595 495
3ο άτοµο έως 12 ετών 395 495 - - 445 395
Μονόκλινο 745 895 895 845 845 745

Οι πτήσεις µας 
για όλες τις 

αναχωρήσεις

1η µέρα A3 830 ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 08.15΄ - 10.15΄

5η, 6η µέρα A3 833 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ 18.15΄ - 21.55΄
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Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, 
Θεοφάνεια
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΠΑΡΙΣΙ
DISNEYLAND

Ονειρεµένες γιορτές στο Παρίσι!!!

Κατά	τη	διάρκεια	των	Χριστουγέννων	και	της	Πρωτοχρονιάς	η	"Πόλη	του	Φωτός"
επιβεβαιώνει	πανηγυρικά	τον	τίτλο	της!	

Ολόκληρη	η	γαλλική	πρωτεύουσα	γίνεται	πιο	μαγική	από	ποτέ!	
Τα	πάντα	είναι	φαντασμαγορικά	στολισμένα	και	τα	ωραιότερα	μνημεία	της	φωτίζονται	γιορτινά!

Παραμυθένιες	χριστουγεννιάτικες	αγορές,	εορταστικές	εκδηλώσεις	για	κάθε	
γούστο	και	ηλικία,	ιδιαίτερες	νοστιμιές,	όπως	το	Bûche	De	Noël,	το	γαλλικό	
σοκολατένιο	γλυκό	των	Χριστουγέννων.	Και	όσο	για	το	…κρύο,	το	υπέροχο	

Vin	Chaud,	το	ζεστό	γαλλικό	κρασί	με	κανέλα	και	πορτοκάλι,	σίγουρα	θα	σας	ζεστάνει!!!
Μαζί	θα	περιηγηθούμε	στους	δρόμους	της	στολισμένης	πόλης	και	θα	απολαύσουμε	

την	εορταστική	ατμόσφαιρα	των	ημερών.	Θα	γνωρίσουμε	τα	αξιοθέατα	και	τις	
κρυφές	ομορφιές	της,	θα	αντικρίσουμε	μοναδικά	έργα	τέχνης,	θα	κάνουμε	τις	αγορές	

μας	στα	φημισμένα	πολυκαταστήματα	και	τις	απαστράπτουσες	μπουτίκ.	
Μαζί	θα	πάμε	και	στην	χριστουγεννιάτικα	στολισμένη	Disneyland,	με	

τους	ήρωες	των	παιδικών	ταινιών	και	των	κόμικς	να	έχουν	φορέσει	
χριστουγεννιάτικες	στολές	και	να	προσφέρουν	στιγμές	γέλιου	και	χαράς!

	Κι	αν	θέλετε,	μπορούμε	να	φθάσουμε	ακόμα	και	στην	Νορμανδία,	για	να	δούμε	την	
μεσαιωνική	πόλη	Ονφλέρ,	την	ειδυλλιακή	Ντωβίλ	και	την	γραφική	Τρουβίλ!

Bon Voyage!

  Λ ΤΕ ΕΣ  ΣΤ ΓΜΕΣ  Μ Σ

•	Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN	AIRLINES	ή	SKY	EXPRESS	

•	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	
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1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι, Ξενάγηση 
Συνάντηση	στο	αεροδρόμιο	και	πτήση	με	AEGEAN	ή	SKY EXPRESS 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-Ζερμαίν-ντε-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)	 ή	στο	MAGENTA 38 3*	 (www.hotelmagenta38.com)	 και	 χρόνος	
ελεύθερος.	Ακολουθείστε	(προαιρετικά)	μια	βραδινή	κρουαζιέρα	με	τα	περίφημα	
μπατώ	 μους	 (bateaux	mouches),	 που	 κυλούν	 απαλά	 στα	 νερά	 του	 Σηκουάνα,	
δίνοντάς	σας	 την	 ευκαιρία	να	δείτε	 το	Παρίσι	φωταγωγημένο	και	ανεβείτε	μαζί	
μας	στον	λόφο	της	Μονμάρτρης	(Montmartre)	με	την	απίστευτη	θέα,	την	μοναδική	
Σακρ	Κερ	 (Sacre	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".

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.		

5η μέρα: Παρίσι, Παρίσι - Αθήνα 
Χρόνος	 ελεύθερος	 το	 πρωί	 για	 βόλτες	 και	 τα	 ψώνια	 της	 τελευταίας	 στιγμής.	
Μεταφορά	στο	αεροδρόμιο	το	απόγευμα	και	επιβίβαση	στην	πτήση	για	την	Αθήνα.		

Σημειώσεις:	 •Οι	 ανωτέρω	 εκδρομές	 και	 επισκέψεις	 ενδέχεται	 να	 πραγμα-
τοποιηθούν	 με	 διαφορετική	 σειρά,	 χωρίς	 να	 παραληφθεί	 κάτι	 από	 τα	
αναγραφόμενα	•Το	τετραήμερο	πρόγραμμα	έχει	μία	λιγότερη	ελεύθερη	μέρα	•Το	
εξαήμερο	πρόγραμμα	περιλαμβάνει	μία	επιπλέον	ελεύθερη	μέρα	•Για την έκτακτη 
πτήση της Α3 22-27/12 οι πτήσεις για το πρόγραμμα είναι Α3 615 13:25 – 
15:55 & A3 615 19:35 – 23:50 •Για το πενθήμερο πρόγραμμα 23-27/12 & 30/12-
03/01 με Α3, η πτήση της επιστροφής είναι με την Α3 613 16:50 - 21:10 •Τα 
family room στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA είναι superior δωμάτια με 2 
κρεβάτια king size	•Τελικό	πρόγραμμα	με	το	ενημερωτικό	σας.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	 εισιτήρια	 ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ-ΑΘΗΝΑ	 με	 AEGEAN 
AIRLINES	ή	SKY EXPRESS	•	Τρεις,	τέσσερις,	πέντε	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχείο	της	
επιλογής	σας	•	Πλουσιοπάροχο	μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	•	Μεταφορές,	εκδρομές,	
περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	βάσει	προγράμματος	•	Ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου 
με επίσημο ελληνόφωνο 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	και	λοιπά	αξιοθέατα	 (Λούβρο:	
€	 27-30,	 Disneyland:	 €	 89	 ενήλικας/€	 82	 παιδί	 κάτω	 των	 12	 ετών	 το	 ένα	 πάρκο	
περίπου,	€	109	ενήλικας/€	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.	

Αναχωρήσεις:

Με AEGEAN

27 ∆εκεµβρίου  - 4 µέρες
23, 24, 26, 30 ∆εκεµβρίου, 2, 3 Ιανουαρίου - 5 µέρες
22, 23, 24, 30 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
CROWNE PLAZA
REPUBLIQUE

23,
24/12

22, 23,
24/12

26/12
2, 3/1 27/12 30/12 30/12

5 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες 6 µέρες

∆ίκλινο 745 795 695 595 795 865
3ο άτοµο έως 12 ετών 495 495 445 395 495 495

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

565 585 515 445 565 585

Μονόκλινο 995 1085 935 775 1095 1195

Με SKY EXPRESS
Τιµές κατ’ άτοµο
CROWNE PLAZA
REPUBLIQUE

22, 23, 24/12 26, 27/12
2, 3/1 29, 30/12

6 µέρες 5 µέρες 6 µέρες

∆ίκλινο 775 645 795
3ο άτοµο έως 12 ετών 445 395 445

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

525 465 525

Μονόκλινο 1075 875 1125

Με SKY EXPRESS

Τιµές κατ’ άτοµο
MAGENTA

22, 23, 24/12 26, 27/12
2, 3/1 29, 30/12

6 µέρες 5 µέρες 6 µέρες

∆ίκλινο 715 595 715
Μονόκλινο 925 755 995

Με AEGEAN

Τιµές κατ’ άτοµο
MAGENTA

23,
24/12

22, 23,
24/12

26/12
2, 3/1 27/12 30/12 30/12

5 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες 6 µέρες

∆ίκλινο 695 745 645 545 745 795
Μονόκλινο 895 995 845 695 995 1095

Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων:	+	€ 225
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 70	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 140	με	AEGEAN
(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 90	με	την	SKY EXPRESS
(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
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1η μέρα: Αθήνα - Νίκαια, Ξενάγηση, 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.	 Άφιξη	 και	
τακτοποίηση	 στο	 κεντρικό	 ξενοδοχείο	 HOLIDAY INN NICE 4*	 (www.holidayinn.com).	
Το βράδυ έχουμε οργανώσει για σας μια επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο - Δώρο του 
Γραφείου μας.	 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	μουσείο-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.		

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ - ΜΟΝΑΚΟ

Ένα	ονειρικό	ταξίδι	στην	μεσογειακή	ακτογραμμή	της	

Γαλλίας	και	τους	θησαυρούς	της.	

Από	την	"όμορφη	Νίκαια	-	Nice	la	belle",

στο	αστραφτερό	πριγκιπάτο	του	Μονακό	και	στα	

μαγευτικά	τοπία	της	Κυανής	Ακτής!	

Ένα ταξίδι γεμάτο χρώματα και μυρωδιές!!!
  Λ ΤΕ ΕΣ  ΣΤ ΓΜΕΣ  Μ Σ

•	Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN  

•	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
•	Εκδρομή	στο	αριστοκρατικό	χωριό		Σαν Πωλ ντε Βανς
•	Βραδινή	επίσκεψη	στο	Μόντε Κάρλο - Δώρο του Γραφείου μας
•	Επίσκεψη	στις	κοσμοπολίτικες	Κάννες
•	Δυνατότητα	εκδρομής	σε	Αιξ-Αν-Προβάνς και Μασσαλία
•	Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	

• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Νίκαια,	Μόντε	Κάρλο,	Μονακό,	Εζ,	Κάννες,	Σαν	Πωλ	ντε	Βανς	(Αιξ-Αν-Προβάνς,	Μασσαλία)
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	 εισιτήρια	 ΑΘΗΝΑ-ΝΙΚΑΙΑ-ΑΘΗΝΑ	 με	 απ΄	 ευθείας	
πτήσεις	 της	AEGEAN AIRLINES •Τέσσερις	ή	πέντε	διανυκτερεύσεις	στο	 ξενοδοχείο	
HOLIDAY INN NICE 4*	 •Μπουφέ	 πρόγευμα	 καθημερινά	 •Μεταφορές,	 περιηγήσεις,	
ξεναγήσεις	βάσει	προγράμματος	•Βραδινή επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο - Δώρο του 
Γραφείου μας•Αρχηγός-συνοδός	 του	 γραφείου	 μας	 •Ασφάλεια	αστικής	 ευθύνης	 και	
ταξιδιωτικής	για	τους	εκδρομείς	έως	75	ετών	•Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:	 •Αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα	 •Είσοδοι	σε	μουσεία	και	λοιπά	
αξιοθέατα	•Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

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-αν-Προβάνς	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,	που	βρίσκεται	στο	ψηλότερο	σημείο	της	πόλης	με	θέα	το	Σατό	Ντ'	Ιφ,	
όπου	φυλακίστηκε	ο	Κόμης	Μοντεκρίστο,	σύμφωνα	με	το	μυθιστόρημα	του	Αλέξανδρου	
Δουμά.	Ελεύθερος	 χρόνος	 για	 μπουγιαμπέσα,	 βόλτες	 και	ψώνια	στο	πολυκατάστημα	
Γκαλερί	Λαφαγιέτ.	Επιστροφή	το	απόγευμα	στη	Νίκαια.	Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Νίκαια -  Σαν Πωλ ντε Βανς - Κάννες - Νίκαια
Σήμερα	μας	περιμένει	μια	υπέροχη	εκδρομή.	Πρώτη	μας	στάση	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.	Στη	συνέχεια	θα	αναχωρήσουμε	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.	Ελεύθερος	χρόνος	και	επιστροφή	στη	Νίκαια	.	Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Νίκαια - Αθήνα
Μεταφορά	στο	αεροδρόμιο	και	επιβίβαση	στην	πτήση	για	την	Αθήνα.

Σημειώσεις:	 •Στο	 εξαήμερο	πρόγραμμα	περιλαμβάνεται	μία	 επιπλέον	 ελεύθερη	μέρα		
•Οι	 ανωτέρω	 εκδρομές,	 επισκέψεις	 ενδέχεται	 να	πραγματοποιηθούν	 με	 διαφορετική	
σειρά,	 χωρίς	 να	παραλειφθεί	 κάτι	 από	 τα	 αναγραφόμενα	 •Τελικό	πρόγραμμα	 με	 το
ενημερωτικό	σας.

Μονακό

Μόντε άρ οΜόντε άρ ο

άννες

Εζ
ι ν ροβάνς

Σαν  ντε Βανς
ίκαια

Μασσα ίαΜασσα ία

ΓΑΛΛΙΑ
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ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	φόροι	πόλεων:	+ € 250
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 70	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 140	με	την	AEGEAN
(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)

Οι πτήσεις µας 
για όλες τις 

αναχωρήσεις

1η µέρα A3 690 ΑΘΗΝΑ - ΝΙΚΑΙΑ 09.20΄ - 11.05΄

5η, 6η µέρα A3 691 ΝΙΚΑΙΑ - ΑΘΗΝΑ 11.50΄ - 15.20΄

Αναχώρηση: 22 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο Έως 30/11 από 1/12

∆ίκλινο 495 545
3ο άτοµο έως 12 ετών 445 495
Μονόκλινο 695 745
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Οι πιο όµορφες γωνιές

ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΓΑΛΛΙΑΣ

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

  Λ ΤΕ ΕΣ  ΣΤ ΓΜΕΣ  Μ Σ

• Απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES
•	Περιήγηση	στην	μαγευτική	Αιξ αν Προβάνς,	την	γενέτειρα	του	ζωγράφου	Πωλ	Σεζάν	
•	Δύο	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στην	αριστοκρατική	Αβινιόν,	που	υπήρξε	παπική	έδρα	
	 κατά	τον	14ο	αιώνα
•	Επίσκεψη	στην	πανέμορφη	Αρλ,	στην	οποία	έζησε	ο	Βαν	Γκονγκ	και	δημιούργησε	μεγάλο		
	 μέρος	του	έργου	του	
•	Επίσκεψη	στο	Λε Μπω-ντε-Προβάνς,	ένα	από	τα	"must-sees"	στο	τουριστικό	μονοπάτι	της	
	 Προβηγκίας,	καθώς	και	στο	"υπαίθριο	μουσείο	μεσαιωνικής	εποχής"	το	Περούζ,	που	
	 θεωρούνται	από	τα	πιο	όμορφα	χωριά	της	Γαλλίας	("Plus	Beaux	Villages	de	France")	
•	Περιήγηση	στους	υδροβιότοπους	του	Εθνικού Πάρκου Καμάργκ	με	τα	ξακουστά	άσπρα	άλογα
•	Δύο	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στην	παραμυθένια	καστροπολιτεία	Καρκασόν,	από	τις			
	 λίγες	μεσαιωνικές	πόλεις	που	διατηρούν	την	αυθεντική	τους	οχύρωση	
•	Περιήγηση	στην	μαγευτική	πόλη	Αλμπί,	γενέτειρα	του	ζωγράφου	Ανρί	ντε	Τουλούζ-Λωτρέκ
•	Μία	ή	δύο	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στην	Λυών,	ένας	γαστρονομικός	παράδεισος	με	
	 τεράστιο	ιστορικό	και	πολιτιστικό	ενδιαφέρον
• Εμπειρότατος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Αιξ	αν	Προβάνς,	Αβινιόν,	Λε	Μπω-ντε-Προβάνς,	Αρλ,	Εθνικό	Πάρκο	Καμάργκ,	
Καρκασόν,	Αλμπί,	Τουλούζη,	Περούζ
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1η μέρα: Αθήνα - Μασσαλία - Αιξ αν Προβάνς, Περιήγηση - Αβινιόν
Συνάντηση	στο	αεροδρόμιο	και	πτήση	για	Μασσαλία.	Φθάνοντας	θα	αναχωρήσουμε	
για	 την	γενέτειρα	 του	μεγάλου	ζωγράφου	Πωλ	Σεζάν,	 την	μαγευτική	Αιξ	αν	Προβάνς	
(Aix-en-Provence),	που	βρίσκεται	στην	καρδιά	της	Προβηγκίας,	με	τις	θερμές	ιαματικές	
της	πηγές,	 το	γραφικό	 ιστορικό	 της	κέντρο	με	 τα	πλακόστρωτα	δρομάκια,	 τα	πολλά	
σιντριβάνια,	τα	επιβλητικά	κτίρια	και	τον	Καθεδρικό	ναό	του	Σωτήρα.	Κατά	τη	διάρκεια	
της	περιήγησής	 μας	στην	πόλη	 θα	 δούμε	 μεταξύ	 άλλων	 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.).	Στη	συνέχεια	θα	αναχωρήσουμε	για	την	αριστοκρατική	
Αβινιόν	 (Avignon),	που	διαρρέεται	από	τον	ποταμό	Ροδανό	και	υπήρξε	παπική	έδρα	
κατά	τον	14ο	αιώνα	(1309-1377)	-	επί	68	συνεχή	έτη	επτά	πάπες	γαλλικής	καταγωγής	
είχαν	 εδώ	 την	 έδρα	 τους,	γεγονός	που	συνετέλεσε	στην	ανάπτυξη	 της	πόλης.	Άφιξη	
και	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο	NOVOTEL AVIGNON CENTRE 4*	(	www.accor.com).	
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Αβινιόν, Περιήγηση
Σήμερα	το	πρωί	θα	περιηγηθούμε	στο	ιστορικό	κέντρο	της	πόλης	με	τα	επιβλητικά	τείχη	
και	τα	στενά	δρομάκια,	όπου	μεταξύ	άλλων	θα	δούμε	το	γοτθικού	ρυθμού	μεγαλειώδες	
παπικό	ανάκτορο	του	14ου	αιώνα	που	δεσπόζει	στην	κορυφή	της	πόλης,	τον	Καθεδρικό	
ναό	 της	 Παναγίας	 με	 το	 επίχρυσο	 άγαλμα,	 την	 πλατεία	 του	 Ρολογιού	 (Place	 de	 l’	
Horloge)	με	τον	γοτθικό	πύργο,	το	Δημαρχείο	και	την	περίφημη	γέφυρα	Σαιν	Μπενεζέ	
(Saint	Benezet	ή	γέφυρα	της	Αβινιόν)	πάνω	από	τον	Ροδανό,	το	σήμα	κατατεθέν	της	
πόλης,	που	αναφέρεται	στο	γνωστό	γαλλικό	παιδικό	τραγούδι:	"Sur	le	Pont	d'Avignon,	
on	y	danse,	on	y	danse,	sur	 le	pont	d'Avignon,	on	y	danse	 tous	en	 rond...".	Χρόνος	
ελεύθερος	για	να	απολαύσετε	την	ρομαντική	αυτή	πόλη,	που	διατηρεί	ακέραια	την	αίγλη	
του	αλλοτινού	 της	μεγαλείου,	να	ανακαλύψετε	 τους	θησαυρούς	 των	παλαιοπωλείων	
της,	να	επισκεφθείτε	κάποιο	από	τα	αμέτρητα	καφέ	και	μπιστρό	και	να	δοκιμάσετε	τις	
τοπικές	σπεσιαλιτέ	στον	επονομαζόμενο	"γαστρονομικό	παράδεισο	της	Γαλλίας".
3η μέρα: Αβινιόν - Λε Μπω-ντε-Προβάνς - Αρλ - Εθνικό Πάρκο Καμάργκ - Καρκασόν
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 το	 Λε	 Μπω-ντε-Προβάνς	 (Les	 Baux-de-Provence),	 που	
θεωρείται	ένα	από	τα	πιο	όμορφα	χωριά	της	Γαλλίας	("Plus	Beaux	Villages	de	France").	
Βρίσκεται	σε	ένα	βραχώδες	οροπέδιο	ύψους	245	μέτρων,	που	στεφανώνεται	από	ένα	
ερειπωμένο	κάστρο.	Αυτό	το	υπέροχο	πέτρινο	φρούριο	είναι	χωρίς	αμφιβολία	ένα	από	
τα	"must-sees"	στο	τουριστικό	μονοπάτι	της	Προβηγκίας!	Η	πολιτιστική	του	κληρονομιά	
είναι	 εξαιρετικά	 πλούσια,	 με	 22	 αρχιτεκτονικούς	 θησαυρούς	 που	 χαρακτηρίζονται	
ως	"Ιστορικά	Μνημεία"	και	οι	περίπου	400	μόνιμοι	κάτοικοί	του	πρέπει	να	έχουν	την	
εντύπωση	ότι	 ζουν	σε	 ένα	 ζωντανό	μουσείο!	Περπατώντας	θα	δούμε	 τα	προσεκτικά	
ανακαινισμένα	σπίτια	 του	 χωριού,	 τις	 γκαλερί	 και	 τα	 καταστήματα	 με	προϊόντα	 και	
αναμνηστικά	της	Προβηγκίας.	Επόμενος	σταθμός	του	σημερινού	μας	οδοιπορικού	θα	

είναι	στην		την	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	προτίμησε	το	φως	της	Προβηγκίας	από	την	ομίχλη	της	Ολλανδίας,	
έζησε	εδώ	για	περίπου	16	μήνες	και	δημιούργησε	ένα	μεγάλο	μέρος	 του	έργου	 του.	
Διασχίζοντας	 στη	 συνέχεια	 τους	 υδροβιότοπους	 του	 Εθνικού	 Πάρκου	 Καμάργκ	
(Camargue)	στο	Δέλτα	του	ποταμού	Ροδανού,	όπου	βρίσκουν	καταφύγιο	εκατοντάδες	
είδη	πουλιών	και	κυρίως	τα	ξακουστά	άσπρα	άλογα,	θα	καταλήξουμε	στην	εκπληκτική	
και	 άκρως	 ενδιαφέρουσα	 καστροπολιτεία	 Καρκασόν	 (Carcassonne).	 	 Άφιξη	 και	
τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο	LE DON JON  4*	ή	στο	DE LA CITE 5* (www.cite-hotels.
com).	Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Καρκασόν, Περιήγηση
Η	Καρκασόν	είναι	μια	παραμυθένια	πόλη	με	πλούσια	 ιστορία,	μνημείο	παγκόσμιας	
κληρονομιάς	 της	UNESCO	 και	από	 τις	 λίγες	 οχυρωμένες	 μεσαιωνικές	πόλεις,	που	
διατηρούν	 την	 αυθεντική	 οχύρωση	 και	 το	 παλαιό	 μεσαιωνικό	 τους	 κέντρο.	 Κατά	
τη	 διάρκεια	 της	 σημερινής	 μας	 περιήγησης	 θα	 επισκεφθούμε	 την	 Ακρόπολη,	 την	
παλιά	 πόλη	 με	 το	 Κάστρο	 του	 12ου	 αιώνα,	 που	 έχει	 επανειλημμένα	 επιλεγεί	 ως	
φυσικό	 σκηνικό	 για	 το	 γύρισμα	 ταινιών	 εποχής,	 όπως	 ο	 Ρομπέν	 των	Δασών.	Θα	
περπατήσουμε	στα	στενά	λιθόστρωτα	γραφικά	σοκάκια	που	θυμίζουν	γαλατικό	χωριό,	
θα	 δούμε	 τα	 ιδιότυπης	 αρχιτεκτονικής	 σπίτια	 με	 τους	 πυργίσκους,	 καθώς	 και	 τον	
Καθεδρικό	ναό	του	Σαιν	Ναζέρ	με	τα	υπέροχα	βιτρώ	και	το	μεγαλύτερο	εκκλησιαστικό	
όργανο	της	Γαλλίας.	Θα	συνεχίσουμε	με	την	Κάτω	Πόλη,	που	αποτελεί	την	νεώτερη	
επέκταση	και	διασχίζεται	από	 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.	Η	Καρκασόν	είναι	μια	πόλη	περήφανη	για	
την	αυθεντικότητα	της	γαστρονομίας	της.	Μην	παραλείψετε	να	δοκιμάσετε	το	περίφημο	
φουά	γκρα	ή	το	παραδοσιακό	πιάτο	κασουλέ	με	φασόλια,	λουκάνικο	και	πάπια	-	ένας	
παράξενος,	αλλά	νοστιμότατος	συνδυασμός	 -	καθώς	και	κάποιο	από	τα	εκπληκτικά	
κρασιά	της	περιοχής.
5η μέρα: Καρκασόν - Αλμπί - Λυών
Πρωινή	 αναχώρηση	 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.	Μετά	την	επίσκεψή	
μας	 θα	 συνεχίσουμε	 για	 την	 Λυών,	 η	 τρίτη	 μεγαλύτερη	 πόλη	 της	 Γαλλίας,	 με	 την	
δισχιλιετή	ιστορική	της	κληρονομιά.	Άφιξη	και	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο	NOVOTEL 
LYON CONFLUENCE 4*	 (www.accor.com).	 Σήμερα	 η	 Λυών	 είναι	 μια	 πόλη	 με	
τεράστιο	πολιτιστικό	ενδιαφέρον,	με	πληθώρα	μουσείων	και	γκαλερί,	αλλά	και	ένας	
γαστρονομικός	παράδεισος	-	θεωρείται	ότι	έχει	την	υψηλότερη	αναλογία	εστιατορίων	
ανά	κάτοικο	σε	ολόκληρη	τη	Γαλλία,	όχι	μόνον	άφθονα	εστιατόρια	αυθεντικής	γαλλικής	
κουζίνας	βραβευμένα	με	αστέρια	Michelin,	αλλά	και	δεκάδες	αυθεντικά	bouchons,	τα	
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περίφημα	ταβερνάκια-μπιστρό.	Κατά	τη	διάρκεια	της	παραμονής	σας	στην	πόλη	μην	
παραλείψετε	να	γευματίσετε	σε	ένα	από	τα	εστιατόρια	του	κορυφαίου	σεφ	της	γαλλικής	
γαστρονομίας	Πωλ Μποκιούζ	 (Paul	Bocuse,	1926-2018),	 την	οποία	 εκπροσώπησε	
επί	 δεκαετίες	 σε	 ολόκληρο	 τον	 κόσμο.	 O	 επονομαζόμενος	 "πάπας"	 της	 γαλλικής	
γαστρονομίας	με	τον	αριθμό-ρεκόρ	των	τριών	αστεριών	Michelin	στο	βιογραφικό	του,	
διετέλεσε	και	προσωπικός	μάγειρας	του	Βαλερί	Ζισκάρ	ντ’	Εστέν.
6η μέρα: Λυών, Περιήγηση
Η	Λυών	βρίσκεται	στην	συμβολή	των	ποταμών	Ροδανού	και	Σον,	στο	νοτιοανατολικό	
τμήμα	 της	Γαλλίας,	σε	 ίση	περίπου	απόσταση	από	 το	Παρίσι	 και	 τη	Μασσαλία.	Η	
κεντρική	 γεωγραφική	 της	 θέση	 και	 οι	 μικρές	 αποστάσεις	 από	 την	 Γερμανία,	 την	
Ελβετία	και	την	Ιταλία,	της	προδίδουν	εξ	άλλου	μια	ιδιαίτερα	σημαντική	γεωστρατηγική	
σημασία.	Στην	δυτική	πλευρά	της	πόλης	κυριαρχούν	ο	λόφος	της	Φουρβιέρ,	γνωστός	
ως	 και	 "λόφος	που	προσεύχεται"	 χάρη	στην	 ύπαρξη	 της	 βασιλικής	Νοτρ	Νταμ	 ντε	
Φουρβιέρ	-	που	η	κατασκευή	της	ξεκίνησε	το	1872	και	αφιερώθηκε	στην	Παναγία	που	
έσωσε	την	πόλη	από	τους	Πρώσους	-	και	ο	λόφος	της	Κρουά-Ρους,	γνωστός	και	ως	
ο	"λόφος	που	εργάζεται",	χάρη	στις	παραδοσιακές	βιοτεχνίες	μεταξωτών	υφασμάτων.	
Στους	πρόποδες	των	δύο	λόφων	βρίσκεται	το	μεσαιωνικό	τμήμα	της	πόλης,	γνωστό	ως	
Vieux	Lyon	(η	Παλιά	Λυών),	που	χαρακτηρίζεται	από	την	ύπαρξη	στενών	περασμάτων	
-	των	τραμπούλ	(traboules)	-	τα	οποία	επιτρέπουν	την	διάβαση	από	τον	ένα	δρόμο	στον	
άλλον,	μέσα	από	τις	αυλές	των	σπιτιών.	Το	τμήμα	αυτό	της	πόλης	έχει	χαρακτηριστεί	
"ιστορική	κληρονομιά"	της	UNESCO.	Στα	ανατολικά	των	δύο	λόφων,	ανάμεσα	στους	
δύο	ποταμούς	λίγο	πριν	την	συμβολή	τους,	βρίσκεται	το	κέντρο	της	πόλης.	Έχει	την	
ονομασία	presq'île	(σχεδόν	νησί),	λόγω	του	ότι	μοιάζει	με	χερσόνησο.	Εδώ	βρίσκεται	
η	περίφημη	πλατεία	Μπελκούρ	με	το	άγαλμα	του	Λουδοβίκου	 ΙΔ'	στο	κέντρο	της	και	
λίγο	πιο	 κάτω,	στην	Place	des	Terreaux,	 το	 εκπληκτικό	σιντριβάνι	 του	Μπαρτόλντι,	
δημιουργού	του	Αγάλματος	της	Ελευθερίας	στη	Νέα	Υόρκη.	Αυτά	και	άλλα	πολλά	θα	
δούμε	κατά	τη	διάρκεια	της	σημερινής	μας	ξενάγησης	στην	πόλη.	Στον ελεύθερό σας 
χρόνο	μπορείτε	να	επισκεφθείτε	το	πολυθεματικό	μουσείο	������	στην	ομώνυμη	
συνοικία,	που	βρίσκεται	στο	σημείο	συνάντησης	 των	δύο	ποταμών	 της	πόλης,	 του	
Ροδανού	και	 του	Σον,	 ενώ	στο	 Institut	Lumière	μπορείτε	να	μάθετε	 την	 ιστορία	 των	
αδελφών	Ογκύστ	και	Λουί	Λυμιέρ,	που	το	1895	έκαναν	την	πρώτη	δημόσια	προβολή	
ταινίας	 "Έξοδος	 από	 το	 εργοστάσιο	 Λυμιέρ",	 σηματοδοτώντας	 την	 έναρξη	 του	
κινηματογράφου.
7η μέρα: Λυών -  Περούζ - Λυών - Αθήνα 
Πρωινή	αναχώρηση	για	την	κοντινή	καστροπολιτεία	Περούζ	(Pérouges,	40	χιλιόμετρα	
από	τη	Λυών),	που	θεωρείται	ένα	από	τα	πιο	όμορφα	χωριά	της	Γαλλίας	("Plus	Beaux	
Villages	de	France").	Μοιάζει	με	υπαίθριο	μουσείο	μεσαιωνικής	 εποχής	 και	για	 τον	
λόγο	αυτόν	αποτέλεσε	σκηνικό	πολλών	κινηματογραφικών	ταινιών.	Χρόνος	ελεύθερος	
για	να	περπατήσουμε	στα	πλακόστρωτα	δρομάκια,	να	δούμε	τα	πέτρινα	κτίρια	και	τις	
όμορφες	πλατείες,	να	απολαύσουμε	ένα	ζεστό	ρόφημα	ή	και	να	γευματίσουμε	σε	κάποιο	

από	τα	παραδοσιακά	εστιατόρια.	Στη	συνέχεια	θα	αναχωρήσουμε	για	το	αεροδρόμιο	και	
θα	επιβιβαστούμε	στην	πτήση	για	την	Αθήνα.	

Σημειώσεις:	 •Οι	 ανωτέρω	 εκδρομές,	 επισκέψεις	 ενδέχεται	 να	 πραγματοποιηθούν	 με	
διαφορετική	 σειρά,	 χωρίς	 να	 παραλειφθεί	 κάτι	 από	 τα	 αναγραφόμενα	 •Στο	 εξαήμερο	
πρόγραμμα	 δεν	 περιλαμβάνεται	 η	 εκδρομή	 στην	 Περούζ	 	 •Τελικό	 πρόγραμμα	 με	 το	
ενημερωτικό	σας.
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Περιλαμβάνονται: •	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	με	AEGEAN AIRLINES 
ΑΘΗΝΑ-ΜΑΣΣΑΛΙΑ,	 ΛΥΩΝ-ΑΘΗΝΑ	 &	 ΑΘΗΝΑ-ΛΥΩΝ,	 ΜΑΣΣΑΛΙΑ-ΑΘΗΝΑ	 •Πέντε	 ή	
πέντε	 διανυκτερεύσεις	σε	 επιλεγμένα	 ξενοδοχεία	 4*	 •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.

Αναχωρήσεις: 23 ∆εκεµβρίου - 7 µέρες  /  29 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο - Έως 1/12 23/12 - 7 µέρες 29/12 - 6 µέρες

∆ίκλινο 945 845

3ο άτοµο έως 12 ετών 845 745

Μονόκλινο 1295 1245

Αναχωρήσεις: 23 ∆εκεµβρίου - 7 µέρες  /  29 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο - Έως 30/11 23/12 - 7 µέρες 29/12 - 6 µέρες

∆ίκλινο 895 795

3ο άτοµο έως 12 ετών 795 695

Μονόκλινο 1195 1145

Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	parking,	φόροι	πόλεων:	+	€ 295
Για όσους επιθυμούν διαμονή στο ξενοδοχείο DE LA CITE MGallery Collection 5* στην 
Καρκασόν υπάρχει επιβάρυνση € 50 κατ΄ άτομο για τα Χριστούγεννα και € 135 κατ΄ 
άτομο για την Πρωτοχρονιά.
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 70	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 140	με	AEGEAN
(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
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1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη, Ξενάγηση
Συνάντηση	στο	αεροδρόμιο	και	πτήση	για	Ρώμη	με	AEGEAN ή ITA (ex. ALITALIA) ή SKY 
EXPRESS.	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)	ή	στο	TWENTY ONE 4*	 (www.
twentyonerome.com).	 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	 Παλατιού,	 επίσημης	
κατοικίας	 του	Πάπα	 της	Ρωμαιοκαθολικής	Εκκλησίας,	 την	οροφή	 του	οποίου	 ζωγράφισε	ο	
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•	Απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	την	AEGEAN	ή	την	ITA (ex ALITALIA)	ή	την	SKY EXPRESS 

• 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

•	Τρεις,	τέσσερις,	πέντε	διανυκτερεύσεις	σε	ένα	από	κεντρικά	ξενοδοχεία

 NH COLLECTION ROMA CENTRO 4* ή TWENT ONE 4* 

• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

ΡΩΜΗ, ΒΑΤΙΚΑΝΟ (ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ)

Όλοι οι Δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη, αλλά ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των εορτών, τα πάντα οδηγούν στην "Αιώνια Πόλη".
Η εκπληκτικά στολισμένη πρωτεύουσα της Ιταλίας μοιάζει την περίοδο αυτή πιο παραμυθένια από ποτέ! Μαζί θα περπατήσουμε σε εντυπωσιακές πλατείες 
και γειτονιές με εκπληκτικής αρχιτεκτονικής κτίρια, επιβλητικά μνημεία και πανέμορφα σιντριβάνια. Μαζί θα αντικρίσουμε το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο 
δέντρο της πόλης στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, καθώς και την φάτνη σε πραγματικές διαστάσεις. Δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την πελώρια 
χριστουγεννιάτικη αγορά της Piazza Navona, το Κολοσσαίο - το έμβλημα της Ρώμης - τις Αυτοκρατορικές Αγορές, την πλατεία του Καπιτωλίου, το Πάνθεον, 
την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την Piazza Venezia, την Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τα Μουσεία του Βατικανού, ούτε και να πετάξουμε ένα νόμισμα στα 
νερά της Φοντάνα ντι Τρέβι για να ξαναβρεθούμε κάποτε εκεί. Θα δοκιμάσουμε τα χριστουγεννιάτικα panettone, θα κάνουμε βόλτες στους εμπορικούς δρόμους 
με τις λαμπερές βιτρίνες για τις απαραίτητες αγορές, θα παρακολουθήσουμε διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις, θα μάθουμε για τα χριστουγεννιάτικα έθιμα 
της χώρας, όπως αυτό της κακάσχημης, αλλά καλής μάγισσας Μπεφάνα, που πετάει με τη σκούπα της πάνω από την Ιταλία και μοιράζει δώρα στα παιδιά. 

Και, αν θέλετε, θα εκδράμουμε μέχρι την πόλη της Αναγέννησης, την υπέροχη Φλωρεντία!

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	 εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN ή ITA (ex. 
ALITALIA) ή SKY EXPRESS	 •Τρεις,	 τέσσερις,	 πέντε	 διανυκτερεύσεις	 σε	 ξενοδοχείο	 της	
επιλογής	 σας	 •Μπουφέ	 πρόγευμα	 καθημερινά	 •Μεταφορές	 από/προς	 το	 αεροδρόμιο	 της	
Ρώμης	 •Ξενάγηση στην πόλη της Ρώμης •Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού και 
στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου	•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.

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	����	που	διαθέτει	μία	από	 τις	πιο	αξιόλογες	
συλλογές	 αναγεννησιακής	 τέχνης	 (Τζιότο,	 Μποττιτσέλλι,	 Λεονάρντο	 ντα	 Βίντσι,	 Ραφαήλ,	
Τιτσιάνο,	Βερονέζε,	Μιχαήλ	Άγγελος,	Καραβάτζιο,	Ρέμπραντ,	Ρούμπενς,	Ντύρερ,	Γκόγια,	Ελ	
Γκρέκο	κ.ά.)	ή	για	ψώνια	στην	φημισμένη	αγορά	της.	Επιστροφή	στη	Ρώμη.	Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ρώμη - Αθήνα
Ελεύθερος	χρόνος	το	πρωί,	μέχρι	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	•Το	πενθήμερο	πρόγραμμα	περιλαμβάνει	μία	
επιπλέον	ελεύθερη	μέρα	και	το	εξαήμερο	δύο	επιπλέον	ελεύθερες	μέρες		•Τελικό	πρόγραμμα	
με	το	ενημερωτικό	σας.
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Αναχωρήσεις: 18, 22, 23, 26, 29, 30 ∆εκεµβρίου, 3, 6 Ιανουαρίου - 4, 5, 6 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

Με ITA (ex. ALITALIA)

TWENTY ONE

18, 22, 23/12
3/1 23, 26/12, 6/1 23/12 29/12 30/12

5 µέρες 4 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 4 µέρες
∆ίκλινο 365 325 435 515 445
3ο άτοµο έως 12 ετών 265 255 315 345 395
Μονόκλινο 545 455 645 795 665

Αναχωρήσεις: 18, 23, 24, 26, 30 ∆εκεµβρίου, 2, 6 Ιανουαρίου - 4, 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

Με AEGEAN

TWENTY ONE

18/2 23, 24, 26/12 30/12 6/1

4 µέρες 5 µέρες 5 µέρες 4 µέρες
∆ίκλινο 345 445 595 395
3ο άτοµο έως 12 ετών 275 355 425 325
Μονόκλινο 465 545 875 515

Τιµές κατ’ άτοµο
Με ITA (ex. ALITALIA)

NH CENTRO

18, 22, 23/12
3/1

23, 26/12
6/1 23/12 29/12 30/12

5 µέρες 4 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 4 µέρες
∆ίκλινο 395 345 465 495 445
3ο άτοµο έως 12 ετών 295 275 335 355 335
Μονόκλινο 595 495 725 775 655

Τιµές κατ’ άτοµο
Με AEGEAN

NH CENTRO

18/2 23, 24, 26/12 30/12 6/1

4 µέρες 5 µέρες 5 µέρες 4 µέρες
∆ίκλινο 395 475 595 445
3ο άτοµο έως 12 ετών 325 375 425 375
Μονόκλινο 495 675 875 545

Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων:	+	€ 225
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 70	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 140	με	AEGEAN (ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 90	με	την	SKY EXPRESS (ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)

Αναχωρήσεις: 22, 23, 24, 26, 29, 30 ∆εκεµβρίου, 2, 3 Ιανουαρίου - 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

Με SKY EXPRESS

TWENTY ONE

22, 23, 24, 26/12
3/1 29, 30/12

5 µέρες 5 µέρες
∆ίκλινο 395 545
3ο άτοµο έως 12 ετών 295 375
Μονόκλινο 595 825

Τιµές κατ’ άτοµο
Με SKY EXPRESS

NH CENTRO

22, 23, 24, 26/12
3/1 29, 30/12

5 µέρες 5 µέρες
∆ίκλινο 455 525
3ο άτοµο έως 12 ετών 355 385
Μονόκλινο 655 795
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1η μέρα: Αθήνα - Βαρσοβία, Ξενάγηση πόλης 
Συνάντηση	στο	αεροδρόμιο	και	απ΄	ευθείας	πτήση	με	AEGEAN	για	την	πρωτεύουσα	της	
Πολωνίας,	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	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.	Μεταφορά	και	τακτοποίηση	
στο	ξενοδοχείο	SHERATON GRAND 5*	(www.sheraton.com).	Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Βαρσοβία - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα - Κρακοβία 
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 τα	 περίφημα	 αλατωρυχεία	 της	 Βιελίτσκα,	 από	 τα	 πιο	 παλιά	
ορυχεία	 αλατιού	 του	 κόσμου	 και	 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!	Συνεχίζουμε	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	

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

  Λ ΤΕ ΕΣ  ΣΤ ΓΜΕΣ  Μ Σ

•	Απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN	AIRLINES
•	Δύο	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στην	πρωτεύουσα	της	Πολωνίας,	την	Βαρσοβία
•	Τρεις	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στην	πόλη-κόσμημα	της	Πολωνίας,	την	
	 Κρακοβία
•	Επίσκεψη	στα	περίφημα	αλατωρυχεία	της	Βιελίτσκα	με	επίσημο	ξεναγό
•	Ολοήμερη	εκδρομή	στο	χειμερινό	θέρετρο	Ζακοπάνε
•	Επίσκεψη	στο	στρατόπεδο	συγκέντρωσης	του	Άουσβιτς/Μπιρκενάου	με	επίσημο	
	 ξεναγό
•	Δύο	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στο	Βρότσλαβ,	την	"Βενετία	της	Πολωνίας"
•	Επίσκεψη	στο	κάστρο	Ξιάζ
•	Επίσκεψη	στην	Εκκλησία	της	Ειρήνης	στην	Σβιντνίτσα
•	Είσοδοι	στον	Καθεδρικό	ναό	της	Κρακοβίας,	στο	Άουσβιτς-Μπιρκενάου,	στα	
	 Αλατωρυχεία	Βιελίτσκα,	στο	Κάστρο	Ξιάζ	και	στην	Εκκλησία	της	Ειρήνης	στη	
	 Σβιντνίτσα	
•	Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	Γραφείου	μας

ΠΟΛΩΝΙΑ
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.

Βαρσοβία,	Αλατωρυχεία	Βιελίτσκα,	Κρακοβία,	Ζακοπάνε,	Άουσβιτς,	Βρότσλαβ,	Κάστρο	Ξιάζ,	Σβιντνίτσα

Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	 εισιτήρια	 ΑΘΗΝΑ-	 ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΑΘΗΝΑ	 με	 AEGEAN 
AIRLINES	•Επτά	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*,	5*,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
ή	παρόμοια	•Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	•Μεταφορές,	ξεναγήσεις	και	εκδρομές	βάσει	
προγράμματος	 •Επίσημος ξεναγός στα Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα, στο Άουσβιτς-
Μπιρκενάου και στο κάστρο Ξιάζ •Είσοδοι στον Καθεδρικό ναό της Κρακοβίας, 
στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα, στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου, στο Κάστρο Ξιάζ και στην 
Εκκλησία της Ειρήνης στη Σβιντνίτσα	 •Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	 ταξιδιωτική	για	
τους	εκδρομείς	έως	75	ετών	•Έμπειρος	συνοδός-αρχηγός	του	γραφείου	μας	•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.

μνημείο	παγκόσμιας	κληρονομιάς	 της	UNESCO.	Άφιξη	και	 τακτοποίηση	στο	 ξενοδοχείο		
ANDELS VIENNA HOUSE 4*	(www.viennahouse.com).	Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Κρακοβία, Ξενάγηση πόλης
Πρωινή	 ξενάγηση	 της	πόλης,	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 οποίας	 θα	 θαυμάσουμε	 το	 κάστρο	
στον	λόφο	Βάβελ,	τον	Καθεδρικό	ναό	με	τους	βασιλικούς	τάφους,	την	οδό	Kanonicza,	την	
εκκλησία	των	αγίων	Πέτρου	και	Παύλου	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.	
Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κρακοβία - Ζακοπάνε - Κρακοβία  
Σήμερα	 το	 πρωί	 θα	 αναχωρήσουμε	 για	 μια	 ολοήμερη	 εκδρομή	 στο	 χειμερινό	 θέρετρο	
Ζακοπάνε,	 που	 θα	 μας	 δώσει	 τη	 δυνατότητα	 να	 γνωρίσουμε	 την	 ορεινή	 Πολωνία.	
Φωλιασμένη	σε	υψόμετρο	840	μέτρων	στους	πρόποδες	της	οροσειράς	Τάτρας	(Tatry),	της	
υψηλότερης	των	Δυτικών	Καρπαθίων	και	συνόρου	ανάμεσα	στην	Πολωνία	και	τη	Σλοβακία,	
η	κωμόπολη	Ζακοπάνε	είναι	ένας	από	τους	δημοφιλέστερους	ταξιδιωτικούς	προορισμούς	
της	χώρας	τόσο	για	το	εξαιρετικό	φυσικό	κάλλος	της	ευρύτερης	περιοχής,	όσο	και	για	τα	
έθιμα	των	κατοίκων	του	και	την	ιδιαίτερη		αρχιτεκτονική	του	με	τα	ξυλόγλυπτα	σπίτια	και	τις	
εκκλησίες	του	18ου	αιώνα.	Επιστροφή	αργά	το	απόγευμα	στην	Κρακοβία.	Διανυκτέρευση.	
5η μέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς - Βρότσλαβ 
Πρωινή	αναχώρηση	 για	 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,	 κατά	 τη	 διάρκεια	 του	Β΄	παγκοσμίου	
πολέμου,	βρήκαν	 τον	θάνατο	περισσότερα	από	1,5	εκατομμύρια	άνθρωποι	και	σήμερα	
αποτελεί	 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.	Μετά	την	επίσκεψή	μας	θα	συνεχίσουμε	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	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο	RADISSON BLU 5*	(www.
radisson.com).	Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Βρότσλαβ - Κάστρο Ξιάζ - Σβιντνίτσα - Βρότσλαβ, Ξενάγηση πόλης
Σήμερα	το	πρωί	θα	αναχωρήσουμε		για	το	"μαργαριτάρι	της	νότιας	Σιλεσίας",	το	περίφημο	
κάστρο-παλάτι	Ξιάζ	(Książ),	ένα	από	τα	μεγαλύτερα	της	χώρας,	κτισμένο	σε	μια	υπέροχη	
τοποθεσία.	 Στη	 συνέχεια	 θα	 αναχωρήσουμε	 για	 την	 πανέμορφη	 ξύλινη	 εκκλησία	 της	
Σβιντνίτσα,	την	Εκκλησία	της	Ειρήνης,	μνημείο	παγκόσμιας	κληρονομιάς	της	UNESCO.	
Επιστροφή	στο	Βρότσλαβ	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.	Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Βρότσλαβ - Βαρσοβία
Πρωινή	αναχώρηση	για	την	Βαρσοβία.	Άφιξη	και	ελεύθερος	χρόνος	για	περαιτέρω	εξερεύνηση	
της	 πόλης.	 	 Μεταφορά	 και	 τακτοποίηση	 στο	 ξενοδοχείο	 SHERATON GRAND 5*	 (www.
sheraton.com).	Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Βαρσοβία - 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.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων:	+	€ 250
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 70	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 140	με	την	AEGEAN
(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)

Οι πτήσεις µας 
για όλες τις 

αναχωρήσεις

1η µέρα A3 870 ΑΘΗΝΑ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ 09.05΄ - 10.40΄

8η µέρα A3 871 ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΑΘΗΝΑ 11.25΄ - 14.55΄

Αναχωρήσεις: 22, 29 ∆εκεµβρίου - 8 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 795

3ο άτοµο έως 12 ετών 595

Μονόκλινο 1095

ρακοβία

ο σβιτς
Βιε ίτσκα

ΠΟΛΩΝΙΑ

Βαρσοβία

Βρότσ αβ

Σβιντνίτσα

άστρο
ιάζ

ΖακοπάνεΖακοπάνε
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1η μέρα: Αθήνα - Βελιγράδι
Συνάντηση	στο	αεροδρόμιο	και	πτήση	με	AEGEAN	για	την	πρωτεύουσα	της	Σερβίας,	το	Βελιγράδι.	Άφιξη	και	πρώτη	γνωριμία	με	την	πόλη.	Τακτοποίηση	
σε	ένα	από	τα	επιλεγμένα	ξενοδοχεία	METROPOL PALACE 5*	(www.metropolpalace.com)	ή	QUEENS ASTORIA 4*	(www.astoria.rs).	Διανυκτέρευση.
 
2η μέρα: Βελιγράδι, Περιήγηση
Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	σημερινής	περιήγησής	 μας	στην	 όμορφη	πόλη	 θα	 δούμε	 το	φρούριο	Καλεμέγκνταν,	 κτισμένο	στη	συμβολή	 των	ποταμών	
Δούναβη	και	Σάβου,	τον	Πύργο	Νεμπόισα	(Kula	Nebojša),	που	ήταν	η	φυλακή	και	ο	τόπος	θανάτου	του	Ρήγα	Φεραίου,	τις	εκκλησίες	Ruzica	και	Αγίας	
Παρασκευής,	την	πλατεία	Δημοκρατίας,	το	Εθνικό	Θέατρο,	το	περίφημο	αρχοντικό	της	Πριγκίπισσας	Ljubica,	τον	ναό	του	Αγίου	Σάββα,	τον	μεγαλύτερο	
ορθόδοξο	ναό	 των	Βαλκανίων,	 το	Μνημειακό	Κέντρο	 του	Τίτο,	αφιερωμένο	στον	μεγάλο	ηγέτη,	 το	Δημαρχείο	και	 το	Κοινοβούλιο.	Στον	 ελεύθερό	
σας	χρόνο	μην	παραλείψετε	να	 επισκεφθείτε	 τον	μεγάλο	πεζόδρομο	 της	οδού	Κνεζ	Μιχαήλοβα,	με	καταστήματα	για	φθηνές,	αλλά	και	ποιοτικές	
αγορές,	νεοκλασικά	κτίρια,	γκαλερί,	παραδοσιακές	ταβέρνες	και	πλανόδιους	μουσικούς.	Το	βράδυ	προαιρετική	διασκέδαση	σε	παραδοσιακό	Σέρβικο	
εστιατόριο	με	φολκλορικό	πρόγραμμα	και	τοπική	κουζίνα.	Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Βελιγράδι, Νόβισαντ, Σρέμσκι Καρλόβτσι
Πρωινή	αναχώρηση	 για	 το	Νόβισαντ,	πρωτεύουσα	 της	Βοϊβοντίνα	 και	2η	μεγαλύτερη	πόλη	 της	Σερβίας.	Αποτελεί	σημαντικό	οικονομικό	 κέντρο	
της	χώρας	και	είναι	 ιδιαίτερα	γνωστό	για	το	πανεπιστήμιό	του.	Άφιξη	και	περιήγηση	της	πόλης,	κατά	τη	διάρκεια	της	οποίας	θα	δούμε	το	κάστρο	
Petrovaradin,	με	ωραία	θέα	στον	ποταμό	Δούναβη,	 την	πλατεία	Slobodan,	 τον	καθεδρικό	ναό,	 το	Δημαρχείο	και	θα	έχουμε	ελεύθερο	χρόνο	στον	
κεντρικό	πεζόδρομο.	Στη	συνέχεια	θα	 επισκεφθούμε	 την	 κοντινή	 επαρχιακή	πόλη	Σρέμσκι	Καρλόβτσι	 και	θα	 έχουμε	 την	 ευκαιρία	 να	δούμε	 την	
ιστορική	έδρα	του	Πατριαρχείου	και	τον	Καθεδρικό	ναό	του	Αγίου	Νικολάου.	Κατά	τη	διάρκεια	της	επιστροφής	μας	στο	Βελιγράδι	θα	απολαύσουμε	μια	
εξαιρετικής	φυσικής	ομορφιάς	διαδρομή.	Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Βελιγράδι, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετική	εκδρομή:	Τόπολα	-	Λόφος	Όπλενακ	-	Μοναστήρι	Μανασίτζα
Ημέρα	ελεύθερη	για	να	περιπλανηθείτε	μόνοι	σας	στην	πόλη.	Όσοι	επιθυμούν,	μπορούν	να	συμμετάσχουν	σε	μια	προαιρετική	εκδρομή	στην	πόλη	
Τόπολα	της	κεντρικής	Σερβίας	με	τον	λόφο	Όπλενακ	και	την	εκκλησία	του	Αγίου	Γεωργίου,	καθώς	και	στο	οχυρωμένο	μεσαιωνικό	μοναστήρι	Μανασίτζα	
(Manasija).
Περιγραφή προαιρετικής εκδρομής:	Πρωινή	αναχώρηση	 για	 την	Τόπολα,	που	βρίσκεται	στην	 καρδιά	 των	αμπελώνων,	πόλη	 γνωστή	 για	 την	
παραγωγή	κρασιού	και	κέντρο	ιστορικών	γεγονότων	κατά	τον	18ο,	19ο	και	20ό	αιώνα.	Μετά	την	περιήγησή	μας	θα	επισκεφθούμε	τον	λόφο	Όπλενακ,	
όπου	θα	δούμε	την	εκκλησία	του	Αγίου	Γεωργίου	με	περίφημα	ψηφιδωτά	και	νωπογραφίες,	το	σπίτι	της	βασιλικής	οικογένειας	και	το	μαυσωλείο	της	
δυναστείας	Καρατζόρτζεβιτς,	που	κτίστηκε	από	τον	βασιλιά	Πέτρο.	Στη	συνέχεια	επισκεπτόμαστε	το	Σέρβικο	ορθόδοξο	μοναστήρι	Μανασίτζα	(1406-
1418).	Επιστροφή	στο	Βελιγράδι.	Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Βελιγράδι - Αθήνα
Μεταφορά	στο	αεροδρόμιο	και	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.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Τόπολα,	Λόφος	Όπλενακ,	Μοναστήρι	Μανασίτζα

ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι - ΝΟΒΙΣΑΝΤ 
ΣΡΕΜΣΚΙ ΚΑΡΛΟΒΤΣΙ

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	 εισιτήρια	 ΑΘΗΝΑ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΑΘΗΝΑ	 με	 AEGEAN AIRLINES	 •Τέσσερις	 διανυκτερεύσεις	 σε	 ξενοδοχείο	 της	
επιλογής	σας	 •Μπουφέ	πρόγευμα	 και	 ένα	δείπνο	 καθημερινά	 •Μεταφορές,	 εκδρομές,	περιηγήσεις,	 ξεναγήσεις	βάσει	προγράμματος	 •Αρχηγός-
συνοδός	του	γραφείου	μας	•Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτική	για	τους	εκδρομείς	έως	75	ετών	•Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:	•Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	(πέραν	όσων	αναγράφονται	στα	Περιλαμβάνονται)	•Ποτά,	φιλοδωρήματα,	
αχθοφορικά	στα	ξενοδοχεία	•Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Αναχωρήσεις: 24, 31 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
QUEENS ASTORIA 4* METROPOL PALACE 5*
24/12 31/12 24/12 31/12

∆ίκλινο 445 495 545 645

3ο άτοµο έως 12 ετών 395 445 495 545

Μονόκλινο 515 595 695 795

Οι πτήσεις µας
1η µέρα A3 976 ΑΘΗΝΑ - ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι 13.10΄ - 13.50΄

5η µέρα A3 977 ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι - ΑΘΗΝΑ 14.35΄ - 17.20΄

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	φόροι	πόλεων:	€ 200

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Βουκουρέστι 
Συνάντηση	στο	 αεροδρόμιο	 και	πτήση	 με	AEGEAN	 για	Βουκουρέστι.	Άφιξη	 και	
περιήγηση	στην	πόλη,	κατά	τη	διάρκεια	της	οποίας	θα	δούμε	αρχικά	το	"Παλάτι	της	
Άνοιξης",	το	μέγαρο	όπου	διέμεινε	η	οικογένεια	Τσαουσέσκου	με	τα	υπερπολυτελή	
δωμάτια.	Θα	συνεχίσουμε	με	το	μοναδικό	στο	είδος	του	Μουσείο	του	Χωριού,	όπου	
στα	 περισσότερα	 από	 300	 ξύλινα	 σπίτια,	 ανεμόμυλους,	 εκκλησίες	 κλπ.	 βλέπει	
κανείς	την	αρχιτεκτονική	από	όλες	τις	περιοχές	της	χώρας.	Στη	συνέχεια	θα	δούμε	
το	Αντενέουμ,	 το	πιο	φημισμένο	Μέγαρο	Μουσικής	 της	Ρουμανίας,	 τα	ανάκτορα	
της	 βασιλικής	 οικογένειας,	 την	Αψίδα	 του	Θριάμβου	 (αντίγραφο	 της	αντίστοιχης	
στο	 Παρίσι),	 το	 Ορθόδοξο	 Πατριαρχείο,	 την	 Ελληνική	 εκκλησία,	 το	 μνημείο	
του	 Πυροσβέστη	 και	 την	 στρατιωτική	 Ακαδημία.	 Χρόνος	 ελεύθερος.	 Μεταφορά	
και	 τακτοποίηση	 στο	 ξενοδοχείο.	 Για	 το	 βράδυ	 σας	 προτείνουμε	 μια	 βόλτα	 στο	
φωταγωγημένο	Βουκουρέστι.	Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Βουκουρέστι - Μοναστήρι Κόζια - Σιμπιού 
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 το	 μοναστήρι	 Κόζια	 (14ου	 αιώνα),	που	 βρίσκεται	 στην	

κοιλάδα	του	ποταμού	Ολτ.	Συνεχίζουμε	για	την	πόλη-κόσμημα	Σιμπιού	με	ιστορία	
εννέα	αιώνων	και	πλούσια	αρχιτεκτονική	κληρονομιά.	Σήμερα	είναι	μία	από	τις	πιο	
μοντέρνες	 και	ανεπτυγμένες	πόλεις	 της	Ρουμανίας.	Θα	περπατήσουμε	στις	 τρεις	
κεντρικές	πλατείες	 -	Μεγάλη,	Μικρή	 και	Πλατεία	Χουέτ	 -	 και	 θα	 θαυμάσουμε	 το	
μουσείο	Μπρούκενταλ,	 την	Ορθόδοξη	Μητρόπολη,	 την	Ευαγγελική	Εκκλησία	 και	
τον	ρωμαιοκαθολικό	Καθεδρικό	ναό.	Χρόνος	ελεύθερος.	Μεταφορά	και	τακτοποίηση	
στο	ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.	
3η μέρα: Σιμπίου - Άλμπα Ιούλια - Κλουζ Ναπόκα  
Σήμερα	 το	πρωί	 θα	 αναχωρήσουμε	 για	 την	Άλμπα	 Ιούλια,	που	 βρίσκεται	 κοντά	
στην	πρωτεύουσα	της	Ρωμαϊκής	Δακίας,	την	Απουλούμ,	για	την	οποία	αναφέρθηκε	
στο	έργο	του	και	ο	Πτολεμαίος.	Εδώ,	θα	θαυμάσουμε	το	φρούριο	Άλμπα	Καρολίνα,	
το	μεγαλύτερο	της	χώρας,	το	οποίο	έχει	σχήμα	αστεριού	με	επτά	προμαχώνες	και	
βρίσκεται	πάνω	στα	ερείπια	ενός	ρωμαϊκού	στρατοπέδου	 (castrum).	Σχεδιάστηκε	
από	τον	Ιταλό	αρχιτέκτονα	Τζιοβάνι	Μοράντο	Βισκόντι	στις	αρχές	του	18ου	αιώνα,	
βάσει	 του	συστήματος	οχυρώσεων	 του	 Γάλλου	μηχανικού	Βωμπάν.	Συνεχίζουμε	

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Η Χώρα της παράδοσης

Βουκουρέστι,	Μοναστήρι	Κόζια,	Σιμπιού,	Άλμπα	Ιούλια,	Αλατωρυχείο	Τούρντα,	Κλουζ	Ναπόκα,	Σιγκισοάρα,	Μπρασόφ,	
Παλάτι	Πέλες,	Κάστρο	Μπραν/Πύργος	του	Δράκουλα,	Σινάια

Μία παραδουνάβια χώρα, σταυροδρόμι πολιτισμών, ατμόσφαιρα άλλων εποχών. Χώρα των θρύλων, των παραδόσεων, των 
παραμυθιών, η χώρα του μυστηρίου του Κόμη Δράκουλα. Με πληθώρα μεσαιωνικών πόλεων, οικισμών και γραφικών χωριών μέσα 
σε παρθένα τοπία, με καλοδιατηρημένα κάστρα και επιβλητικούς πύργους, με ιστορικές εκκλησίες και ζωγραφιστά μοναστήρια και 
με τους θρύλους της Τρανσυλβανίας και των Καρπαθίων να μας εξάπτουν τη φαντασία και την επιθυμία να την επισκεφθούμε και να 
γνωρίσουμε από κοντά αυτήν την πανέμορφη χώρα με τους φιλόξενους κατοίκου.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ή ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Μεσαιωνικές πόλεις και Αλατωρυχεία της Τρανσυλβανίας
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	 εισιτήρια	 ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ-ΑΘΗΝΑ	 με	
AEGEAN AIRLINES	 •Έξι	 διανυκτερεύσεις	 σε	 ξενοδοχεία	 4*	 •Μπουφέ	 πρόγευμα	
και	 ένα	 δείπνο	 καθημερινά	 •Μεταφορές,	 εκδρομές,	 περιηγήσεις,	 ξεναγήσεις	 βάσει	
προγράμματος	 •Αρχηγός-συνοδός	 του	γραφείου	μας	 •Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	
ταξιδιωτική	για	τους	εκδρομείς	έως	75	ετών	•Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:	 •Είσοδοι	 σε	 μουσεία,	 μνημεία	 και	 λοιπά	 αξιοθέατα	 (πέραν	
όσων	 αναγράφονται	 στα	Περιλαμβάνονται)	 •Ποτά,	 φιλοδωρήματα,	 αχθοφορικά	 στα	
ξενοδοχεία	 •	Ό,τι	 δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	 ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	
προτεινόμενο	κλπ.

για	 την	Κλουζ	Ναπόκα,	που	βρίσκεται	στην	 καρδιά	 της	Τρανσυλβανίας.	Η	πόλη	
αποτελεί	 ένα	 από	 τα	 κυριότερα	 βιομηχανικά	 και	 πολιτιστικά	 κέντρα	 της	 χώρας	
και	 είναι	 γνωστή	 για	 τα	 πανεπιστήμιά	 της	 -	 εδώ	 βρίσκονται	 	 τα	 10	 κορυφαία	
πανεπιστήμια	της	Ρουμανίας.	Κατά	τη	διάρκεια	της	ξενάγησής	μας	στην	πόλη	θα	
δούμε	 την	πλατεία	Ουνίριι	 (Ένωσης)	με	 τον	γοτθικό	ναό	 του	Αρχαγγέλου	Μιχαήλ	
(14ος	αιώνας),	το	κεντρικό	πάρκο,	το	Εθνικό	Θέατρο,	την	Όπερα	και	την	πλατεία	
του	Μουσείου	με	τα	δίδυμα	παλάτια.	Μεταφορά	και	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο.	
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κλουζ Ναπόκα - Αλατωρυχείο Τούρντα - Σιγκισοάρα - Μπρασόβ  
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 το	Αλατωρυχείο	 Τούρντα,	που	προσελκύει	 εκατομμύρια	
τουρίστες	 -	 κατατάσσεται	 στους	 22	 κορυφαίους	 θεαματικούς	 τουριστικούς	
προορισμούς	παγκοσμίως.	Θα	κατέβουμε	περίπου	120	μέτρα	κάτω	από	τη	γη,	αλλά	
το	θέαμα	θα	μας	αποζημιώσει.	Θα	γνωρίσουμε	την	ιστορία	του	ορυχείου	και	θα	δούμε	
τα	 ειδικά	μηχανήματα	 εξόρυξης,	φωτογραφίες	και	 ειδικούς	φωτισμούς.	Επιπλέον,	
σε	περίπου	50	μέτρα	βάθος,	υπάρχουν	γήπεδα	μίνι	γκολφ,	μπάσκετ,	αμφιθέατρο,	
αίθουσα	 μπόουλινγκ,	 μπιλιάρδου	 και	 πινγκ	 πονγκ.	 Χρόνος	 ελεύθερος	 και	 στη	
συνέχεια	θα	αναχωρήσουμε	 για	 την	πανέμορφη	Σιγκισοάρα,	που	προστατεύεται	
από	την	UNESCO	και	διαθέτει	καλοδιατηρημένα	γραφικά	δρομάκια	και	μεσαιωνικά	
κτίρια,	ενώ	ο	Πύργος	του	Ρολογιού	-	το	στολίδι	της	πόλης	-	ορθώνεται	περήφανος	
στην	 κορυφή	 του	 κεντρικού	 λόφου.	Επόμενος	σταθμός	μας	η	 επίσης	μεσαιωνική	
πόλη	Μπρασόβ,	με	τα	Καρπάθια	Όρη	να	την	περιβάλουν.	Φθάνοντας,	θα	δούμε	την	
Παλιά	Πόλη	και	την	γοτθικού	ρυθμού	Μαύρη	Εκκλησία,	την	μεγαλύτερη	της	χώρας,	
κτισμένη	μεταξύ	1363	και	1480.	Η	ονομασία	της	οφείλεται	στο	σκούρο	χρώμα	των	
τοίχων,	 αποτέλεσμα	 μιας	 πυρκαγιάς	 του	 1689.	 Θα	 δούμε	 επίσης	 την	 ελληνική	
εκκλησία	της	Αγίας	Τριάδας,	που	ανεγέρθηκε	από	ομογενείς	Έλληνες	της	περιοχής.	
Τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μπρασόφ - Κάστρο Μπραν - Παλάτι Πέλες - Σινάια - Μπρασόφ 
Σήμερα	το	πρωί	θα	αναχωρήσουμε	για	το	περίφημο	κάστρο	Μπραν,	γνωστό	και	ως	
"Πύργος	του	Δράκουλα"	ή	"Κάστρο	του	Κόμη	Δράκουλα",	που	βρίσκεται	στα	σύνορα	
Βλαχίας-Τρανσυλβανίας	και	κατασκευάστηκε	τον	14ο	αιώνα	ως	αμυντικό	φρούριο	
απέναντι	στις	οθωμανικές	επιθέσεις.	Συνεχίζουμε	για	την	μεσαιωνική	ορεινή	πόλη-
θέρετρο	 Σινάια,	 το	 "μαργαριτάρι	 των	 Καρπαθίων",	 όπως	 επονομάζεται,	 χάρη	
στην	πανέμορφη	τοποθεσία	της	και	την	πλούσια	ιστορία	της.	Αφού	επισκεφθούμε	
το	 περίφημο	 παλάτι	 Πέλες,	 παλιά	 κατοικία	 Ρουμάνων	 ηγετών,	 θα	 ακολουθήσει	
επίσκεψη	στο	ορθόδοξο	Μοναστήρι	που	έκτισε	το	1695	ο	Μιχαήλ	Καντακουζηνός	
όταν	 γύρισε	 από	 το	 Σινά	 και	 από	 το	 οποίο	πήρε	 το	 όνομά	 της	 η	πόλη.	Χρόνος	
ελεύθερος	και	επιστροφή	στο	Μπρασόφ.	Το	βράδυ	σας	προτείνουμε	να	δοκιμάσετε	
μπύρα	τοπικής	παραγωγής	στο	κέντρο	της	πόλης.
6η μέρα: Μπρασόφ - Βουκουρέστι, Κοινοβούλιο
Πρωινή	αναχώρηση	για	Βουκουρέστι.	Άφιξη	 και	 ξενάγηση	στο	πρώην	 "Σπίτι	 του	

Λαού"	και	νυν	μέγαρο	του	Κοινοβουλίου	(το	δεύτερο	μεγαλύτερο	δημόσιο	κτίριο	στον	
κόσμο	 μετά	 το	 Πεντάγωνο	 των	 ΗΠΑ,	 κτισμένο	 από	 τον	 Τσαουσέσκου	 τη	 δεκαετία	
του	 1980),	στο	 οποίο	στεγάζεται	 επίσης	 το	Εθνικό	Μουσείο	 Σύγχρονης	 Τέχνης	 και	
διαθέτει	ένα	από	τα	μεγαλύτερα	συνεδριακά	κέντρα	στον	κόσμο.	Χρόνος	ελεύθερος	και	
μεταφορά	στο	ξενοδοχείο.	Το	βράδυ	σας	προτείνουμε	να	περπατήσετε	στην	οδό	Calea	
Victoriei,	η	οποία	στο	πρώτο	της	τμήμα	φιλοξενεί	ιστορικά	κτίρια	και	ακριβά	μαγαζιά,	
ενώ	στα	δρομάκια	που	οδηγούν	στο	νότιο	τμήμα	της	θα	ανακαλύψετε	μικρά	εστιατόρια	
και	χαριτωμένες	καφετέριες,	όπου	αξίζει	να	δοκιμάσετε	το	γλυκό	παπανάτς,	ένα	είδος	
ρουμανικού	λουκουμά.	
7η μέρα: Βουκουρέστι - Αθήνα 
Ελεύθερος	 χρόνος	 στην	 πλούσια	 αγορά	 της	 πόλης.	Μεταφορά	 στο	 αεροδρόμιο	 και	
πτήση	για	την	Αθήνα.

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

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	parking	,	φόροι	πόλεων:	€ 250
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 70	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 140	με	την	AEGEAN
(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)

Οι πτήσεις µας
1η µέρα A3 960 ΑΘΗΝΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 08.25΄ - 10.00΄

5η µέρα A3 963 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΑΘΗΝΑ 20.00΄ - 21.35΄

Αναχωρήσεις: 24, 31 ∆εκεµβρίου - 7 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 695
3ο άτοµο έως 12 ετών 595
Μονόκλινο 945
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES	•Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχείο	
της	επιλογής	σας	•Μπουφέ	πρόγευμα		καθημερινά	•Μεταφορές,	εκδρομές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	βάσει	προγράμματος	•Αρχηγός-συνοδός	του	
γραφείου	μας	•Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτική	για	τους	εκδρομείς	έως	75	ετών	•Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:	 •Είσοδοι	 σε	 μουσεία,	 μνημεία	 και	 λοιπά	 αξιοθέατα	 (πέραν	 όσων	 αναγράφονται	 στα	 Περιλαμβάνονται)	 •Ποτά,	
φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	στα	ξενοδοχεία	•Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

1η μέρα: Αθήνα - Βουκουρέστι 
Συνάντηση	 στο	 αεροδρόμιο	 και	 πτήση	 με	 AEGEAN	 για	 την	
πρωτεύουσα	 της	Ρουμανίας,	 το	πανέμορφο	Βουκουρέστι.	Άφιξη	και	
πρώτη	γνωριμία	με	την	πόλη.	Τακτοποίηση	σε	ένα	από	τα	επιλεγμένα	
ξενοδοχεία	 ATHENEE PALACE HILTON 5*	 (www.hilton.com)	 ή	
NOVOTEL CITY CENTER 4* sup.	(www.novotel.com).	Για	το	βράδυ	
σας	προτείνουμε	μια	βόλτα	στο	φωταγωγημένο	Βουκουρέστι.

2η μέρα: Βουκουρέστι, Ξενάγηση 
Πρωινή	 ξενάγηση	 στο	 άλλοτε	 "Μικρό	 Παρίσι"	 ή	 "το	 Παρίσι	 της	
Ανατολικής	 Ευρώπης",	 με	 τις	 δεντροφυτεμένες	 λεωφόρους	 και	 τα	
κομψά	 κτίρια	 της	μπελ	 επόκ.	Θα	 ξεκινήσουμε	από	 το	μοναδικό	στο	
είδος	 του	 υπαίθριο	 Μουσείο	 του	 Χωριού,	 που	 φιλοξενεί	 δείγματα	
αρχιτεκτονικής	 από	 κάθε	 περιοχή	 της	 χώρας	 και	 απεικονίζει	 τον	
παραδοσιακό	τρόπο	ζωής	στη	Ρουμανία.	Είναι	το	μεγαλύτερο	πάρκο	
της	 χώρας,	 το	 οποίο	 από	 το	 1936	 αποτελεί	 μια	 τεράστια	 έκταση	
πρασίνου.	Θα	απολαύσουμε	μια	ανέμελη	βόλτα	και	ποδηλατάδα	για	
όσους	 το	 επιθυμούν.	Συνεχίζουμε	με	 το	Κοινοβούλιο,	 κτισμένο	από	
τον	Τσαουσέσκου	(το	δεύτερο	μεγαλύτερο	δημόσιο	κτίριο	στον	κόσμο,	
μετά	το	Πεντάγωνο	των	ΗΠΑ).	Θα	δούμε	επίσης	το	Αντενέουμ,	το	πιο	
φημισμένο	μέγαρο	μουσικής	 της	χώρας,	 τα	ανάκτορα	 της	βασιλικής	
οικογένειας,	 την	 Αψίδα	 του	 Θριάμβου,	 εμπνευσμένη	 από	 την	
αντίστοιχη	στο	Παρίσι	και	αφιερωμένη	στους	Ρουμάνους	στρατιώτες	
που	 πολέμησαν	 στον	 Α'	 παγκόσμιο	 πόλεμο	 (από	 εδώ	 	 ξεκινούν	
όλες	 οι	 στρατιωτικές	 παρελάσεις),	 το	 Ορθόδοξο	 Πατριαρχείο,	 την	
Ελληνική	εκκλησία	του	Ευαγγελισμού,	που	εξωτερικά	θυμίζει	τον	ναό	
της	Αθηνάς	Νίκης	στην	Ακρόπολη,	 τον	Πύργο	 της	Φωτιάς/Μουσείο	
του	 Πυροσβέστη	 και	 την	 Στρατιωτική	 Ακαδημία.	 Επιστροφή	 στο	
ξενοδοχείο.	Χρόνος	ελεύθερος.	Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Βουκουρέστι - Σινάια - Παλάτι Πέλες - Μπραν/Πύργος 
Δράκουλα - Μπρασόβ - Βουκουρέστι 
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 τα	 θρυλικά	 Καρπάθια.	 Αφού	 διασχίσουμε	
την	 κοιλάδα	 του	 ποταμού	 Πράχοβα,	 φθάνουμε	 στην	 μεσαιωνική	

ορεινή	πόλη-θέρετρο	Σινάια,	το	"μαργαριτάρι	των	Καρπαθίων"	όπως	
επονομάζεται,	χάρη	στην	πανέμορφη	τοποθεσία	της	και	την	πλούσια	
ιστορία	της.	Επίσκεψη	στο	Μοναστήρι	που	έκτισε	το	1695	ο	Μιχαήλ	
Καντακουζηνός	 όταν	 γύρισε	 από	 το	 Σινά	 και	 από	 το	 οποίο	 πήρε	
το	 όνομά	 της	 η	 πόλη.	 Συνεχίζουμε	 για	 το	 περίφημο	 παλάτι	Πέλες,	
θερινή	 κατοικία	 του	 βασιλιά	 Καρόλου,	 του	 πρώτου	 βασιλιά	 της	
Ρουμανίας.	 Ακολουθεί	 το	 κάστρο	 Μπραν,	 γνωστό	 και	 ως	 "Πύργος	
του	 Δράκουλα"	 ή	 "Κάστρο	 του	 Κόμη	 Δράκουλα",	 που	 κτίστηκε	 τον	
14ο	αιώνα	ως	αμυντικό	φρούριο	απέναντι	στις	οθωμανικές	επιθέσεις.	
Μετά	 την	 επίσκεψή	μας	αναχωρούμε	 για	 το	Μπρασόβ,	μια	από	 τις	
σημαντικότερες	 πόλεις	 της	 Τρανσυλβανίας,	 μια	 πόλη	 μεσαιωνική	
και	 συνάμα	 ζωντανή	 και	 δυναμική,	 με	 τα	 Καρπάθια	 Όρη	 να	 την	
περιβάλουν.	Άφιξη	και	σύντομη	ξενάγηση,	κατά	τη	διάρκεια	της	οποίας	
θα	δούμε	την	παλιά	πόλη	και	την	γοτθικού	ρυθμού	Μαύρη	Εκκλησία,	
που	είναι	η	μεγαλύτερη	της	χώρας.	Επιστροφή	στο	Βουκουρέστι	αργά	
το	απόγευμα.	Διανυκτέρευση.	

4η μέρα: Βουκουρέστι, Ελεύθερη μέρα 
Ελεύθερη	 μέρα	 για	 να	 εξερευνήσετε	 περαιτέρω	 το	 κέντρο	 του	
Βουκουρεστίου.	Μπορείτε	να	επισκεφθείτε	την	Εθνική	Πινακοθήκη	ή	να	
κάνετε	μια	βόλτα	(εφ΄	όσον	ο	καιρός	το	επιτρέπει)	με	το	καραβάκι	στο	
πάρκο	Χερεστρόου,	που	βρίσκεται	δίπλα	στο	Μουσείο	 του	Χωριού,	
για	να	απολαύσετε	το	μαγευτικό	τοπίο.	Για	το	βράδυ	σας	προτείνουμε	
να	 επισκεφθείτε	 την	 πεζοδρομημένη	 παλιά	 πόλη	 (Centru	 Vechi	 ή	
Lipscani)	στην	καρδιά	του	Βουκουρεστίου,	με	τον	ποταμό	Dâmbovita	
στα	νότια,	που	αποτελεί	το	πιο	ζωντανό	σημείο	της	πρωτεύουσας,	με	
καταστήματα,	εστιατόρια,	μπαρ,	παμπ	και	μπιραρίες.

5η μέρα: Βουκουρέστι - Αθήνα 
Μεταφορά	στο	αεροδρόμιο	και	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.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ
Σινάια,	Παλάτι	Πέλες,	Μπραν/Πύργος	Δράκουλα,	Μπρασόβ

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	φόροι	πόλεων:	€ 200
Επιβάρυνση	Ημιδιατροφής:	+ € 60/άτομο

Η	πρωτεύουσα	της	Ρουμανίας	είναι	μία	άκρως	γοητευτική	πόλη,	όπου	συνυπάρχουν	δελεαστικά	τα	παλιά	
επιβλητικά	κτίρια	με	τα	νέα	αρχιτεκτονικά	οικοδομήματα.	
Το	ιστορικό	κέντρο	της	πόλης	κλέβει	την	παράσταση	με	τους	πεζοδρομημένους	δρόμους	του,	τις	επιβλητικές	
εκκλησίες,	τα	wine	bars,	τα	καλόγουστα	καφέ	και	εστιατόρια,	τις	αντικερί	και	τα	διάφορα	εντυπωσιακά	κτίρια.	
Πρόκειται	 για	 μία	 πόλη	 που	 αποκτά	 όλο	 και	 μεγαλύτερο	 τουριστικό	 ενδιαφέρον,	 ακριβώς	 λόγω	 των	
συναρπαστικών	αντιθέσεών	της.	Μεγάλες	πλατείες,	πάρκα,	βουλεβάρτα	και	παλάτια	εναλλάσσονται	συνεχώς,	
γεμίζοντας	εικόνες	και	αναμνήσεις	κάθε	επισκέπτη	της.

Οι πτήσεις µας
1η µέρα A3 960 ΑΘΗΝΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 08.25΄ - 10.00΄

5η µέρα A3 963 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΑΘΗΝΑ 20.00΄ - 21.35΄

Αναχωρήσεις: 22, 29 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο NOVOTEL CITY 4* ATHENEE PALACE HILTON 5*

∆ίκλινο 445 495

3ο άτοµο έως 12 ετών 295 345

Μονόκλινο 595 695
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Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Αφρική

     ΡΕΒΕΓΙΟΝ &   
            SPA THERAPY

Στις πιο αρχοντικές 
Λουτροπόλεις της Ευρώπης 

Κάρλοβυ Βάρυ, Μαριάνσκι 
Λάζνε, Πράγα

µε τρεις διανυκτερεύσεις
στο µεγαλοπρεπές ξενοδοχείο 

GRANDHOTEL PUPP 5*!!!
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ΤΣΕΧΙΑ

ΠράγαΚάρλοβυ ΒάρυΚάρλοβυ Βάρυ

Μαριάνσκι Λάζνε
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΠΡΑΓΑ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES	•Τέσσερις	συνολικά	διανυκτερεύσεις	~	Τρεις	
στο	Κάρλοβυ	Βάρυ	στο	 ξενοδοχείο	GRANDHOTEL PUPP 5*	 και	 μία	στην	Πράγα	σε	 ξενοδοχείο	 4*	 •Μπουφέ	πρόγευμα	 καθημερινά	
•Δώρο του Γραφείου μας: Πακέτο ευεξίας στο ξενοδοχείο στο GRANDHOTEL PUPP 5*,	που	περιλαμβάνει	μασάζ	αρωματοθεραπείας	
διάρκειας	 60	 λεπτών,	 Σπήλαιο	 Αλατιού	 (20	 λεπτά)	 και	 ιαματικό	 λουτρό	 (20	 λεπτά)	 •Εορταστικό δείπνο στις 24/12 ή στις 31/12 
•Μεταφορές	από/προς	το	αεροδρόμιο	της	Πράγας	•Ξενάγηση στην Παλιά Πόλη της Πράγας •Ξενάγηση στο Κάρλοβυ Βάρυ •Εκδρομή 
στη λουτρόπολη Μαριάνσκι Λάζνε	•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.

Αναχωρήσεις: 24, 30 ∆εκεµβρίου, 2 Ιανουαρίου - 5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 24/12 23/12 2/1

∆ίκλινο 960 1160 745

3ο άτοµο έως 12 ετών 860 1060 645

Μονόκλινο 1210 1440 975

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

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

1η μέρα: Αθήνα - Πράγα, Ξενάγηση - Κάρλοβυ Βάρυ
Συνάντηση	στο	αεροδρόμιο	και	πτήση	με	AEGEAN	για	την	"Χρυσή	
Πόλη	 των	100	Πύργων",	 την	φαντασμαγορικά	στολισμένη	Πράγα.	
Άφιξη	και	περιπατητική	ξενάγηση	στην	Παλιά	Πόλη	(Stare	Mesto),	
η	οποία	θα	σας	μαγέψει	με	την	ομορφιά	της,	την	ατμόσφαιρα	που	
αποπνέει	 και	 την	απαράμιλλη	αρχιτεκτονική	 της.	Θα	θαυμάσουμε	
το	παλιό	Δημαρχείο	με	 το	περίφημο	Αστρονομικό	Ρολόι	 του	15ου	
αιώνα	 και	 τους	 Δώδεκα	 Αποστόλους	 του	 να	 "παρελαύνουν"	 ανά	
μία	ώρα	από	τα	δύο	μικρά	μπλε	παράθυρα	κάτω	από	τη	στέγη	του	
ρολογιού,	τον	ύψους	65	μέτρων	Πύργο	της	Πυρίτιδας,	την	εκκλησία	
του	 Αγίου	Νικολάου	 και	 την	 μήκους	 620	 μέτρων	 πέτρινη	 γέφυρα	
του	Καρόλου	με	 τα	30	αγάλματα	πάνω	από	 τον	ποταμό	Μολδάβα	
(Βλτάβα).	 Χρόνος	 ελεύθερος	 για	 να	 επισκεφθείτε	 την	 περίφημη	
Χριστουγεννιάτικη αγορά	 της	πόλης,	 να	αγοράσετε	 καλόγουστα	
αναμνηστικά	και	στολίδια,	να	δοκιμάσετε	τοπικές	λιχουδιές	και	να	
απολαύσετε	την	εορταστική	ατμόσφαιρα	των	ημερών.	Στη	συνέχεια	
θα	 αναχωρήσουμε	 για	 την	 παραμυθένια	 λουτρόπολη	 Κάρλοβυ	
Βάρυ	 (Karlovy	 Vary/Karlsbad,	 110	 χιλιόμετρα),	 με	 τις	 φημισμένες	
ιαματικές	 της	 πηγές.	 Άφιξη	 και	 τακτοποίηση	 στο	 εμβληματικό	
ξενοδοχείο	 GRANDHOTEL PUPP 5*	 (www.pupp.cz/en)	 στην	
καρδιά	της	πόλης,	που	η	εκπληκτική	του	αρχιτεκτονική	έχει	μαγέψει	
κορυφαίες	 προσωπικότητες	 του	 κόσμου	 για	 περισσότερους	 από	
τρεις	αιώνες.	Το	μεγαλοπρεπές	αυτό	ξενοδοχείο	αποτέλεσε	σκηνικό	
για	πολλές	κινηματογραφικές	ταινίες,	όπως	το	Casino	Royale	με	τον	
Ντάνιελ	Κρεγκ	στον	ρόλο	του	Τζέιμς	Μποντ.	Εδώ	εξ	άλλου	μένουν	
και	οι	αστέρες	του	Hollywood	που	συμμετέχουν	στο	ετήσιο	Διεθνές	
Φεστιβάλ	 Κινηματογράφου	 του	 Κάρλοβυ	 Βάρυ	 και	 εδώ	 γίνονται	
μεγάλα	πάρτι	του	φεστιβάλ,	που	έχουν	γράψει	ιστορία.	Δώρο του 
Γραφείου μας:	Πακέτο	ευεξίας	συνολικής	διάρκειας	100 λεπτών!!!  

2η μέρα: Κάρλοβυ Βάρυ, Ξενάγηση 
Τον	 14ο	 αιώνα	 το	 Κάρλοβυ	 Βάρυ	 ονομάστηκε	 "Βασιλική	 Πόλη"	
από	τον	αυτοκράτορα	Κάρολο	Δ΄	και	έκτοτε	καθιερώθηκε	ως	τόπος	
συνάντησης	προσωπικοτήτων	των	γραμμάτων,	των	τεχνών	και	της	
πολιτικής	 -	 διάσημοι	 επισκέπτες	 του	 υπήρξαν	 ο	 τσάρος	 Πέτρος	
ο	 Μέγας,	 ο	 Γκαίτε,	 ο	 Σίλερ,	 ο	 Πούσκιν,	 ο	 Μπετόβεν,	 ο	 Μπαχ,	 ο	
Σοπέν,	 ο	 Βάγκνερ,	 ο	 Μαρξ	 κ.ά.	 Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 σημερινής	
μας	ξενάγησης	θα	εντυπωσιαστούμε	από	την	κοιλάδα	του	ποταμού	
Τέπλα	και	 τα	γάργαρα	νερά	 του,	θα	δούμε	 τα	υπέροχα	κτίρια	 της	
αριστοκρατικής	αυτής	πόλης,	τη	ρώσικη	εκκλησία	με	τους	χρυσούς	
τρούλους,	τα	λουτρά	και	τις	περίφημες	"κολονάντες"	(colonnades),	
τα	περιστύλια	που	στεγάζουν	τις	12	θερμές	πηγές.	Επιστροφή	στο	
ξενοδοχείο	και	χρόνος	ελεύθερος	για	να	απολαύσετε	τον	καφέ	σας,	να	
κολυμπήσετε	στην	μεγάλη	θερμαινόμενη	πισίνα,	να	κάνετε	σάουνα	
ή	κάποιο	μασάζ	ευεξίας.	Μην	παραλείψετε	να	δοκιμάσετε	το	εθνικό	
ποτό	 των	Τσέχων,	 το	λικέρ	Μπεχερόβκα	 (Becherovka),	καθώς	και	

τις	παραδοσιακές	στρογγυλές	 λεπτές	 γκοφρέτες	 της	 λουτρόπολης	
(Karlovarske	 oplatky)	 σε	 διάφορες	 γεύσεις.	 Εορταστικό δείπνο 
(για	την	αναχώρηση	στις	30/12).

3η μέρα: Κάρλοβυ Βάρυ, 
Εκδρομή στη λουτρόπολη Μαριάνσκι Λάζνε
Σήμερα	θα	έχουμε	την	ευκαιρία	να	γνωρίσουμε	μία	ακόμα	αρχοντική	
λουτρόπολη	 της	 Τσεχίας,	 την	 Μαριάνσκι	 Λάζνε	 (Marianske	
Lazne/Marienbad),	 που	 βρίσκεται	 στο	 δυτικό	 άκρο	 της	 χώρας	
(55	 χιλιόμετρα	 από	 το	 Κάρλοβυ	 Βάρυ)	 και	 σε	 υψόμετρο	 600	
μέτρων.	 Τα	 πανέμορφα	 πάρκα,	 οι	 πολυάριθμες	 ιαματικές	 πηγές,	
οι	 κιονοστοιχίες/"κολονάντες"	 και	 η	 εξαίρετη	 αρχιτεκτονική	 των	
κτιρίων	 της	 πόλης	 συμβάλλουν	 στη	 δημιουργία	 μιας	 ιδιαίτερης	
ατμόσφαιρας	 και	 αποτελούν	πόλο	 έλξης	 για	 χιλιάδες	 επισκέπτες,	
που	είτε	επιθυμούν	να	χαλαρώσουν	απολαμβάνοντας	τις	ευεργετικές	
ιδιότητες	των	ιαματικών	νερών	της,	είτε	να	απολαύσουν	υπέροχους	
περιπάτους,	 ακολουθώντας	 τα	 βήματα	 διάσημων	 θαμώνων	 της,	
όπως	του	Άγγλου	βασιλιά	Εδουάρδου	VII,	του	Σοπέν,	του	Βάγκνερ,	
του	Κάφκα,	του	Γκαίτε	και	του	Ίψεν.	Επιστροφή	στο	Κάρλοβυ	Βάρυ	
και	χρόνος	ελεύθερος	για	τις	τελευταίες	σας	βόλτες	ή	για	ένα	ακόμα	
σπα.	

4η μέρα: Κάρλοβυ Βάρυ - Πράγα
Πρωινή	αναχώρηση	για	την	Πράγα,	την	ρομαντική,	"βελούδινη"	πόλη	
του	Κάφκα	και	του	Σμέτανα.	Άφιξη,	μεταφορά	και	τακτοποίηση	στο	
ξενοδοχείο.	Χρόνος	ελεύθερος	για	να	περιπλανηθείτε	στα	γραφικά	
σοκάκια	της	πόλης	και	να	απολαύσετε	τον	καφέ	σας	σε	κάποιο	από	
τα	πανέμορφα	 καφέ-στέκια	 διανοούμενων.	Αξίζει	 να	 επισκεφθείτε	
το	Ομπέτσνι	Ντουμ	(Obecní	dům)	με	την	χαρακτηριστική	πρόσοψη	
και	τον	τεράστιο	τρούλο,	που	κατασκευάστηκε	στις	αρχές	του	20ού	
αιώνα,	 όπου	 βρίσκεται	 η	σημαντικότερη	 και	 μεγαλύτερη	αίθουσα	
συναυλιών	της	πόλης,	η	Σμέτανα	Χολ	(Smetana	Hall).	Για	το	βράδυ	
σας	 προτείνουμε	 να	 παρακολουθήσετε	 μια	 παράσταση	 Μαύρου	
Θεάτρου,	 που	 στηρίζεται	 στην	 παντομίμα	 και	 τον	 εκπληκτικό	
συντονισμό	 των	 ηθοποιών	 -	 ένα	 θέαμα	 που	 θα	 δείτε	 μόνο	 στην	
Πράγα	-	ή	να	διασκεδάσετε	σε	κάποιο	από	τα	πολλά	τζαζ	κλαμπ	ή	
μπιραρίες	της	πόλης.

5η μέρα: Πράγα - 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.

Στις	διασημότερες	λουτροπόλεις	της	Ευρώπης...
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Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
Μπρατισλάβα - Πράγα - Βιέννη

Ελάτε	 να	 περπατήσουμε	 μαζί	 στους	 εκπληκτικά	 στολισμένους	 δρόμους	 τεσσάρων	
Κεντροευρωπαϊκών πρωτευουσών.	 Να	 θαυμάσουμε	 πόλεις	 και	 κωμοπόλεις	 που	 τις	
διαρρέει	ο	Δούναβης	ή	ο	Μολδάβας,	να	εξερευνήσουμε	μεσαιωνικές	καστροπολιτείες	και	
γραφικά	χωριά	με	πλακόστρωτα	σοκάκια,	να	θαυμάσουμε	κοσμικές	λουτροπόλεις,	να	δούμε	
επιβλητικά	ανάκτορα,	μεγαλοπρεπείς	Καθεδρικούς	ναούς,	πλούσια	μουσεία,	πανέμορφα	
μνημεία	 και	 υπέροχα	 πάρκα.	 Να	 ακούσουμε	 γνώριμες	 μελωδίες	 του	 Μότσαρτ,	 του	
Σούμπερτ	και	του	Στράους,	να	διασκεδάσουμε	με	τσιγγάνικα	βιολιά,	να	παρακολουθήσουμε	
παραστάσεις	Μαύρου	Θεάτρου,	να	επισκεφθούμε	φημισμένα	καφέ	με	 "άρωμα"	 ιστορίας,	
να	 γευτούμε	 θεσπέσια	 εδέσματα	 και	 γλυκά,	 να	 αγοράσουμε	 κομψά	 χειροτεχνήματα	 και	
φυσικά	να	πιούμε	τουλάχιστον	ένα	Gluhwein	 -	αυτό	το	ζεστό	κόκκινο	γλυκό	κρασί	με	τα	
ξυλάκια	κανέλας,	τα	μοσχοκάρφια	και	τα	άλλα	μπαχάρια.

  Λ ΤΕ ΕΣ  ΣΤ ΓΜΕΣ  Μ Σ

• Απ΄ ευθείας πτήσεις με AUSTRIAN AIRLINES   
•	Περιήγηση	στην	πρωτεύουσα	της	Ουγγαρίας,	την	υπέροχη	Βουδαπέστη 
•	Ημερήσια	εκδρομή	στα	Παραδουνάβια Χωριά Άγιος Ανδρέας, Έστεργκομ, Βίσεγκραντ
•	Περιήγηση	στην	πρωτεύουσα	της	Σλοβακίας,	την	Μπρατισλάβα,	την	"μικρή	Βιέννη"	
•	Περιήγηση	στην	πρωτεύουσα	της	Αυστρίας,	την	αρχοντική	Βιέννη 
•	Επίσκεψη	στα	χιλιοτραγουδισμένα	Βιεννέζικα Δάση 
•	Επίσκεψη	στο	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	λουτρόπολη	Μπάντεν
•	Επίσκεψη	στο	μεσαιωνικό	διαμάντι	της	Τσεχίας,	την	πανέμορφη	καστροπολιτεία	Τσέσκυ Κρουμλόβ  
•	Περιήγηση	στην	πρωτεύουσα	της	Τσεχίας,	την	Πράγα	με	την	απαράμιλλη	αρχιτεκτονική	της
•	Εκδρομή	στην	πανέμορφη	λουτρόπολη	Κάρλοβυ Βάρυ
•	Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	Οκτώ	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	5*	με την ποιότητα Manessis    
•	Εμπειρότατος	Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	

Παραδουνάβια	Χωριά:	Άγιος	Ανδρέας,	Έστεργκομ,	Βίσεγκραντ,	Δάση	Βιέννης,	
Μάγιερλινγκ,	Μπάντεν,	Κάρλοβυ	Βάρυ,	Τσέσκυ	Κρουμλόβ
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1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη - Βουδαπέστη, Περιήγηση πόλης 
Συνάντηση	στο	αεροδρόμιο	και	πτήση	για	Βιέννη	με	AUSTRIAN AIRLINES.	Φθάνοντας	
θα	αναχωρήσουμε	για	την	πρωτεύουσα της Ουγγαρίας,	την	υπέροχη	Βουδαπέστη,	που	
βρίσκεται	στο	 κέντρο	 της	Παννονικής	πεδιάδας.	Η	πόλη	 είναι	 κτισμένη	στις	 όχθες	 του	
ποταμού	Δούναβη	-	η	Βούδα	απλώνεται	στους	λόφους	της	δυτικής	όχθης,	ενώ	η	σημαντικά	
μεγαλύτερη	Πέστη	 εκτείνεται	στην	ανατολική	όχθη.	Άφιξη	και	 ξενάγηση	 της	πόλης,	κατά	
τη	διάρκεια	της	οποίας	θα	δούμε	τον	επιβλητικό	Καθεδρικό	ναό	του	Αγίου	Στεφάνου,	την	
θαυμαστή	εκκλησία	του	Ματθαίου	(Matyas)	όπου	στέφονταν	οι	βασιλιάδες,	την	στολισμένη	
με	υπέροχα	αγάλματα	Πλατεία	των	Ηρώων,	την	Όπερα,	το	υπέροχο	νεογοτθικό	Κοινοβούλιο	
(εξωτερικά),	 τον	 Πύργο	 των	 Ψαράδων	 με	 τους	 επτά	 πύργους	 πάνω	 στα	 μεσαιωνικά	
τείχη,	από	όπου	η	θέα	 της	πόλης	με	 τις	πολλές	 και	 επιβλητικές	 γέφυρες	 και	 το	 νησάκι	
της	Μαργαρίτας	 στο	 μέσον	 του	 Δούναβη,	 είναι	 πραγματικά	 εκπληκτική.	Μεταφορά	 και	
τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο	HILTON BUDAPESTH 5*	(www.marriott.com).	Στον	ελεύθερο	
χρόνο	σας	μην	παραλείψετε	να	απολαύσετε	ένα	ζεστό	ρόφημα	και	τοπικά	γλυκίσματα	στα	
φημισμένα	καφέ	New	York	και	Gerbeaud.	Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Βουδαπέστη, Παραδουνάβια Χωριά Άγιος Ανδρέας, Έστεργκομ, Βίσεγκραντ
Σήμερα	μας	περιμένει	μια	όμορφη	εκδρομή	κατά	μήκος	του	Δούναβη.	Αρχικά	θα	επισκεφθούμε	
το	εντυπωσιακό	"χωριό	των	καλλιτεχνών"	Άγιο	Ανδρέα	(Σενταντρέ,	Szentendre),	το	οποίο	
έχουν	επιλέξει	καλλιτέχνες	ως	τόπο	κατοικίας	τους.	Θα	περπατήσουμε	στα	πλακόστρωτα	
γραφικά	 δρομάκια	 με	 τα	 πανέμορφα	 κτίρια,	 τις	 γκαλερί,	 τα	 καταστήματα	 αντικών	 και	
σουβενίρ,	 τα	 κομψά	 καφέ	 και	 εστιατόρια	 και	 θα	 δούμε	 τη	 μικρή	 ορθόδοξη	 εκκλησία.	
Συνεχίζουμε	 κατά	 μήκος	 του	 Δούναβη	 για	 την	 πρώτη	 πρωτεύουσα	 της	 Ουγγαρίας,	 το	
Έστεργκομ	 (Esztergom),	όπου	θα	επισκεφθούμε	 τον	μεγαλοπρεπή	Καθεδρικό	ναό,	έναν	
από	 τους	 μεγαλύτερους	 της	 Ευρώπης.	 Κατασκευάστηκε	 στο	 διάστημα	 1822-1869	 με	
πρότυπο	τον	ναό	του	Άγιου		Πέτρου	της	Ρώμης.	Ακολουθεί	το	Βίσεγκραντ	(Visegrád),	όπου	
θα	έχουμε	χρόνο	ελεύθερο	για	βόλτες	και	γεύμα.	Επιστροφή	το	απόγευμα	στη	Βουδαπέστη.	
Για	 το	βράδυ	σας	προτείνουμε	 (προαιρετικά)	διασκέδαση	σε	παραδοσιακή	 ταβέρνα	με	
τσιγγάνικα	βιολιά	και	κρασί.	Διανυκτέρευση.		

3η μέρα: Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα, Περιήγηση πόλης - Βιέννη  
Πρωινή	αναχώρηση	για	την	πρωτεύουσα της Σλοβακίας,	την	Μπρατισλάβα,	μια	μικρή	
όμορφη	 μεσαιωνική	 πόλη	 κτισμένη	 σε	 κομβικό	 σημείο,	 δίπλα	 από	 την	 Αυστρία,	 την	
Ουγγαρία	και	την	Τσεχία.		Η	Μπρατισλάβα	ή	η	"μικρή	Βιέννη",	όπως	συχνά	αποκαλείται,	
είναι	κτισμένη	στις	όχθες	 του	ποταμού	Δούναβη,	με	 το	υγρό	στοιχείο	να	προσθέτει	μια	
ακόμα	πινελιά	στη	φυσική	ομορφιά	 της.	Η	γνωριμία	μας	με	 την	πόλη	θα	 ξεκινήσει	από	
το	κάστρο	 της,	που	βρίσκεται	πάνω	σε	έναν	απότομο	λόφο,	από	όπου	θα	θαυμάσουμε	
την	υπέροχη	θέα	προς	τον	ποταμό	και	την	παλιά	πόλη.	Στη	συνέχεια	θα	περπατήσουμε	

στο	 υπέροχα	 συντηρημένο	 ιστορικό	 της	 κέντρο	 με	 πλήθος	 από	 μπαρόκ	 κτίρια	 και	
παλάτια,	 εντυπωσιακά	 δείγματα	 της	 εποχής	 των	Αψβούργων.	Μεταξύ	 άλλων	 θα	 δούμε	
τον	γοτθικό	Καθεδρικό	ναό	 του	Αγίου	Μαρτίνου	 του	15ου	αιώνα,	 το	παλαιό	Δημαρχείο,	
το	μέγαρο	 του	Αρχιεπισκόπου,	αλλά	 και	 το	 "UFO",	 ένα	περίεργο	 κτίριο	που	μοιάζει	με	
διαστημική	πλατφόρμα	και	κοσμεί	μια	από	τις	γέφυρες	της	πόλης	με	πρωτότυπο	τρόπο.	
Ελεύθερος	χρόνος	και	αναχώρηση	για	την	Βιέννη.	Άφιξη	και	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο	
INTERCONTINENTAL VIENNA 5*	(www.ihg.com).	Το	απόγευμα	θα	έχουμε	την	πρώτη	μας	
γνωριμία	με	την	πόλη.	Θα	περπατήσουμε	μαζί	με	τον	αρχηγό	μας	στο	ιστορικό	της	κέντρο	
με	τους	υπέροχα	στολισμένους	εμπορικούς	δρόμους,	τα	διάσημα	καφέ	και	εστιατόρια,	θα	
περάσουμε	μέσα	από	το	σύμπλεγμα	των	χειμερινών	ανακτόρων,	θα	δούμε	το	επιβλητικό	
άγαλμα	της	Μαρίας	Θηρεσίας	κ.ά.	Μην	παραλείψετε	να	κλείσετε	την	βραδιά	σας	με	ένα	
ποτήρι	Glühwein,	το	ζεστό	αρωματικό	κρασί	των	Χριστουγέννων.	Διανυκτέρευση.		

4η μέρα: Βιέννη, Περιήγηση πόλης 
Κατά	τη	διάρκεια	της	πρωινής	μας	περιήγησης	στην	πανέμορφη	πρωτεύουσα	της	Αυστρίας	
θα	δούμε	τον	Πύργο	του	Δούναβη		(ένα	από	τα	σύμβολα	της	πόλης),	το	κτίριο	του	Συλλόγου	
Φίλων	 της	Μουσικής,	 όπου	 λαμβάνει	 χώρα	 η	 διάσημη	πρωτοχρονιάτικη	συναυλία,	 την	
περίφημη	λεωφόρο	Pινγκ,	όπου	θα	θαυμάσουμε	διάσημα	έργα	αρχιτεκτονικής,	όπως	 το	
πρώην	Υπουργείο	Πολέμου,	το	Μουσείο	Εφαρμοσμένων	Τεχνών,	το	Δημοτικό	Πάρκο,	την	
περίφημη	 κρατική	Όπερα	 της	Βιέννης,	 τα	 δίδυμα	Μουσεία,	 τα	 χειμερινά	 ανάκτορα	 του	
Χόφμπουργκ	 (Hofburg),	 την	 πύλη	 του	 Φραγκίσκου	 Ιωσήφ,	 το	 νεοκλασικό	 Κοινοβούλιο	
με	την	πλούσια	διακοσμημένη	πρόσοψη,	το	νεογοτθικού	ρυθμού	Δημαρχείο,	το	παλατινό	
Θέατρο,	το	Πανεπιστήμιο,	την	διάσημη	κεντρική	αγορά	Νάσμαρκτ,	την	ελληνική	συνοικία,	
τον	γοτθικού	ρυθμού	Καθεδρικό	ναό	του	Αγίου	Στεφάνου	κ.ά.	Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Βιέννη, Εκδρομή στα Δάση Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν 
Σήμερα	μας	περιμένουν	τα	χιλιοτραγουδισμένα	Βιεννέζικα	Δάση.	Μεταξύ	άλλων	θα	δούμε	το	
πύργο	των	Λιχτενστάιν,	της	γνωστής	οικογένειας	που	διοικεί	το	πριγκηπάτο	μεταξύ	Αυστρίας	
και	Ελβετίας,	 το	 μοναστήρι	 του	Τιμίου	Σταυρού,	 την	περιοχή	 του	Μάγιερλινγκ,	 γνωστή	
από	 το	 τραγικό	 ειδύλλιο	 του	 διαδόχου	 της	Αυστροουγγρικής	αυτοκρατορίας	Ροδόλφου,	
μοναχογιού	 του	αυτοκράτορα	Φραγκίσκου	 Ιωσήφ	Α'	και	 της	αυτοκράτειρας	Σίσυ,	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,	θα	επιστρέψουμε	στην	
Βιέννη.	Στον	ελεύθερό	σας	χρόνο	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.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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6η μέρα: Βιέννη - Τσέσκυ  Κρούμλοβ - Πράγα   
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 το	 μεσαιωνικό	 διαμάντι	 της	 Τσεχίας,	 την	 πανέμορφη	
καστροπολιτεία	Τσέσκυ	Κρουμλόβ	 	 (Český	Krumlov)	 -	ονομασία	που	προέρχεται	από	το	
λατινικό	Κρουμνάου	ή	την	αρχαία	γερμανική	Κρουμπενόουε.	Κτισμένο	γύρω	στο	1250	σε	
μια	μαγευτική	τοποθεσία	στην	καμπή	του	Μολδάβα,	το	κάστρο	 -	το	οποίο	είναι	ένα	από	
τα	μεγαλύτερα	της	Βοημίας	-	κατοικείτο	μέχρι	τα	μέσα	του	19ου	αιώνα.	Το	1950	περιήλθε	
στο	 τσέχικο	 κράτος	 και	 ανακηρύχθηκε	Εθνικό	Μνημείο.	Αργότερα	συμπεριελήφθη	στον	
κατάλογο	παγκόσμιας	πολιτιστικής	κληρονομιάς	 της	UNESCO.	Φθάνοντας,	θα	δούμε	 τα	
σημαντικότερα	αξιοθέατά	του,	όπως	την	πλατεία	της	παλιάς	πόλης,	την	εκκλησία	του	Αγίου	
Βίτου	κ.ά.	και	θα	καταλήξουμε	σε	ένα	από	τα	ψηλότερα	σημεία	του,	για	να	απολαύσουμε	την	
εκπληκτική	θέα.	Εδώ,	θα	βρείτε	καταστήματα	με	ωραιότατα	χειροτεχνήματα,	ξυλόγλυπτα,	
γυάλινα	ή	κρυστάλλινα	αντικείμενα.	Ελεύθερος	χρόνος	και	αναχώρηση	για	την	πρωτεύουσα 
της Τσεχίας,	την	Πράγα,	την	"Χρυσή	Πόλη	των	100	Πύργων".	Άφιξη	και	τακτοποίηση	στο	
ξενοδοχείο	MARRIOTT 5*	(www.marriott.com.com).	Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Πράγα, Ξενάγηση πόλης και Καστρούπολης 
Ξεκινάμε	 σήμερα	 το	 πρωί	 την	 ξενάγησή	 μας	 στην	Παλιά	Πόλη	 (Stare	Mesto),	 η	 οποία	
θα	σας	μαγέψει	με	 την	ομορφιά	 της,	 την	ατμόσφαιρα	που	αποπνέει	και	 την	απαράμιλλη	
αρχιτεκτονική	της.	Θα	θαυμάσουμε	το	παλιό	Δημαρχείο	με	το	περίφημο	Αστρονομικό	Ρολόι	
του	15ου	αιώνα	και	τους	Δώδεκα	Αποστόλους	να	"παρελαύνουν"	ανά	μία	ώρα	από	τα	δύο	
μικρά	μπλε	παράθυρα	κάτω	από	τη	στέγη	του	ρολογιού,	τον	ύψους	65	μέτρων	Πύργο	της	
Πυρίτιδας,	την	εκκλησία	του	Αγίου	Νικολάου	και	την	μήκους	620	μέτρων	πέτρινη	γέφυρα	
του	Καρόλου	με	τα	30	αγάλματα	πάνω	από	τον	ποταμό	Μολδάβα	(Βλτάβα).	Στη	συνέχεια	
θα	 επισκεφθούμε	 την	Καστρούπολη,	όπου	θα	δούμε	 το	 εντυπωσιακό	κάστρο	Χρατσάνι,	
τον	ναό	του	Αγίου	Βίτου,	το	παλάτι,	το	χρυσό	δρομάκι	των	αλχημιστών	και	το	περίφημο	
Λορέττο.	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο	και	χρόνος	ελεύθερος.	Για	το	βράδυ	σας	προτείνουμε	
να	παρακολουθήσετε	μια	παράσταση	Μαύρου	Θεάτρου,	που	στηρίζεται	στην	παντομίμα	
και	τον	εκπληκτικό	συντονισμό	των	ηθοποιών	-	ένα	θέαμα	που	θα	δείτε	μόνο	στην	Πράγα	-	ή	
να	διασκεδάσετε	σε	κάποιο	από	τα	πολλά	τζαζ	κλαμπ	ή	μπιραρίες	της	πόλης.

8η μέρα: Πράγα, Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ
Πρωινή	οδική	αναχώρηση	για	την	πανέμορφη	λουτρόπολη	Κάρλοβυ	Βάρυ	(Karlovy	Vary/
Karlsbad,	110	χιλιόμετρα),	με	τις	φημισμένες	ιαματικές	της	πηγές.	Τον	14ο	αιώνα	ονομάστηκε	
"Βασιλική	 Πόλη"	 από	 τον	 αυτοκράτορα	 Κάρολο	 Δ΄	 και	 έκτοτε	 καθιερώθηκε	 ως	 τόπος	
συνάντησης	προσωπικοτήτων	 των	γραμμάτων,	 των	 τεχνών	και	 της	πολιτικής	 -	διάσημοι	
επισκέπτες	 του	 υπήρξαν	 ο	 τσάρος	Πέτρος	 ο	Μέγας,	 ο	 Γκαίτε,	 ο	Πούσκιν,	 ο	Μπετόβεν,	
ο	Μπαχ,	ο	Βάγκνερ,	ο	Μαρξ	 κ.ά.	Στη	διάρκεια	 της	 ξενάγησής	μας	θα	 εντυπωσιαστούμε	
από	 το	 πράσινο	 της	 κοιλάδας,	 τα	 γάργαρα	 νερά	 του	 ποταμού	 Τέπλα	 και	 τα	 υπέροχα	
αναγεννησιακού	ρυθμού	κτίρια	της	μεγαλόπρεπης	αυτής	πόλης.	Μπορείτε	να	επισκεφθείτε	
τη	 ρώσικη	 εκκλησία	 με	 τους	 χρυσούς	 τρούλους	 και	 να	 απολαύσετε	 τον	 καφέ	 σας	 στο	
υπέροχο	ξενοδοχείο	Πουπ	του	18ου	αιώνα.	Επιστροφή	στην	Πράγα.	Διανυκτέρευση.	

9η μέρα: Πράγα - Βιέννη - Αθήνα
Ελεύθερος	 χρόνος	 το	 πρωί	 μέχρι	 την	 ώρα	 της	 μετάβασής	 μας	 στο	 αεροδρόμιο	 και	 την	
επιβίβασή	μας	στην	πτήση	επιστροφής	στην	Αθήνα.

Σημειώσεις:	 •Οι	 ανωτέρω	 εκδρομές,	 επισκέψεις	 ενδέχεται	 να	 πραγματοποιηθούν	 με	
διαφορετική	σειρά,	χωρίς	να	παραλειφθεί	κάτι	•Στην	αναχώρηση	24/12	οι	διανυκτερεύσει	και	
η	ροή	του	προγράμματος	έχουν	ως	εξής:	3	διαν/σεις	στη	Βιέννη,	3	διαν/σεις	στην	Πράγα,	2	
διαν/σεις	στη	Βουδαπέστη	•Τελικό	πρόγραμμα	με	το	ενημερωτικό	σας.
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ
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ΒίσεγκραντΒίσεγκραντ

γιος ν ρ αςγιος ν ρ ας

Μάγιερ ινγκ
ΜπάντενΜπάντεν

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	 εισιτήρια	 ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ	 με	
AUSTRIAN AIRLINES	 •Οκτώ	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	5*	 •Βουδαπέστη:	
HILTON BUDAPEST 5*	(δύο  διανυκτερεύσεις),	•Βιέννη:	INTERCONTINENTAL 
VIENNA 5*	 (τρεις διανυκτερεύσεις),	 •Πράγα:	MARRIOTT PRAGUE 5*	 (τρεις 
διανυκτερεύσεις)	 •Μπουφέ	 πρόγευμα	 καθημερινά	 •Μεταφορές,	 εκδρομές,	
ξεναγήσεις	 βάσει	 προγράμματος	 •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.

Αναχωρήσεις: 24, 30 ∆εκεµβρίου - 9 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
24/12 30/12

Για κρατήσεις 
έως 30/11

Για κρατήσεις 
από 1/12

Για κρατήσεις 
έως 30/11

Για κρατήσεις 
από 1/12

∆ίκλινο 875 915 899 949

3ο άτοµο έως 12 ετών 775 815 799 839

Μονόκλινο 1425 1465 1449 1489

Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	parking,	φόροι	πόλεων:	+	€ 290
ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Οι πτήσεις µας
µε AUSTRIAN

24/12 OS 804 ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ  06.40΄ - 07.55΄

1/1 OS 803 ΒΙΕΝΝΗ - ΑΘΗΝΑ 22.05΄ - 01.10΄

Οι πτήσεις µας
µε AUSTRIAN

30/12 OS 804 ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ  06.40΄ - 07.55΄

7/1 OS 803 ΒΙΕΝΝΗ - ΑΘΗΝΑ 22.05΄ - 01.10΄
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1η μέρα: Αθήνα - Μόσχα  
Συνάντηση	στο	αεροδρόμιο	και	απ΄	ευθείας	πτήση	με	AEGEAN AIRLINES	για	την	
πρωτεύουσα	της	Ρωσίας,	την	Μόσχα.	Άφιξη	και	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο.	Δείπνο.	
Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Μόσχα, Ξενάγηση ~ Κρεμλίνο, Θησαυροφυλάκιο, Κόκκινη Πλατεία, 
Γκουμ, Πάρκο Ζαράντιε, Χριστουγεννιάτικες αγορές 
Η	σημερινή	ξενάγηση	της	πόλης	ξεκινά	από	το	Κρεμλίνο,	όπου	θα	δούμε	τους	ναούς	
της	Στέψης	και	Ταφής	των	τσάρων,	καθώς	και	το	εξαιρετικό	θησαυροφυλάκιο	με	τους	
θησαυρούς	του	στέμματος.	Στην	πλατεία	του	 Ιβάν	του	Μεγάλου	θα	θαυμάσουμε	το	
τεράστιο	τσαρικό	Κανόνι,	το	μεγάλο	Καμπαναριό	και	την	τεράστια	αχρησιμοποίητη	
τσαρική	 Καμπάνα.	 Στη	 συνέχεια	 θα	 μεταβούμε	 στην	 ιστορική	 "Κόκκινη	 Πλατεία",	
που	περιβάλλεται	από	 το	Κρεμλίνο,	 τον	ναό	 του	Αγίου	Βασιλείου	και	 το	περίφημο		
πολυκατάστημα	Γκουμ.	Με	 τα	πόδια	θα	φθάσουμε	στο	 τεράστιο	πάρκο	 της	πόλης	
Ζαράντιε	 (Zaradie),	 με	 αντιπροσωπευτική	 χλωρίδα	 από	 τα	 τέσσερα	 βασικά	
γεωγραφικά	 χαρακτηριστικά	 της	 χώρας:	 τα	 δάση,	 τη	 στέπα,	 την	 τούνδρα	 και	 τον	
υγρότοπο.	 Στο	 ίδιο	 πάρκο	 θα	 περπατήσουμε	 πάνω	 στην	 αιωρούμενη	 γέφυρα	
σχήματος	V,	που	κατέχει	προνομιακή	θέση	για	αξέχαστες	φωτογραφίες	με	φόντο	όλο	
το	ιστορικό	κέντρο	της	πόλης.	Τέλος,	θα	επισκεφθούμε	τις	χριστουγεννιάτικες	αγορές	
της	 πόλης	 και	 θα	 γευτούμε	 το	 υπέροχο	 ζεστό	 κρασί!	 Επιστροφή	 στο	 ξενοδοχείο.	
Δείπνο.	Διανυκτέρευση.	

3η μέρα: Μόσχα, Ξενάγηση ~ Λόφος Σπουργιτιών, Λίμνη των Κύκνων, Πάρκο της 
Νίκης, Μουσείο Κοσμοναυτών, Πάρκο VDNKH, Καθεδρικός ναός του Σωτήρος, 
Πεζόδρομος Αρμπάτ, Κάτω Ανάκτορα (στάσεις Metro)
Σήμερα	 το	πρωί	θα	επισκεφθούμε	 το	δημοφιλές	πάρκο	 της	Νίκης,	θα	θαυμάσουμε	
την	πανοραμική	θέα	της	πόλης	και	την	ομορφότερη	από	τις	"Αδελφές	του	Στάλιν"	από	
τον	λόφο	των	Σπουργιτιών	και	θα	συνεχίσουμε	με	την	περίφημη	Λίμνη	των	Κύκνων	
και	 την	 όμορφη	Μονή	Νοβοντέβιτσι,	 την	 οποία	 θα	 δούμε	 εξωτερικά.	Στη	συνέχεια	
θα	 επισκεφθούμε	 το	μουσείο	Αστροναυτικής	ή	Κοσμοναυτών,	 για	 να	θαυμάσουμε	
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ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΜΟΣΧΑ
  Λ ΤΕ ΕΣ  ΣΤ ΓΜΕΣ  Μ Σ

• Απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES

•	Βλέπουμε	τους	θησαυρούς	του	στέμματος	στο	θησαυροφυλάκιο εντός του 

 Κρεμλίνου της Μόσχας

•	Επισκεπτόμαστε	το	διάσημο	πάρκο VDNKH

•	Μαθαίνουμε	για	τα	επιτεύγματα	των	πρωτοπόρων	Κοσμοναυτών	στο	ομώνυμο	

	 μουσείο

•	Θαυμάζουμε	τους	περίφημους	σταθμούς	του	Metro	της	Μόσχας,	τα	"Κάτω 

 Ανάκτορα του Λαού"

•	Ημερήσια	εκδρομή	και	επίσκεψη	στην	πόλη του Χρυσού Δακτυλίου Σέργκιεβ 

 Πασάντ,	το	"Βατικανό	της	Ρωσίας"

•	Κάνουμε	βόλτα	με	έλκηθρο	που	το	σέρνουν	χάσκις

•	Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχείο	4*

•	Ημιδιατροφή	καθημερινά	μέσα	στο	ξενοδοχείο

• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

∆ώρο βόλτα µε έλκηθρο που σέρνουν τα αξιολάτρευτα Χάσκις!

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά ή Θεοφάνεια
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	 εισιτήρια	 ΑΘΗΝΑ-ΜΟΣΧΑ,	 ΑΓΙΑ	 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-
ΑΘΗΝΑ	 με	 AEGEAN AIRLINES	 •4	 διανυκτερεύσεις	 σε	 ξενοδοχείο	 4*	 ή	 5*	 στη	
Μόσχα	•Ημιδιατροφή	(πρωινό	και	ένα	δείπνο	καθημερινά)	•Μεταφορές,	περιηγήσεις,	
ξεναγήσεις	 είσοδοι	 όπως	 αναγράφονται	 στο	 πρόγραμμα	 •Αρχηγός-συνοδός	 του	
γραφείου	μας	•Τοπικοί	ξεναγοί	•Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτική	για	τους	
εκδρομείς	έως	75	ετών.
Δεν περιλαμβάνονται:	Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	κόστος	βίζας	 (7	
εργάσιμες),	ιατροφαρμακευτική	ασφάλεια:	350 €

μερικές	από	τις	πρωτιές	των	αστροναυτών	της	χώρας,	καθώς	και	τα	βαλσαμωμένα	δύο	
σκυλάκια	Μπέλκα	και	Στρέλκα	που	επέστρεψαν	σώα	από	την	εκτόξευση	στο	διάστημα,	
ανοίγοντας	έτσι	τον	δρόμο	και	για	τον	άνθρωπο.	Ακολουθεί	επίσκεψη	στο	διάσημο	
πάρκο	VDNKH	(Βεντενκχά).	Μία	εξαιρετική	αναφορά	στο	Σοσιαλιστικό	παρελθόν	της	
Ρωσίας,	με	αναλυτική	προσέγγιση	μνημείων	από	κάθε	χώρα	που	υπήρξε	μέλος	της	
Κοινοπολιτείας.	Στη	συνέχεια	θα	επισκεφθούμε	τον	Καθεδρικό	ναό	του	Σωτήρος	και	
θα	περπατήσουμε	στον	πεζόδρομο	"Στάρι	Αρμπάτ",	μια	περιοχή	που	μοιάζει	με	την	
δική	μας	Πλάκα.	Τέλος,	θα	επισκεφθούμε	τους	περίφημους	σταθμούς	του	Metro	για	
να	θαυμάσουμε	τα	"Κάτω	Ανάκτορα	του	Λαού".	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο.	Δείπνο.	
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Βόλτα με έλκηθρο που σέρνουν Χάσκις 
Ακολουθώντας	μία	διαδρομή	70	χιλιομέτρων,	θα	διασχίσουμε	όμορφα	εξοχικά	τοπία	
και	θα	περάσουμε	από	χωριά	με	πλούσια	διακοσμημένα	ξύλινα	σπίτια,	που	θυμίζουν	
την	"Παλιά	Ρωσία".	Άφιξη	στο	"Βατικανό"	της	Ορθόδοξης	Ρωσίας,	το	Σέργκιεβ	Ποσάντ,	
μία	από	τις	πόλεις	Χρυσού	Δακτυλίου.	Η	περιοχή,	λόγω	της	θρησκευτικής	της	αξίας,	
έλκει	προσκυνητές	από	ολόκληρη	την	χώρα,	αλλά	και	τουρίστες	από	όλον	τον	κόσμο.	Οι	
μονές	και	τα	ιερά	προσκυνήματα	επαναλειτούργησαν	μετά	την	πτώση	του	σοβιετικού	
καθεστώτος.	Η	Λαύρα	της	Αγίας	Τριάδος	λειτουργεί	πλέον,	όπως	και	κατά	την	περίοδο	
του	οσίου	Σεργίου	 του	Θαυματουργού.	Στο	θησαυροφυλάκιό	 της	υπάρχουν	πολλά	
ιερά	δώρα	από	όλα	τα	ορθόδοξα	πατριαρχεία	(οστά	των	νεογέννητων	που	είχε	σφάξει	
ο	Ηρώδης,	το	χέρι	του	Αγίου	Στεφάνου	και	άλλα	πολλά).	Χρόνος	ελεύθερος	στα	ξύλινα	
μικρομάγαζα	της	περιοχής,	απ΄	όπου	μπορείτε	να	αγοράσετε	διάφορα	αναμνηστικά	
και	φυσικά	την	διάσημη	κούκλα	Ματρυόσκα	-	η	πόλη	ισχυρίζεται	ότι	είναι	η	γενέτειρά	
της,	αφού	για	αιώνες	βρίσκεται	εδώ	το	μεγαλύτερο	εργοστάσιο	παιχνιδιών	της	χώρας.	
Ακολουθεί	 μια	 μοναδική	 "αρκτική"	 εμπειρία:	βόλτα	 με	 έλκηθρο	που	 το	σέρνουν	 τα	
υπέροχα	σκυλιά	χάσκις.	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο.	Δείπνο.	Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Μόσχα - Αθήνα
Λίγος	χρόνος	ελεύθερος	το	πρωί	μέχρι	την	ώρα	της	μετάβασής	μας	στο	αεροδρόμιο	
και	επιβίβασή	μας	στην	πτήση	για	την	Αθήνα.

Σημειώσεις: •Βίζα Ρωσίας:	Απαιτείται	 διαβατήριο	 με	 εξάμηνη	 ισχύ	 (μετά	 το	 τέλος	
του	 ταξιδιού),	 υπογεγραμμένο	 από	 τον	 κάτοχό	 του	 με	 δύο σελίδες τουλάχιστον 
κενές, αίτηση συμπληρωμένη,	καθώς	και	μια	Έγχρωμη φωτογραφία	διαστάσεων	
3,5x4,5	 εκ.	 σε	 φωτεινό	 φόντο,	 με	 σαφή	 απεικόνιση	 του	 προσώπου	 ανφάς,	 χωρίς	
γυαλιά	 με	σκοτεινούς	 φακούς	 και	 χωρίς	 κάλυμμα	 κεφαλής	 •Οι	 ανωτέρω	 εκδρομές,	
ξεναγήσεις,	επισκέψεις	ενδέχεται	να	πραγματοποιηθούν	με	διαφορετική	σειρά,	χωρίς	
να	παραλειφθεί	κάτι	από	τα	αναγραφόμενα	•Τελικό	πρόγραμμα	με	το	ενημερωτικό	σας.
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ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points/φόροι	πόλεων,	parking:	+ € 250

Αναχωρήσεις: 23, 30 ∆εκεµβρίου, 4 Ιανουαρίου - 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

HOLIDAY INN SUCHEVSKY 4*
ή παρόµοιο

23/12, 4/1 30/12

5 µέρες 5 µέρες

∆ίκλινο 745 785

3ο άτοµο έως 12 ετών 675 715

Μονόκλινο 935 975

Τιµές κατ’ άτοµο
SHERATON PALACE 5*

ή παρόµοιο

23/12, 4/1 30/12

5 µέρες 5 µέρες

∆ίκλινο 860 995

3ο άτοµο έως 12 ετών 760 900

Μονόκλινο 1090 1245

Οι πτήσεις µας
1η µέρα A3 880 ΑΘΗΝΑ - ΜΟΣΧΑ 08.40΄ - 13.10΄

5η µέρα A3 881 ΜΟΣΧΑ - ΑΘΗΝΑ 14.00΄ - 16.30΄
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1η μέρα: Αθήνα - Ερεβάν (ή Γερεβάν) 
Συνάντηση	 στο	 αεροδρόμιο	 και	 βραδινή	 απ΄	 ευθείας	 πτήση	 με AEGEAN	 για	 την	
πρωτεύουσα	 της	Αρμενίας,	 το	Ερεβάν,	μια	από	 τις	αρχαιότερες	πόλεις	 του	 κόσμου	 -	
το	2021	η	πόλη	 	θα	γιορτάσει	 την	2803η	 επέτειό	 της!	Βρίσκεται	σε	μια	κοιλάδα	που	
περιβάλλεται	 στις	 τρεις	 πλευρές	 από	 λόφους,	 ενώ	 στα	 νοτιοδυτικά	 αντικρίζει	 το	
όρος	Αραράτ	 με	 τις	 χιονισμένες	 κορυφές	 του.	Άφιξη,	 μεταφορά	 και	 τακτοποίηση	στο	
ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Ερεβάν, Ξενάγηση
Η	 σημερινή	 ξενάγηση	 στην	 "Ροζ	 πόλη",	 όπως	 επονομάζεται	 το	 Ερεβάν	 λόγω	 του	
χρώματος	 των	 	 κτιρίων	 του,	 ξεκινάει	 από	 το	 κέντρο	 της	 πόλης	 και	 την	 πλατεία	 της	
Δημοκρατίας.	Θα	δούμε	το	μεγαλοπρεπές	κτίριο	της	Όπερας,	το	πάρκο	της	Νίκης	και	το	
υπαίθριο	μουσείο	"Cascade"	 -	μια	γιγαντιαία	σκάλα	από	ασβεστόλιθο,	που	ενώνει	το	
κέντρο	με	το	μνημείο	των	50	χρόνων	της	Σοβιετικής	Αρμενίας.	Θα	φωτογραφηθούμε	στο	
άγαλμα	της	μητέρας	Πατρίδος,	θα	δούμε	τον	ναό	του	Αγίου	Γρηγορίου	του	Φωτιστή,	τα	
ερείπια	του	αρχαίου	κάστρου	Ερεμπούνι	και	θα	φθάσουμε	στο	επιβλητικό	μνημείο	της	
αρμενικής	γενοκτονίας	(1915),	όπου	θα	επισκεφθούμε	το	τοπικό	μουσείο.	Από	εκεί,	αν	
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Η	Αρμενία	έχει	πλούσια	ιστορία,	πλούσια	γλώσσα	και	χιλιετή	κουλτούρα.	Κατά	τη	διάρκεια	της	παραμονής	μας	στην	χώρα	θα	πάρουμε	μια	γεύση	
από	την	θρυλική	φιλοξενία	των	Αρμενίων	και	θα	ζήσουμε	στιγμές	της	καθημερινής	τους	ζωής.	
Επίσης	θα	έχουμε	μια	πρώτη	επαφή	με	την	τοπική	γαστρονομία:	θα	δοκιμάσουμε	διαφορετικές	εθνικές	και	τοπικές	σπεσιαλιτέ	συνοδευόμενες	από	
υπέροχα	κρασιά,	αλλά	και	το	παγκοσμίου	φήμης	κονιάκ	της	Αρμενίας	"ΑΡΑΡΑΤ".	
Συνδυάζοντας	 την	πνευματικότητα	 και	 την	αρχιτεκτονική,	 την	παράδοση	 και	 τον	 εκσυγχρονισμό,	σας	προτείνουμε	 ένα	πλήρες	 ταξίδι	 για	 να	
ανακαλύψετε	την	ιστορία,	τον	πολιτισμό,	τα	πνευματικά	κέντρα,	τους	κατοίκους,	αλλά	και	τα	υπέροχα	τοπία	της	χώρας.

  Λ ΤΕ ΕΣ  ΣΤ ΓΜΕΣ  Μ Σ

•	Απ’	ευθείας	πτήσεις	με	Aegean:	Αθήνα-Ερεβάν-Αθήνα		
•	Λεπτομερής	ξενάγηση	στην	πρωτεύουσα	της	Αρμενίας,	το	Ερεβάν	
•	Επίσκεψη	στο	Κρατικό	Ινστιτούτο	Χειρογράφων	Ματενανταράν	με	τα	12.000	
			αρμένικα	και	3.000	ξενόγλωσσα	χειρόγραφα	ανεκτίμητης	ιστορικής	αξίας
•	Επίσκεψη	στο	εργοστάσιο	"ΑΡΑΡΑΤ",	όπου	παράγεται	το	παγκοσμίου	φήμης	
			κονιάκ	της	Αρμενίας
•	Επίσκεψη	στο	μοναστήρι	Χορ	Βιράπ,	έναν	ιερό	τόπο	προσκυνήματος	με	
			εκπληκτική	θέα	των	δίδυμων	κορυφών	του	βιβλικού	Αραράτ	και	του	ποταμού	Αράξη
•	Επίσκεψη	στο	θρησκευτικό	κέντρο	της	χώρας	Ετσμιατζίν,	έδρα	του	Αρμενικού	
			Πατριαρχείου	
•	Επίσκεψη	στα	ερείπια	του	ναού	Ζβάρτνοτς	του	7ου	αιώνα
•	Επίσκεψη	στον	ναό	του	Γκαρνί	-	ένα	πραγματικό	κόσμημα	ελληνιστικής	
			αρχιτεκτονικής
•	Συμμετοχή	στην	τελετή	παρασκευής	παραδοσιακού	αρμενικού	ψωμιού	"lavash"	
•	Επίσκεψη	στο	μερικώς	λαξεμένο	στο	βουνό	μοναστήρι	Γκεγκχάρντ
•	Επίσκεψη	στην	τεράστια	ορεινή	λίμνη	Σεβάν	και	στο	νησιωτικό	μοναστήρι	
			Σεβαναβάνκ	
•	Επίσκεψη	σε	εργοστάσιο	κρασιού	
•	Ημιδιατροφή	καθημερινά	
•	Δείπνο	σε	τοπικό	εστιατόριο	με	παραδοσιακή	μουσική	της	Αρμενίας
•	Έμπειρος	Έλληνας	αρχηγός-συνοδός

ΑΡΜΕΝΙΑ Χριστούγεννα στο Ερεβάν
µε φόντο το χιονισµένο όρος Αραράτ

Από	 τις	20	Δεκεμβρίου	έως	 τις	13	 Ιανουαρίου	κάθε	έτους,	κατά	 τη	
διάρκεια	 των	 Χριστουγεννιάτικων	 διακοπών,	 δημιουργείται	 μια	
ατμόσφαιρα	 μαγευτική:	 όλες	 οι	 πόλεις	 στολίζονται	 με	 φώτα	 και	
σε	 κάθε	 γωνιά	 της	 χώρας	 απολαμβάνει	 κανείς	 τις	 εορταστικές	
παραδόσεις,	τα	χριστουγεννιάτικα	χρώματα,	τα	ιδιαίτερα	φαγητά,	τα	
μεθυστικά	αρώματα	και	τις	χριστουγεννιάτικες	αγορές	με	τις	τοπικές	
χειροτεχνίες.
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	με	απ’	ευθείας	πτήσεις	της	AEGEAN 
•Ξενοδοχείο	RAMADA SUITES BY WYNDHAM 4* sup.	στο	Ερεβάν	 •Ημιδιατροφή	 καθημερινά	
•Ασφαλή	μεταφορικά	μέσα	για	τις	μετακινήσεις	από/προς	τα	αεροδρόμια	του	εξωτερικού	και	για	
όλες	 τις	 εσωτερικές	μετακινήσεις	 του	προγράμματος	 •Επισκέψεις,	περιηγήσεις,	 εκδρομές,	όπως	
αναγράφονται	 στο	 αναλυτικό	 	 πρόγραμμα	 •Είσοδοι	 στους	 επισκεπτόμενους	 χώρους	 •Τοπικοί	
έμπειροι	ξεναγοί	•Έλληνας	αρχηγός-συνοδός	•Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτική	για	τους	
εκδρομείς	έως	75	ετών
Δεν περιλαμβάνονται:	•Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά:	
+ 310 €	•Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

ο	καιρός	το	επιτρέπει,	θα	έχετε	την	ευκαιρία	να	φωτογραφήσετε	το	βιβλικό	όρος	Αραράτ	με	τις	
πάντα	χιονισμένες	κορυφές	του.	Δείπνο	σε	παραδοσιακό	εστιατόριο.	Στη	συνέχεια	μπορούμε	
να	 περπατήσουμε	 στην	 πλατεία	 της	 Δημοκρατίας	 και	 απολαύσουμε	 την	 χριστουγεννιάτικη	
ατμόσφαιρα	της	πόλης.	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.	

3η μέρα: Ερεβάν - Ναός Γκαρνί - Μονή Γκεγκχάρντ - Χορ Βιράπ - Ερεβάν, 
Εργοστάσιο κονιάκ "ΑΡΑΡΑΤ"
Σήμερα	το	πρωί	θα	αναχωρήσουμε	για	το	Γκαρνί	όπου	θα	επισκεφθούμε	τον	ναό	του	 -	ένα	
πραγματικό	κόσμημα	ελληνιστικής	αρχιτεκτονικής	–	καθώς	και	τα	ερείπια	της	Ακρόπολης.	Είναι	
ο	μοναδικός	 ειδωλολατρικός	ναός	στην	Αρμενία	που	 επέζησε	μετά	 τον	 εκχριστιανισμό	 	 της	
χώρας	το	301	μ.Χ.	Ο	ναός	αυτός	είναι	ένα	κράμα	ελληνιστικού	και	αρμένικου	ρυθμού.	Μετά	
την	επίσκεψή	μας	θα	συμμετάσχουμε	στην	τελετή	παρασκευής	του	παραδοσιακού	αρμενικού	
ψωμιού	"lavash"	από	τις	γυναίκες	του	χωριού	Γκαρνί.	Συνεχίζουμε	για	τη	μονή	 	Γκεγκχάρντ,	
η	κατασκευή	της	οποίας	έγινε	για	να	φιλοξενήσει	την	λόγχη	που	τρύπησε	τον	Χριστό	κατά	τη	
Σταύρωσή	του.	Μερικώς	λαξεμένο	στο	βουνό,	αν	και	το	μοναστήρι	υπήρχε	πριν	από	τον	4ο	
αιώνα,	ο	κύριος	Καθεδρικός	ναός	κατασκευάστηκε	 το	1215.	Στη	συνέχεια	θα	επισκεφθούμε	
το	 μοναστήρι	 Χορ	 Βιράπ,	 που	 βρίσκεται	 στους	 πρόποδες	 του	 όρους	 Αραράτ	 και	 μέχρι	
σήμερα	 είναι	 ιερός	 τόπος	 προσκυνήματος.	 Στο	 Χορ	 Βιράπ	 ("Βαθύς	 Λάκκος")	 φυλακίστηκε	
ο	Άγιος	Γρηγόριος	ο	Φωτιστής,	ο	 ιδρυτής	και	πρώτος	 επίσκοπος	 της	Αρμενικής	 εκκλησίας,	
το	όνομα	και	 το	 έργο	 του	οποίου	 έχει	συνδεθεί	με	 τον	 εκχριστιανισμό	 του	Αρμενικού	λαού.	
Παρά	 τα	 13	 χρόνια	 εγκλεισμού	 του	στον	 λάκκο,	 ο	 Γρηγόριος	 (Κρικόρ)	 όχι	 μόνον	 επέζησε,	
αλλά		θεράπευσε	τον	βασιλιά	Τιριδάτη,	με	εντολή	του	οποίου	είχε	φυλακιστεί.	Κατόπιν	αυτού	
ο	Τιριδάτης	αποδέχθηκε	τη	νέα	πίστη,	βαφτίστηκε	χριστιανός	από	τον	Γρηγόριο	και	το	301,	
με	βασιλική	διαταγή,	ανακήρυξε	τον	χριστιανισμό	επίσημη	θρησκεία	του	Αρμενικού	κράτους.	
Αφού	απολαύσουμε	την	εκπληκτική	θέα	των	δίδυμων	κορυφών	του	βιβλικού	Αραράτ	και	του	
ποταμού	Αράξη,	θα	επιστρέψουμε	στο	Ερεβάν	για	να	επισκεφθούμε	το	εργοστάσιο	"ΑΡΑΡΑΤ",	
όπου	παράγεται	το	παγκοσμίου	φήμης	κονιάκ	της	Αρμενίας.	Δείπνο	σε	τοπικό	εστιατόριο	με	
παραδοσιακά	αρμένικα	χριστουγεννιάτικα	πιάτα.	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Ερεβάν, Κρατικό Ινστιτούτο Χειρογράφων Ματενανταράν - Τσαγκαντζόρ 
 Λίμνη Σεβάν - Μονή Σεβανάβανκ - Ερεβάν
Σήμερα	 το	πρωί	θα	επισκεφθούμε	 το	Κρατικό	 Ινστιτούτο	Χειρογράφων	Ματενανταράν	με	 τα	
12.000	αρμένικα	και	3.000	ξενόγλωσσα	χειρόγραφα	ανεκτίμητης	ιστορικής	αξίας.	Συνεχίζουμε	
για	το	Τσαγκαντζόρ,	τον	"Παρνασσό	της	Αρμενίας",	ένα	χιονοδρομικό	κέντρο	που	βρίσκεται	
σε	υψόμετρο	1840	μέτρων	πάνω	από	την	επιφάνεια	της	θάλασσας.	Επόμενος	σταθμός	μας	θα	
είναι	στην	τεράστια	ορεινή	λίμνη	Σεβάν,	την	μεγαλύτερη	της	χώρας	και	μια	από	τις	μεγαλύτερες	
της	Ευρασίας,	που	βρίσκεται	σε	υψόμετρο	1.900	μέτρων.	Σε	μια	καθαρή	και	ηλιόλουστη	μέρα	
το	νερό	της	λίμνης	αυτής	έχει	ένα	βαθύ	τιρκουάζ	χρώμα.	Στη	συνέχεια	θα	επισκεφθούμε	την	
κοντινή	μονή	Σεβαναβάνκ	του	9ου	αιώνα.	Το	χαρακτηριστικό	αυτό	νησιωτικό	μοναστήρι	υπήρξε	

ΑΡΜΕΝΙΑ

Γκαρνί

Χορ Βιράπ

Γκεγκχάρντ

Λίμνη
Σεβάν
Λίμνη
Σεβάν

Τσαγκαντζόρ

Μονή
Σεβανάβανκ
Μονή
Σεβανάβανκ

Ζβάρτνοτς

Ερεβάν
Ετσμιατζίν
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Οι πτήσεις µας

1η µέρα
22/12

Α3 898 ΑΘΗΝΑ - ΕΡΕΒΑΝ 23.45΄ - 04.25΄+1

5η µέρα
27/12

Α3 899 ΕΡΕΒΑΝ - ΑΘΗΝΑ 05.20΄ - 06.05΄

Αναχώρηση: 22 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες

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

690 600 890

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

τόπος	λατρείας	και	προσκυνήματος,	αλλά	και	τόπος	εξορίας	των	Αρμενίων	ευγενών	που	είχαν	
πέσει	σε	κάποια	μορφής	δυσμένεια.	Επιστροφή	στο	Ερεβάν	και	χριστουγεννιάτικο	δείπνο	σε	
παραδοσιακό	εστιατόριο	με	αρμένικη	μουσική.	Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Ερεβάν, Καθεδρικός Ναός Ετσμιατζίν, Ζβάρτνοτς, Εργοστάσιο κρασιού 
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 το	 Ετσμιατζίν,	 το	 θρησκευτικό	 κέντρο	 της	 χώρας	 και	 έδρα	 του	
Αρμενικού	Πατριαρχείου.	Θεωρείται	ο	παλαιότερος	Καθεδρικός	ναός	στον	κόσμο.	Στο	τοπικό	
μουσείο	θα	μπορέσουμε	να	δούμε	μεταξύ	άλλων	ένα	μικρό	μέρος	της	Κιβωτού	του	Νώε	από	το	
όρος	Αραράτ,	την	ιερή	λόγχη,	το	χέρι	του	Αγίου	Στεφάνου	και	το	πολύτιμο	σκεύος	με	το	ιερό	
μύρο	που	άλειψε	η	Παναγία	τον	Χριστό.	Ακολουθεί	επίσκεψη	στα	ερείπια	του	ναού	Ζβάρτνοτς	
του	7ου	αιώνα.	Τέλος	θα	επισκεφθούμε	ένα	εργοστάσιο	κρασιού	και	θα	δοκιμάσουμε	διάφορες	
ποικιλίες	αρμένικων	κρασιών.	Αποχαιρετιστήριο	δείπνο	σε	τοπικό	εστιατόριο.	Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Ερεβάν - Αθήνα
Μεταφορά	στο	αεροδρόμιο	και	επιβίβαση	στην	απ΄	ευθείας	πτήση	με AEGEAN	για	την	Αθήνα.	
Άφιξη	αυθημερόν.

Σημειώσεις:	 •Οι	 ανωτέρω	 εκδρομές,	 επισκέψεις	 ενδέχεται	 να	 πραγματοποιηθούν	 με	
διαφορετική	σειρά	χωρίς	να	παραλειφθεί	κάτι	από	τα	αναγραφόμενα.	•Τελικό	πρόγραμμα	με	
το	ενημερωτικό	σας.
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1η μέρα: Αθήνα - Λισσαβώνα - Φάτιμα - Κοΐμπρα
Συνάντηση	στο	αεροδρόμιο	και	απ΄	ευθείας	πτήση	για	την	Πορτογαλική	πρωτεύουσα,	την	
υπέροχη	Λισσαβώνα.	Φθάνοντας,	θα	αναχωρήσουμε	 οδικώς	 για	 τον	φημισμένο	 τόπο	
προσκυνήματος	 της	Φάτιμα.	Εδώ,	στις	 13	Μαΐου	 1917,	 τρία	 βοσκόπουλα	 αντίκρισαν	
την	Παναγία	και	έκτοτε	η	περιοχή	προσελκύει	ετησίως	6	με	8	εκατομμύρια	προσκυνητές.	
Θα	 επισκεφθούμε	 τη	 Βασιλική	 της	 Φάτιμα,	 το	 Παρεκκλήσι	 των	 Εμφανίσεων,	 καθώς	
και	 τη	μοντέρνα	Βασιλική	 της	Αγίας	Τριάδος,	 έργο	 του	διαπρεπή	Έλληνα	αρχιτέκτονα	
Αλέξανδρου	Τομπάζη.	Συνεχίζουμε	για	την	Κοΐμπρα	(Coimbra),	όπου	θα	επισκεφθούμε	
τον	 χώρο	 του	 Πανεπιστημίου	 και	 θα	 απολαύσουμε	 την	 πανοραμική	 θέα	 της	 πόλης.	
Κατηφορίζοντας	 τα	 γραφικά	 λιθόστρωτα	 σοκάκια	 του	 ιστορικού	 της	 κέντρου,	 μνημείο	
παγκόσμιας	πολιτιστικής	κληρονομιάς	 της	UNESCO	από	 το	2013,	θα	καταλήξουμε	στο	
Μοναστήρι	του	Τιμίου	Σταυρού,	όπου	είναι	θαμμένος	ο	πρώτος	βασιλιάς	της	Πορτογαλίας,	
ο	Αλφόνσο	Ενρίκες.	Τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Κοΐμπρα - Μπουσάκο - Αβέιρο - Πόρτο
Σήμερα	το	πρωί	θα	κάνουμε	μία	βόλτα	στα	στενά	της	Κάτω	Πόλης	(Villa	Baixa).	Ελεύθερος	
χρόνος	για	ψώνια	και	καφέ	και	στη	συνέχεια	θα	αναχωρήσουμε	για	το	Παλάτι Μπουσάκο,	
παλιό	μοναστήρι	του	τάγματος	των	Καρμελιτών	μοναχών	και	σήμερα	5άστερο	ξενοδοχείο.	
Περιτριγυρίζεται	από	200	εκτάρια	πλούσιας	βλάστησης	και	θεωρείται	το	Εθνικό	Δάσος	των	
Πορτογάλων.	Συνεχίζουμε	για	τη	"Βενετία	της	Πορτογαλίας",	το	Αβέιρο,	με	τις	περίτεχνες	
αψιδωτές	γέφυρες	των	καναλιών	και	τις	χαρακτηριστικές	πολύχρωμες,	μακρόστενες	ξύλινες	
βάρκες,	τις	μολισέιρος	 (moliceiros).	Άφιξη	αργά	το	απόγευμα	στο	Πόρτο,	την	πόλη	που	
προίκισε	με	το	όνομά	της	την	Πορτογαλία.	Τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Πόρτο, Ξενάγηση
Το	 Πόρτο,	 που	 βρίσκεται	 αμφιθεατρικά	 κτισμένο	 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	 παραστάσεις	 με	 πλακάκια	 διακοσμούν	 τους	 τεράστιους	 τοίχους	
περιγράφοντας	την	ιστορία	της	πόλης,	το	Παλάτι Μπόλσα,	πρώην	χρηματιστήριο,	καθώς	

και	 τον	χρυσοποίκιλτο	ναό του Αγίου Φραγκίσκου.	Η	 ξενάγησή	μας	θα	ολοκληρωθεί	
στην	 περιοχή	 Villa Nova de Gaia	 για	 να	 δοκιμάσουμε	 το	 διάσημο	 επιδόρπιο	 κρασί	
"Πόρτο".	Διανυκτέρευση.

4η 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	(Braga),	
όπου	θα	θαυμάσουμε	τον	Καθεδρικό	ναό	και	το	Ιερό	του	Ιησού,	που	παρουσιάζει	σημαντικά	
στοιχεία	 του	ρυθμού	μπαρόκ.	Όπως	θα	διαπιστώσουμε,	η	Μπράγκα	είναι	μια	γραφική	
πόλη,	όπου	η	θρησκευτική	της	ταυτότητα	διατηρείται	ανεξίτηλη.	Όχι	τυχαία,	οι	Πορτογάλοι	
λένε:	 "Η	 Κοΐμπρα	 τραγουδάει,	 η	 Μπράγκα	 προσεύχεται,	 η	 Λισσαβώνα	 επιδεικνύεται	
και	το	Πόρτο	δουλεύει"…	Συνεχίζουμε	για	την	πρώτη	πρωτεύουσα	της	Πορτογαλίας,	το	
Γκιμαράες (Guimaraes).	Είναι	η	 γενέτειρα	πόλη	 της	πορτογαλικής	 εθνικότητας,	 καθώς	
εδώ	γεννήθηκε	ο	πρώτος	βασιλιάς	της	Πορτογαλίας,	ο	Αλφόνσος	Α΄.	Θα	δούμε	(εξωτερικά)	
το	Ducal Palace,	 το	κάστρο	 της	περιοχής	και	 το	 ιστορικό	κέντρο,	 τα	οποία	αποτελούν	
μνημεία	παγκόσμιας	κληρονομιάς	της	UNESCO.	Επιστροφή	στο	Πόρτο.	Διανυκτέρευση.

5η μέρα Πόρτο - Μπατάλια - Ναζαρέ - Όμπιτους - Λισσαβώνα
Η	 μέρα	 μας	 σήμερα	 είναι	 αφιερωμένη	 στις	 ομορφιές	 της	 επαρχίας	 και	 σε	 γραφικά	
χωριουδάκια.	Πρώτος	σταθμός	της	διαδρομής	μας	το	χωριό	Μπατάλια	(Batalha),	όπου	θα	
επισκεφθούμε	το	μοναστήρι	Σάντα	Μαρία	ντα	Βιτόρια,	ένα	από	τα	μεγαλύτερα	γοτθικού	
ρυθμού	 μοναστήρια	 της	 Ευρώπης,	 μνημείο	 παγκόσμιας	 πολιτιστικής	 κληρονομιάς	 της	
UNESCO.	Συνεχίζουμε	για	 το	γραφικό	ψαροχώρι	Ναζαρέ,	πολλοί	κάτοικοι	 του	οποίου	
συνεχίζουν	 να	 φορούν	 τις	 παραδοσιακές	 φορεσιές.	 Τελευταίος	 μας	 σταθμός	 το	 πολύ	
όμορφο	 μεσαιωνικό	 χωριό	 Όμπιτους,	 περιτριγυρισμένο	 και	 προφυλαγμένο	 από	 τα	
τείχη	 του	κάστρου	που	κατασκευάστηκε	 τον	13ο	αιώνα.	Άφιξη	αργά	 το	απόγευμα	στην	
Λισσαβώνα	και	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Λισσαβώνα, Ξενάγηση
Η	 σημερινή	 μας	 ξενάγηση	 είναι	 αφιερωμένη	 στην	 γραφική	 και	 φιλόξενη	 πόλη	 με	 την	

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
Λισσαβώνα,	Μπατάλια,	Ναζαρέ,	Όμπιτους,	Πόρτο,	Μπράγκα,	Γκιμαράες,	Αβέιρο,	Μπουσάκο,	Κοΐμπρα,	Φάτιμα,	

Σίντρα,	Κασκάις,	Εστορίλ,	Κάμπο	ντα	Ρόκα
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πλούσια	σε	γοτθική	και	μπαρόκ	αρχιτεκτονική,	αλλά	και	 τις	μεταμοντέρνες	κατασκευές.	
Θα	περάσουμε	από	τις	μεγάλες	λεωφόρους	και	θα	συνεχίσουμε	με	το	πιο	φημισμένο	της	
αξιοθέατο,	το	Εθνικό Μουσείο Βασιλικών Αμαξών,	το	οποίο	βρίσκεται	σε	ένα	πανέμορφο	
περιβάλλον,	στον	παλιό	Βασιλικό	Ιππικό	Όμιλο	του	παλατιού Μπελέμ.	Εδώ	θα	δούμε	και	
θα	θαυμάσουμε	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	αυτή	συλλογή	θεωρείται	η	πιο	αξιόλογη	στο	είδος	της	παγκοσμίως	και	επιτρέπει	
στον	επισκέπτη	να	κατανοήσει	τόσο	την	εξέλιξη	της	τεχνολογίας	στην	κατασκευή	τους,	όσο	
και	την	επιρροή	της	τέχνης	στον	διάκοσμό	τους.	Επόμενος	σταθμός	μας	είναι	το	Μοναστήρι 
των Ιερονυμιτών,	το	πιο	εντυπωσιακό	σύμβολο	της	Πορτογαλικής	δύναμης	και	πλούτου,	
που	βρίσκεται	δίπλα	στον	πύργο	του	Μπελέμ	και	συγκαταλέγεται	στα	μνημεία	παγκόσμιας	
κληρονομιάς	της	UNESCO.	Το	μοναστήρι	ξεκίνησε	να	κτίζεται	το	1501	και	η	κατασκευή	
του	ολοκληρώθηκε	έναν	αιώνα	αργότερα.	Εδώ	πέρασε	την	τελευταία	του	βραδιά	ο	Βάσκο 
ντα Γκάμα,	προσευχόμενος	πριν	από	το	μεγάλο	του	ταξίδι	στην	Ινδία.	Η	εκκλησία,	μαζί	
με	τα	άλλα	μνημεία	της	περιοχής	συμβολίζουν	την	Χρυσή	Εποχή	των	Ανακαλύψεων	και	
είναι	από	τα	σημαντικότερα	τουριστικά	αξιοθέατα	της	πόλης.	Το	απόγευμα	περιπλανηθείτε	
στα	 στενά	 καλντερίμια	 της	 μεσαιωνικής	 συνοικίας	 Αλφάμα,	 της	 παλιότερης	 γειτονιάς	
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.	Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ - Κάμπο ντα Ρόκα - Λισσαβώνα
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 μία	 ιδιαίτερα	 απολαυστική	 εκδρομή	 στα	 περίχωρα	 της	
Λισσαβώνας.	Πρώτος	μας	σταθμός	η	ρομαντική	Σίντρα,	όπου	θα	δούμε	το	παλάτι	που	
στέγασε	τις	βασιλικές	οικογένειες	κατά	τη	διάρκεια	του	15ου,	16ου	και	17ου	αιώνα.	Στη	
συνέχεια	θα	περάσουμε	από	 το	Κασκαΐς,	 ένα	 γραφικό	ψαροχώρι	με	 το	παραδοσιακό	
λιμάνι	και	τις	πολύχρωμες	βάρκες	του,	καθώς	και	από	το	κοσμοπολίτικο	Εστορίλ,	με	τις	
πολυτελείς	επαύλεις	και	το	διάσημο	καζίνο.	Τελευταία	μας	επίσκεψη	το	Cabo da Roca,	
ένα	ακρωτήρι	που	αποτελεί	 το	δυτικότερο	μέρος	 της	Πορτογαλίας	 και	 της	ηπειρωτικής	
Ευρώπης.	Ο	Πορτογάλος	ποιητής	Luis	de	Camoes	το	περιγράφει	σαν	"το	μέρος	όπου	η	γη	
τελειώνει	και	αρχίζει	η	θάλασσα".	Επιστροφή	το	μεσημέρι	στο	ξενοδοχείο	και	απόγευμα	
ελεύθερο.	Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Λισσαβώνα - 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.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	 εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	με	απ΄	 ευθείας	πτήσεις	
της	 AEGEAN AIRLINES •1	 αποσκευή	 23	 κιλών	 και	 1	 χειραποσκευή	 8	 κιλών	 ανά	
επιβάτη	•Διαμονή	σε	επιλεγμένα	ξενοδοχεία	4*	και	5*	sup	•Πρωινό	μπουφέ	καθημερινά	
•Μεταφορές,	 περιηγήσεις	 και	 εκδρομές	 με	 κλιματιζόμενο	 τουριστικό	 λεωφορείο,	
σύμφωνα	με	 το	αναλυτικό	πρόγραμμα	 •Δώρο: η εκδρομή Σίντρα-Κασκάις-Εστορίλ 
•Επίσημος	 ελληνόφωνος	 ξεναγός	 /συνοδός	 του	 γραφείου	 μας	 •Ενημερωτικά	 έντυπα	
/	 χάρτες	 •Ασφάλεια	αστικής	 ευθύνης	 και	 ταξιδιωτική	 για	 τους	 εκδρομείς	ως	 75	 ετών	
•Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:	 •Ο	 δημοτικός	 φόρος	 στα	 ξενοδοχεία	 •Είσοδοι	 σε	 μουσεία,	
ιστορικούς	και	αρχαιολογικούς	χώρους	•Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	
κλπ.

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Φόροι	αεροδρομίων	και	επίναυλοι	καυσίμων:	+	€ 145
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 70	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 140	με	την	AEGEAN
(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)

Αναχωρήσεις: 23, 31 ∆εκεµβρίου - 8 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 885

3ο άτοµο έως 12 ετών 825

Μονόκλινο 1120
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1η μέρα: Αθήνα - Λισσαβώνα
Συνάντηση	 στο	 αεροδρόμιο	 και	 απ΄	 ευθείας	 πτήση	 για	 την	
Πορτογαλική	πρωτεύουσα,	την	υπέροχη	Λισσαβώνα.	Με	το	βλέμμα	
στην	Αμερική	 και	 την	πλάτη	στην	Ευρώπη,	η	Λισσαβώνα	 έχει	 το	
άρωμα	 της	 μεσογειακής	 ατμόσφαιρας,	 αλλά	 και	 την	 ατμόσφαιρα	
της	 άλλοτε	 αποικιακής	 υπερδύναμης,	 με	 πάμπολλα	 ανάκτορα,	
κάστρα,	 μοναστήρια	 και	 τα	 παλιομοδίτικα	 τραμ.	 Άφιξη	 στην	
γενέτειρα	 του fado	 με	 τα	 στενά,	 γραφικά	 σοκάκια,	 τα	 σπίτια	 με	
τις	 κεραμοσκεπές	 και	 τις	 στολισμένες	 με	 πολύχρωμα	 πλακάκια	
προσόψεις.	 Μεταφορά,	 τακτοποίηση	 στο	 ξενοδοχείο	 και	 χρόνος	
ελεύθερος.	Περπατήστε	μέχρι	την	Praça Rossio,	εκεί	όπου	χτυπάει	
η	καρδιά	της	πόλης,	αφεθείτε	στις	γαστρονομικές	της	απολαύσεις	
και	παρασυρθείτε	στους	έντονους	ρυθμούς	της.	Διανυκτέρευση.

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

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

4η μέρα: Λισσαβώνα, Ελεύθερη μέρα,
Προαιρετική εκδρομή: Πάρκο των Εθνών, Φάτιμα, Όμπιτους, 
Ναζαρέ
Για	τη	σημερινή	ελεύθερη	μέρα	σας	προτείνουμε	να	συμμετάσχετε	
σε	 μια	 προαιρετική	 εκδρομή	 στο	 Πάρκο	 των	 Εθνών,	 που	
δημιουργήθηκε	για	να	στεγάσει	την	Παγκόσμια	Έκθεση	Expo	1998	
και	σηματοδοτείται	από	 τη	γέφυρα	 του	Vasco da Gama,	μια	από	
τις	 μεγαλύτερες	 γέφυρες	 του	 κόσμου.	 Από	 εκεί	 θα	 συνεχίσουμε	
για	 το	 μεγάλο	 κέντρο	 του	 Καθολικισμού	 Φάτιμα.	 Εδώ,	 στις	 13	
Μαΐου	1917,	τρία	βοσκόπουλα	αντίκρισαν	την	Παναγία	και	έκτοτε	
η	περιοχή	προσελκύει	 ετησίως	6	με	8	 εκατομμύρια	προσκυνητές.	
Θα	 επισκεφθούμε	 τη	 Βασιλική	 της	 Φάτιμα,	 το	 Παρεκκλήσι	 των	
Εμφανίσεων,	καθώς	και	τη	μοντέρνα	Βασιλική	της	Αγίας	Τριάδος,	
έργο	 του	 διαπρεπή	 Έλληνα	 αρχιτέκτονα	 Αλέξανδρου	 Τομπάζη.	
Επόμενος	 σταθμός	 μας	 το	 πανέμορφο	 μεσαιωνικό	 χωριό	 των	
καλλιτεχνών	 Όμπιτους	 με	 τα	 στενά	 σοκάκια	 ανάμεσα	 σε	 λευκά	
σπιτάκια,	στολισμένα	με	πολύχρωμα	λουλούδια.	Εδώ	μπορείτε	να	
απολαύσετε	 την	πανοραμική	θέα	από	 τα	ύψους	13	μέτρων	 τείχη.	
Τέλος,	 θα	 επισκεφθούμε	 το	 τουριστικό	ψαροχώρι	 του	Ατλαντικού	
Ναζαρέ.	 Επιστροφή	 το	 απόγευμα	 στη	 Λισσαβώνα	 και	 χρόνος	
για	 τις	 αγορές	 σας	 στα	 μεγάλα	 εμπορικά	 κέντρα	 της	 πόλης.	
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Λισσαβώνα - 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.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ

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*	αστέρων	 •Πρωινό	μπουφέ	 καθημερινά	
•Μεταφορές,	περιηγήσεις	 και	 εκδρομές	με	 κλιματιζόμενο	 τουριστικό	 λεωφορείο,	σύμφωνα	με	 το	αναλυτικό	πρόγραμμα	 •Επίσημος	 ελληνόφωνος	
ξεναγός	/συνοδός	του	γραφείου	μας	•Ενημερωτικά	έντυπα	/	χάρτες	•Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτική	για	τους	εκδρομείς	ως	75	ετών		•Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:	 •Ο	δημοτικός	φόρος	στα	 ξενοδοχεία	 •Είσοδοι	σε	μουσεία,	 ιστορικούς	και	αρχαιολογικούς	χώρους	 •Ό,τι	αναγράφεται	ως	
προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Αναχωρήσεις: 3 Ιανουαρίου - 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 595

3ο άτοµο έως 12 ετών 535

Μονόκλινο 745

Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	φόροι	πόλεων:	+ € 145
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 70	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 140	με	την	AEGEAN
(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
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1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη, Ξενάγηση
Συνάντηση	στο	αεροδρόμιο	και	πτήση	για	την	πρωτεύουσα	της	Καταλονίας	και	την	δεύτερη	
μεγαλύτερη	πόλη	της	Ισπανίας,	την	Βαρκελώνη.	Άφιξη,	μεταφορά	στο	ξενοδοχείο	και	η	πρώτη	
μας	 περιπατητική	 ξενάγηση	 στην	 καλοσχεδιασμένη	 αυτή	 πόλη	 και	 το	 μεγαλύτερο	 λιμάνι	
της	Μεσογείου,	θα	ξεκινήσει	από	το	 ιστορικό	της	κέντρο,	την	γοτθική	συνοικία,	γνωστή	ως	
Barrio	Gotico,	με	τα	πανέμορφα	πέτρινα	σοκάκια	και	σήμα	κατατεθέν	της	τον	εντυπωσιακό	
Καθεδρικό	 ναό	 της	 Αγίας	 Ευλαλίας.	 Θα	 περπατήσουμε	 στον	 εμπορικό	 δρόμο	 Porta	 del	
Angel,	όπου	μπορείτε	να	κάνετε	τα	ψώνια	σας.	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο.	Το	απόγευμα	θα	
περπατήσουμε	στην	ομορφότερη	και	ακριβότερη	λεωφόρο	 της	Βαρκελώνης,	 την	Paseo	de	
Gracia.	Θα	δούμε	τα	καλύτερα	ξενοδοχεία	της	πόλης	με	τα	εστιατόριά	τους	μέχρι	3	αστέρια	
Michelin,	τις	ακριβότερες	φίρμες	ρούχων	των	διασημότερων	οίκων	μόδας	του	κόσμου,	αλλά	
κυρίως	θα	θαυμάσουμε	τα	δύο	διασημότερα	σπίτια	του	μεγάλου	αρχιτέκτονα	Antonio	Gaudi,	
το	Casa	Battlo	και	το	Casa	Mila,	καθώς	και	τα	σπίτια	των	καλύτερων	αρχιτεκτόνων	της	εποχής	
-	του	Lluis	Domenech	I	Montaner,	του	Puig	I	Cadafalch,	του	Enric	Sagnier	και	πολλών	άλλων.	
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Βαρκελώνη, Ξενάγηση
Η	 πρωινή	 μας	 ξενάγηση	 θα	 αρχίσει	 από	 τον	 επιβλητικό	 ναό	 της	 Sagrada	 Familia,	 το	
σημαντικότερο	 έργο	 του	Gaudi	που	 είναι	και	 το	πιο	 επισκέψιμο	μνημείο	 της	Βαρκελώνης,	
τον	οποίο	θα	θαυμάσουμε	και	εσωτερικά	(εξασφαλισμένη	είσοδος).	Θα	συνεχίσουμε	προς	
το	Ολυμπιακό	χωριό,	το	Ολυμπιακό	λιμάνι	και	την	Barceloneta,	το	παλιό	ψαροχώρι	με	τις	
πανέμορφες	 παραλίες.	 Θα	 περάσουμε	 από	 την	 μεγαλύτερη	 και	 εμπορικότερη	 πλατεία	 -	
την	Plaza	Cataluna	 -	και	θα	φθάσουμε	στον	πασίγνωστο	πεζόδρομο	Las	Ramblas,	με	την	
αγορά	 των	 λουλουδιών,	 τους	 υπαίθριους	 καλλιτέχνες	 και	 ζωγράφους	 και	 την	 αστείρευτη	
ζωντάνια	του.	Συνεχίζοντας	στην	Ramblas,	θα	δούμε	την	βρύση	καναλέτας	-	να	πιείτε	νερό	
για	να	επιστρέψετε	 ξανά	στην	Βαρκελώνη,	σύμφωνα	με	 την	 τοπική	παράδοση.	Εδώ	είναι	
επίσης	το	σημείο	συνάντησης	των	οπαδών	της	πιο	επιτυχημένης	ομάδας	του	21ου	αιώνα,	
της	Μπαρτσελόνα.	Περπατώντας,	θα	δούμε	την	Plaza	Real	και	στο	τέλος	του	πεζόδρομου	
το	 πελώριο	 άγαλμα	 του	 Κολόμβου.	 Ανηφορίζοντας	 προς	 τον	 λόφο	 Montjuik	 (λόφο	 των	
Εβραίων)	θα	δούμε	το	Ολυμπιακό	Στάδιο	με	σχεδόν	όλες	τις	εγκαταστάσεις	της	Ολυμπιάδας	
του	1992.	Η	 επόμενη	στάση	μας	 είναι	 το	 Ισπανικό	χωριό,	μια	μικρογραφία	 της	 Ισπανίας,	
που	 κατασκευάστηκε	 για	 την	 παγκόσμια	 έκθεση	 του	 1929.	 Επιστροφή	 στο	 ξενοδοχείο.	
Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Βαρκελώνη - Βαλένθια
Σήμερα	το	πρωί	θα	αναχωρήσουμε	για	την	πιο	τυπική	μεσογειακή	πόλη	της	 Ισπανίας,	την	
Βαλένθια,	την	πρωτεύουσα	του	Λεβάντε,	όπως	λέγεται	στα	Ισπανικά	η	ανατολική	πλευρά	της	
χώρας.	Άφιξη	νωρίς	το	απόγευμα	και	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Βαλένθια - Γρανάδα 
Πρωινή	πανοραμική	περιήγηση	της	πόλης	με	την	αρχιτεκτονική	και	πολιτισμική	παράδοση	
των	 χιλίων	 χρόνων	 της	 ιστορίας	 της.	 Στη	 συνέχεια	 θα	 αναχωρήσουμε	 για	 το	 "Ρόδο	 της	
Ανδαλουσίας",	όπως	αποκαλούσαν	οι	Μαυριτανοί	την	Γρανάδα.	Κτισμένη	στους	πρόποδες	
της	Σιέρα	Νεβάδα	και	στη	διασταύρωση	τριών	ποταμών,	η	Γρανάδα	μοιάζει	να	έχει	ευλογηθεί	
από	κάποιον	θεό	λόγω	της	φυσικής	της	ομορφιάς.	Άφιξη	νωρίς	το	απόγευμα	και	τακτοποίηση	
στο	ξενοδοχείο.	Δείπνο.	Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Γρανάδα, Ξενάγηση - Ρόντα - Λευκά Χωριά/Pueblos Blancos - Σεβίλλη
Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 σημερινής	 μας	 ξενάγησης	 θα	 δούμε	 το	 σημαντικότερο	 αραβικό	
μνημείο	 της	 Ισπανίας,	 την	Αλάμπρα,	ένα	αριστούργημα	 ισλαμικής	 τέχνης	 του	14ου	αιώνα	
με	αφάνταστη	λεπτομέρεια	στη	διακόσμηση,	με	αραβουργήματα	επίκλησης	στον	Αλλάχ	και	
με	πανέμορφα	σιντριβάνια.	Η	ακμή	του	Σουλτανάτου	της	Γρανάδας	σε	όλο	της	το	μεγαλείο.	
Δίπλα	της	βρίσκονται	οι	υπέροχοι	κήποι	Χεναραλίφε,	οι	"Κήποι	του	Παραδείσου",	με	δέντρα,	
λουλούδια	και	νερά,	που	θα	μας	παρασύρουν	σε	έναν	κόσμο	στοχασμού	και	χαλάρωσης.	Στη	
συνέχεια	θα	αναχωρήσουμε	για	την	περιοχή	των	Pueblos	Blancos.	Θα	σταματήσουμε	στην	
Ρόντα,	μία	πανέμορφη	μεσαιωνική	πόλη,	κτισμένη	πάνω	σε	ένα	εντυπωσιακό	φαράγγι,	όπου	
θα	απολαύσουμε	τη	μοναδική	θέα,	θα	δούμε	την	παλαιότερη	αρένα	της	Ισπανίας,	την	Plaza	
de	Toros	και	θα	περιπλανηθούμε	στα	στενά	δρομάκια	που	 ενέπνευσαν	 τους	ρομαντικούς	
ποιητές	του	19ου	αιώνα,	αλλά	και	τον	Χέμινγουεϊ	στο	έργο	του	"Για	ποιον	χτυπά	η	καμπάνα".	
Συνεχίζουμε	για	τη	Σεβίλλη,	την	πρωτεύουσα	της	Ανδαλουσίας,	την	πόλη	της	όπερας,	όπου	
"έζησαν"	η	Κάρμεν,	ο	Δον	Ζουάν,	ο	Κουρέας	της	Σεβίλλης	και	ο	Φίγκαρο.	Στην	πόλη	που	
σύμφωνα	με	την	ελληνική	μυθολογία	ιδρύθηκε	από	τον	Ηρακλή,	οι	Ρωμαίοι,	οι	Βησιγότθοι,	οι	
Άραβες	και	οι	Χριστιανοί	άφησαν	βαθιά	σημάδια	στην	αρχιτεκτονική	και	την	κουλτούρα	της.	
Άφιξη	και	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο.	Δείπνο.	Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σεβίλλη, Ξενάγηση
Κατά	τη	διάρκεια	της	σημερινής	μας	ξενάγησης	θα	δούμε	τις	περίφημες	πλατείες	Αμερικής	
και	 Ισπανίας	και	θα	 επισκεφθούμε	 το	Αλκαζάρ	 (Αλκάθαρ,	Alcazar),	 το	Αραβο-χριστιανικό	
παλάτι	του	9ου	αιώνα	με	πανέμορφα	πάτιος	και	χώρους	διακοσμημένους	με	τον	μοναδικό	

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ
Βαρκελώνη,	Βαλένθια,	Γρανάδα,	Ρόντα/Λευκά	Χωριά/Pueblos	Blancos,	Σεβίλλη,	Κόρδοβα,	Τολέδο,	Μαδρίτη
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	 εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	ΑΘΗΝΑ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ,	
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	•Δώρο: 3 δείπνα σε μπουφέ	συνολικά	(2	στην	Σεβίλλη	
και	1	στην	Γρανάδα)	•Δώρο: η εκδρομή στην Ρόντα/Pueblos Blancos	•Μεταφορές,	
περιηγήσεις	 και	 εκδρομές	 με	 κλιματιζόμενο	 τουριστικό	 λεωφορείο,	 σύμφωνα	 με	 το	
αναλυτικό	πρόγραμμα	 •Επίσημος	 ελληνόφωνος	 ξεναγός-συνοδός	 του	 γραφείου	 μας	
•Ενημερωτικά	 έντυπα/χάρτες	 •Ασφάλεια	 αστικής	 ευθύνης	 και	 ταξιδιωτική	 για	 τους	
εκδρομείς	ως	75	ετών	•Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:	 •Ο	 δημοτικός	 φόρος	 στα	 ξενοδοχεία	 •Είσοδοι	 σε	 μουσεία,	
αρχαιολογικούς	χώρους	κλπ.	•Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

αραβικό	τρόπο.	Δίπλα	δεσπόζει	ο	τεράστιος	γοτθικός	Καθεδρικός	ναός.	Τον	14ο	αιώνα	στα	
θεμέλια	του	παλιού	τζαμιού	στήνεται	το	γοτθικό	αυτό	θαύμα,	που	θα	αποτελέσει	το	κέντρο	
του	 Καθολικισμού	 ολόκληρης	 της	 Ισπανικής	 Αυτοκρατορίας.	 Εδώ	 βρίσκεται	 ο	 τάφος	 του	
Χριστόφορου	 Κολόμβου	 και	 το	 ύψους	 93	 μέτρων	 καμπαναριό-παλιός	 μιναρές	 Χιράλδα	
(Giralda),	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.
7η μέρα: Σεβίλλη - Κόρδοβα - Μαδρίτη
Διασχίζοντας	 σήμερα	 το	 πρωί	 το	 οροπέδιο	 της	 θρυλικής	 Manchas,	 όπου	 έκανε	 τα	
ανδραγαθήματά	του	ο	Δον	Κιχώτης,	θα	κάνουμε	μία	στάση	σε	κάποιο	από	τα	πανέμορφα	
χωριά	της	διαδρομής.	Μετά	τη	Σιέρα	Μορένα	θα	καταλήξουμε	στην	πασίγνωστη	Κορδούη	των	
Ρωμαίων,	την	μετέπειτα	Κορδούβα	των	Αράβων,	την	Κόρδοβα	των	Χριστιανών.	Στα	χρόνια	
της	ακμής	του	χαλιφάτου	ήταν	η	πρωτεύουσα	των	Αράβων	της	Ισπανίας	και	την	αποκαλούσαν	
"Μέκκα	της	Δύσης".	Εδώ	έζησαν	ο	Αβερρόης,	ο	Μωχάμετ	Αλ	Γκαφέκι,	ο	Μπεν	Μαϊμονίδης	
και	σημαντικότατοι	Άραβες	 λόγιοι,	οι	οποίοι	μετέφρασαν	σχεδόν	όλα	 τα	αρχαία	 ελληνικά	
συγγράμματα	σε	 τοπικές	 γλώσσες.	 Στο	 κέντρο	 της	παλιάς	πόλης	 θα	 δούμε	 το	περίφημο	
τζαμί	 Mezquita	 de	 Cordoba,	 ένα	 μνημείο	 ασύγκριτης	 αρχιτεκτονικής	 και	 διακόσμησης,	
που	 έχει	 εμβαδόν	12.000	 τετραγωνικά	μέτρα	και	 είναι	στηριγμένο	σε	 ένα	δάσος	από	850	
μαρμαροκολόνες,	 πολλές	 τις	 οποίες	 φέρουν	 ελληνιστικά	 κιονόκρανα	 τεράστιας	 ιστορικής	
αξίας.	Συνεχίζουμε	για	 την	Μαδρίτη,	που	από	 το	1561	είναι	πρωτεύουσα	 της	 Ισπανίας.	Η	
εντυπωσιακή	αυτή	πόλη	με	πληθυσμό	4.000.000	κατοίκων	είναι	κτισμένη	σε	υψόμετρο	650	
μέτρων	και	δεσπόζει	στο	κεντρικό	οροπέδιο	της	Ιβηρικής	Χερσονήσου,	την	Καστίλη.	Άφιξη	και	
τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Μαδρίτη, Ξενάγηση 
Πρωινή	ξενάγηση	στην	σημαντικότερη	 ίσως	Πινακοθήκη	του	κόσμου,	το	Πράδο	(Museo	de	
Prado).	 Τα	περισσότερα	 από	 10.000	 έργα	 της	συλλογής	 του,	προσφέρουν	 ένα	 μοναδικό	
ταξίδι	στον	χρόνο	και	στο	χρώμα.	Εδώ	θα	θαυμάσουμε	τα	αριστουργήματα	των	Ελ	Γκρέκο,	
Βελάθκεθ	 και	 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	(Miguel	de	Cervantes	Saavedra),	ο	Λόπε	δε	Βέγα	(Lope	de	Vega)	και	ο	
Φεδερίκο	Γκαρθία	Λόρκα	(Federico	García	Lorca).	Εδώ	χτυπάει	η	νυχτερινή	ζωή	της	πόλης	με	
cervecerias	(μπυραρίες),	tapas,	Jazz	clubs	κτλ.	Η	ξενάγησή	μας	ολοκληρώνεται	στην	καρδιά	
της	Μαδρίτης	των	Αψβούργων,	το	ιστορικό	και	εμπορικό	κέντρο	της	πόλης.	Για	το	απόγευμα	
σας	 προτείνουμε	 να	 επισκεφθείτε	 την	 αριστοκρατική	 συνοικία	 Μπάριο	 Ντε	 Σαλαμάνκα	
(Salamanca)	με	τα	κομψά	καταστήματα.	Απολαύστε	τον	καφέ	σας	στην	ατμοσφαιρική	Πλάθα	
Οριέντε	 (Plaza	Oriente)	με	θέα	 το	παλάτι,	περιπλανηθείτε	στα	σοκάκια	 της	παλιάς	πόλης	
καταλήγοντας	στην	κεντρική	πλατεία,	 την	Πλάθα	Μαγιόρ	 (Plaza	Mayor)	και	δοκιμάστε	μια	
ζεστή	σοκολάτα	στην	φημισμένη	Chocolatería	San	Ginés.	Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο - Μαδρίτη
Σήμερα	το	πρωί	θα	αναχωρήσουμε	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,	όπου	ο	ήλιος	δεν	έδυε	ποτέ.	Την	πόλη	όπου	έζησε	και	μεγαλούργησε	
ο	 Ελ	 Γκρέκο.	 Ένα	 μουσείο	 από	 μόνο	 της.	 Θα	 περιπλανηθούμε	 στα	 στενά	 δρομάκια	 της	
μεσαιωνικής	πόλης	με	την	σπουδαία	ιστορική,	καλλιτεχνική	και	πολιτιστική	κληρονομιά	και	θα	
επισκεφθούμε	τον	Καθεδρικό	ναό,	ένα	μοναδικό	κτίσμα	μεγάλων	καλλιτεχνών	και	μείγμα	πολλών	
αρχιτεκτονικών	ρυθμών,	όπου	θα	δούμε	αμύθητης	αξίας	πίνακες	του	El	Greco,	όπως	το	Expolio	
και	την	συλλογή	των	Αποστόλων,	καθώς	και	πίνακες	των	Tiziano,	Rafaello	και	Caravaggio.	Στη	
συνέχεια,	στην	εκκλησία	του	Santo	Tomé	(Αγίου	Θωμά),	θα	θαυμάσουμε	το	σημαντικότερο	και	
μεγαλύτερο	έργο	του	Γκρέκο	"Η	Ταφή	του	Κόμητα	Οργκάθ",	ένα	αριστούργημα	που	αποτυπώνει	
όλες	τις	επιρροές	και	τεχνοτροπίες	του	περίφημου	Κρητικού	ζωγράφου.	Κατηφορίζοντας	προς	την	
εβραϊκή	συνοικία	θα	συναντήσουμε	το	σπίτι	του	Γκρέκο,	όπου	έζησε	με	την	γυναίκα	του	Ιερωνύμη	
και	τον	γιο	του	Γιώργο-Μανώλη.	Ακολουθεί	επίσκεψη	σε	ένα	εργοστάσιο	με	"Damasquinadο",	της	
περίφημης	Τολεδανικής	τέχνης	που	προέρχεται	από	την	μακρινή	Δαμασκό	και	βασίζεται	στην	
εργασία	επάνω	σε	ατσάλι.	Επιστροφή	στην	Μαδρίτη.	Διανυκτέρευση.
10η μέρα Μαδρίτη - 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.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Αναχωρήσεις: 24 ∆εκεµβρίου - 10 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 1095
3ο άτοµο έως 12 ετών 1035
Μονόκλινο 1445

Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων:	€ 145
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 70	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 140	με	την	AEGEAN
(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
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1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη
Συνάντηση	στο	αεροδρόμιο	και	πτήση	για	την	Μαδρίτη,	που	από	το	1561	είναι	πρωτεύουσα	
της	 Ισπανίας.	Η	 εντυπωσιακή	 αυτή	πόλη	 με	πληθυσμό	 4.000.000	 κατοίκων	 είναι	 κτισμένη	
σε	υψόμετρο	650	μέτρων	και	δεσπόζει	στο	κεντρικό	οροπέδιο	της	Ιβηρικής	Χερσονήσου,	την	
Καστίλη.	Άφιξη,	μεταφορά	και	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο.	Απόγευμα	ελεύθερο	για	μια	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	 της	 Ισπανίας	με	 το	 τεράστιο	μνημείο	
του	Θερβάντες,	το	περίφημο	Αιγυπτιακό	μνημείο	Debod,	το	πάρκο	Retiro	και	την	ιστορικότερη	
πλατεία	της	πόλης,	την	Πλάθα	Μαγιόρ	(Plaza	Mayor).	Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Μαδρίτη - Κόρδοβα - Σεβίλλη
Αρχίζει	 σήμερα	 η	 οδική	 μας	 εκδρομή	 στην	 Ανδαλουσία.	 Διασχίζοντας	 το	 οροπέδιο	 της	
θρυλικής	Manchas,	όπου	έκανε	τα	ανδραγαθήματά	του	ο	Δον	Κιχώτης,	θα	κάνουμε	μία	στάση	
σε	κάποιο	από	τα	πανέμορφα	χωριά	της	διαδρομής.	Μετά	τη	Σιέρα	Μορένα	θα	καταλήξουμε	
στην	πασίγνωστη	Κορδούη	των	Ρωμαίων,	την	μετέπειτα	Κορδούβα	των	Αράβων,	την	Κόρδοβα	
των	Χριστιανών.	Στα	χρόνια	της	ακμής	του	χαλιφάτου	ήταν	η	πρωτεύουσα	των	Αράβων	της	
Ισπανίας	και	την	αποκαλούσαν	"Μέκκα	της	Δύσης".	Εδώ	έζησαν	ο	Αβερρόης,	ο	Μωχάμετ	Αλ	
Γκαφέκι,	ο	Μπεν	Μαϊμονίδης	και	σημαντικότατοι	Άραβες	λόγιοι,	οι	οποίοι	μετέφρασαν	σχεδόν	
όλα	τα	αρχαία	ελληνικά	συγγράμματα	σε	τοπικές	γλώσσες.	Στο	κέντρο	της	παλιάς	πόλης	θα	
δούμε	 το	περίφημο	 τζαμί	Mezquita	de	Cordoba,	 ένα	μνημείο	ασύγκριτης	αρχιτεκτονικής	 και	
διακόσμησης,	που	έχει	εμβαδόν	12.000	τετραγωνικά	μέτρα	και	είναι	στηριγμένο	σε	ένα	δάσος	
από	 850	 μαρμαροκολόνες,	 πολλές	 τις	 οποίες	 φέρουν	 ελληνιστικά	 κιονόκρανα	 τεράστιας	
ιστορικής	 αξίας.	 Συνεχίζουμε	 για	 τη	 Σεβίλλη,	 την	πρωτεύουσα	 της	Ανδαλουσίας,	 την	πόλη	
της	όπερας,	όπου	"έζησαν"	η	Κάρμεν,	ο	Δον	Ζουάν,	ο	Κουρέας	της	Σεβίλλης	και	ο	Φίγκαρο.	
Στην	πόλη	που	σύμφωνα	με	την	ελληνική	μυθολογία	ιδρύθηκε	από	τον	Ηρακλή,	οι	Ρωμαίοι,	οι	

Βησιγότθοι,	οι	Άραβες	και	οι	Χριστιανοί	άφησαν	βαθιά	σημάδια	στην	αρχιτεκτονική	και	 την	
κουλτούρα	της.	Άφιξη	και	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο.	Δείπνο.	Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Σεβίλλη, Ξενάγηση
Κατά	τη	διάρκεια	της	σημερινής	μας	ξενάγησης	θα	δούμε	τις	περίφημες	πλατείες	Αμερικής	και	
Ισπανίας	και	θα	επισκεφθούμε	το	Αλκαζάρ	(Αλκάθαρ,	Alcazar),	το	Αραβο-χριστιανικό	παλάτι	
του	9ου	αιώνα	με	πανέμορφα	πάτιος	και	χώρους	διακοσμημένους	με	 τον	μοναδικό	αραβικό	
τρόπο.	Δίπλα	δεσπόζει	ο	τεράστιος	γοτθικός	Καθεδρικός	ναός.	Τον	14ο	αιώνα	στα	θεμέλια	του	
παλιού	τζαμιού	στήνεται	το	γοτθικό	αυτό	θαύμα,	που	θα	αποτελέσει	το	κέντρο	του	Καθολικισμού	
ολόκληρης	της	Ισπανικής	Αυτοκρατορίας.	Εδώ	βρίσκεται	ο	τάφος	του	Χριστόφορου	Κολόμβου	
και	 το	ύψους	93	μέτρων	καμπαναριό-παλιός	μιναρές	Χιράλδα	 (Giralda),	 το	μόνο	 τμήμα	που	
σώζεται	από	το	παλιό	τζαμί.	Στη	συνέχεια	θα	περπατήσουμε	στη	συνοικία	Santa	Cruz	με	τα	
γραφικά	σοκάκια,	 τα	μεσαιωνικά	κτίρια	και	 τα	ανθοστόλιστα	μπαλκόνια.	Για	 το	βράδυ	σας	
προτείνουμε	να	παρακολουθήσετε	 ένα	φλαμένκο	στην	πόλη	που	γεννήθηκε	και	να	αφεθείτε	
στον	γεμάτο	πάθος	ρυθμό	του.	Δείπνο.	Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Σεβίλλη - Ρόντα - Λευκά Χωριά/Pueblos Blancos - Γρανάδα
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 την	 Γρανάδα,	 διασχίζοντας	 την	 περιοχή	 των	 Pueblos	 Blancos.	
Θα	 σταματήσουμε	 στην	 Ρόντα,	 μία	 πανέμορφη	 μεσαιωνική	 πόλη,	 κτισμένη	 πάνω	 σε	 ένα	
εντυπωσιακό	φαράγγι,	 όπου	 θα	 απολαύσουμε	 τη	 μοναδική	 θέα,	 θα	 δούμε	 την	παλαιότερη	
αρένα	 της	 Ισπανίας,	 την	Plaza	 de	Toros	 και	 θα	περιπλανηθούμε	στα	στενά	 δρομάκια	που	
ενέπνευσαν	τους	ρομαντικούς	ποιητές	του	19ου	αιώνα,	αλλά	και	τον	Χέμινγουεϊ	στο	έργο	του	
"Για	ποιον	 χτυπά	 η	 καμπάνα".	Συνεχίζουμε	προς	 την	 ενδοχώρα	 για	 να	 καταλήξουμε	στους	
πρόποδες	της	Σιέρα	Νεβάδα	 (Sierra	Nevada),	όπου	είναι	κτισμένη	η	Γρανάδα,	το	 "Ρόδο	της	
Ανδαλουσίας",	όπως	την	αποκαλούσαν	οι	Μαυριτανοί.	Άφιξη	και	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο.	
Δείπνο.	Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Γρανάδα, Ξενάγηση - Μαδρίτη
Σήμερα	 το	πρωί	 θα	 δούμε	 το	σημαντικότερο	αραβικό	 μνημείο	 της	 Ισπανίας,	 την	Αλάμπρα,	
ένα	 αριστούργημα	 ισλαμικής	 τέχνης	 του	 14ου	 αιώνα	 με	 αφάνταστη	 λεπτομέρεια	 στη	

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΑΝ∆ΑΛΟΥΣΙΑ
Μαδρίτη,	Κόρδοβα,	Σεβίλλη,	Ρόντα/Λευκά	Χωριά/Pueblos	Blancos,

Γρανάδα,	Τολέδο,	(Σεγκόβια)
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διακόσμηση,	 με	 αραβουργήματα	 επίκλησης	 στον	 Αλλάχ	 και	 με	 πανέμορφα	 σιντριβάνια.	 Η	
ακμή	του	Σουλτανάτου	της	Γρανάδας	σε	όλο	της	το	μεγαλείο.	Δίπλα	της	βρίσκονται	οι	υπέροχοι	
κήποι	Χεναραλίφε,	οι	 "Κήποι	 του	Παραδείσου",	με	δέντρα,	λουλούδια	και	νερά,	που	θα	μας	
παρασύρουν	 σε	 έναν	 κόσμο	 στοχασμού	 και	 χαλάρωσης.	 Στη	 συνέχεια	 θα	 ανηφορήσουμε	
προς	την	περιοχή	της	Καστίλης	για	να	καταλήξουμε	στην	Μαδρίτη.	Άφιξη	και	τακτοποίηση	στο	
ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Μαδρίτη, Ξενάγηση, (Απογευματινή προαιρετική εκδρομή στη Σεγκόβια)
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.	Εδώ	θα	θαυμάσουμε	τα	αριστουργήματα	των	Ελ	Γκρέκο,	Βελάθκεθ	
και	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	(Miguel	de	
Cervantes	Saavedra),	ο	Λόπε	δε	Βέγα	(Lope	de	Vega)	και	ο	Φεδερίκο	Γκαρθία	Λόρκα	(Federico	
García	 Lorca).	Εδώ	 χτυπάει	 η	 νυχτερινή	 ζωή	 της	πόλης	 με	 cervecerias	 (μπυραρίες),	 tapas,	
Jazz	clubs	κτλ.	Η	ξενάγησή	μας	ολοκληρώνεται	στην	καρδιά	της	Μαδρίτης	των	Αψβούργων,	το	
ιστορικό	και	εμπορικό	κέντρο	της	πόλης.	Για	το	απόγευμα	σας		προτείνουμε	μια	προαιρετική	
εκδρομή	 στο	 άλλο	 στολίδι	 της	 Καστίλης,	 την	 Σεγκόβια,	 παλιά	πρωτεύουσα	 των	 βασιλείων	
του	κέντρου	και	μνημείο	παγκόσμιας	κληρονομιάς	της	UNESCO	από	το	1985.	Μέσα	από	μία	
καταπράσινη	διαδρομή	θα	προσεγγίσουμε	την	πόλη,	όπου	θα	δούμε	το	σήμα	κατατεθέν	της,	
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,	 καθώς	 και	 τον	Καθεδρικό	 ναό,	 ένα	αριστούργημα	
της	Βασκο-καστιλιανής	γοτθικής	εποχής.	Αλλά	η	Σεγκόβια	δεν	είναι	μόνο	μνημεία.	Είναι	και	η	
γαστρονομική	πρωτεύουσα	της	Καστίλης,	πασίγνωστη	για	το	αρνάκι	στον	φούρνο,	το	cochinillo	
(γουρουνάκι	 ημερών)	 και	 το	 Jamon	 Iberico.	 Επιστροφή	 αργά	 το	 απόγευμα	 στην	 Μαδρίτη.	
Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο - Μαδρίτη
Σήμερα	 το	πρωί	θα	αναχωρήσουμε	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,	όπου	ο	ήλιος	δεν	έδυε	ποτέ.	Την	πόλη	όπου	έζησε	και	μεγαλούργησε	
ο	 Ελ	 Γκρέκο.	 Ένα	 μουσείο	 από	 μόνο	 της.	 Θα	 περιπλανηθούμε	 στα	 στενά	 δρομάκια	 της	
μεσαιωνικής	πόλης	με	 την	σπουδαία	 ιστορική,	 καλλιτεχνική	 και	πολιτιστική	 κληρονομιά	 και	
θα	επισκεφθούμε	 τον	Καθεδρικό	ναό,	ένα	μοναδικό	κτίσμα	μεγάλων	καλλιτεχνών	και	μείγμα	
πολλών	αρχιτεκτονικών	ρυθμών,	όπου	θα	δούμε	αμύθητης	αξίας	πίνακες	του	El	Greco,	όπως	το	

Expolio	και	την	συλλογή	των	Αποστόλων,	καθώς	και	πίνακες	των	Tiziano,	Rafaello	και	Caravaggio.	
Στη	συνέχεια,	στην	εκκλησία	του	Santo	Tomé	(Αγίου	Θωμά),	θα	θαυμάσουμε	το	σημαντικότερο	και	
μεγαλύτερο	έργο	του	Γκρέκο	 "Η	Ταφή	του	Κόμητα	Οργκάθ",	ένα	αριστούργημα	που	αποτυπώνει	
όλες	τις	επιρροές	και	τεχνοτροπίες	του	περίφημου	Κρητικού	ζωγράφου.	Κατηφορίζοντας	προς	την	
εβραϊκή	συνοικία	θα	συναντήσουμε	το	σπίτι	του	Γκρέκο,	όπου	έζησε	με	την	γυναίκα	του	Ιερωνύμη	
και	 τον	 γιο	 του	 Γιώργο-Μανώλη.	 Ακολουθεί	 επίσκεψη	 σε	 ένα	 εργοστάσιο	 με	 "Damasquinadο",	
της	 περίφημης	 Τολεδανικής	 τέχνης	 που	 προέρχεται	 από	 την	 μακρινή	 Δαμασκό	 και	 βασίζεται	
στην	 εργασία	 επάνω	σε	 ατσάλι.	Επιστροφή	στην	Μαδρίτη.	 Για	 το	 απόγευμα	σας	προτείνουμε	
να	 επισκεφθείτε	 την	αριστοκρατική	συνοικία	Μπάριο	Ντε	Σαλαμάνκα	 (Salamanca)	με	 τα	κομψά	
καταστήματα.	Απολαύστε	τον	καφέ	σας	στην	ατμοσφαιρική	Πλάθα	Οριέντε	(Plaza	Oriente)	με	θέα	
το	παλάτι,	περιπλανηθείτε	στα	σοκάκια	της	παλιάς	πόλης	καταλήγοντας	στην	κεντρική	πλατεία,	την	
Πλάθα	Μαγιόρ	(Plaza	Mayor)	και	δοκιμάστε	μια	ζεστή	σοκολάτα	στην	φημισμένη	Chocolatería	San	
Ginés.	Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα 
Λίγος	 χρόνος	 ελεύθερος	 το	 πρωί,	 μέχρι	 την	 ώρα	 της	 μετάβασής	 μας	 στο	 αεροδρόμιο	 και	 την	
επιβίβασή	μας	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.
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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	 •Δώρο: 3 
δείπνα σε μπουφέ	συνολικά	 (2	στην	Σεβίλλη	και	1	στην	Γρανάδα)	•Δώρο: η εκδρομή στην 
Ρόντα/Pueblos Blancos	 •Μεταφορές,	περιηγήσεις	 και	 εκδρομές	 με	 κλιματιζόμενο	 τουριστικό	
λεωφορείο,	σύμφωνα	με	το	αναλυτικό	πρόγραμμα	•Επίσημος	ελληνόφωνος	ξεναγός-συνοδός	του	
γραφείου	μας	•Ενημερωτικά	έντυπα/χάρτες	•Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτική	για	τους	
εκδρομείς	ως	75	ετών	•Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:	•Ο	δημοτικός	φόρος	στα	ξενοδοχεία	•Είσοδοι	σε	μουσεία,	αρχαιολογικούς	
χώρους	κλπ.	•Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Αναχωρήσεις: 23, 30 ∆εκεµβρίου - 8 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 885

3ο άτοµο έως 12 ετών 825

Μονόκλινο 1125

Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	φόροι	πόλεων:	+ € 145
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 70	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 140	με	την	AEGEAN
(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
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1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη
Συνάντηση	 στο	 αεροδρόμιο	 και	 πτήση	 για	 την	 Μαδρίτη,	 που	 από	
το	 1561	 είναι	 πρωτεύουσα	 της	 Ισπανίας.	 Η	 εντυπωσιακή	 αυτή	
πόλη	με	πληθυσμό	4.000.000	κατοίκων	είναι	κτισμένη	σε	υψόμετρο	
650	 μέτρων	 και	 δεσπόζει	 στο	 κεντρικό	 οροπέδιο	 της	 Ιβηρικής	
Χερσονήσου,	 την	 Καστίλη.	 Άφιξη,	 μεταφορά	 και	 τακτοποίηση	 στο	
ξενοδοχείο.	 Απόγευμα	 ελεύθερο	 για	 μια	 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 της Ισπανίας	 με	 το	 τεράστιο	
μνημείο	του	Θερβάντες,	το	περίφημο	Αιγυπτιακό μνημείο Debod,	το	
πάρκο Retiro	 και	 την	 ιστορικότερη	πλατεία	 της	πόλης,	 την	Πλάθα 
Μαγιόρ	(Plaza	Mayor).	Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Μαδρίτη, Ξενάγηση 
Πρωινή	ξενάγηση	στην	σημαντικότερη	ίσως	Πινακοθήκη	του	κόσμου,	
το	Πράδο (Museo	de	Prado).	Τα	περισσότερα	από	10.000	έργα	της	
συλλογής	του,	προσφέρουν	ένα	μοναδικό	ταξίδι	στον	χρόνο	και	στο	
χρώμα.	 Εδώ	 θα	 θαυμάσουμε	 τα	 αριστουργήματα	 των	 Ελ	 Γκρέκο,	
Βελάθκεθ	 και	 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	(Miguel	de	Cervantes	Saavedra),	ο	
Λόπε	δε	Βέγα	(Lope	de	Vega)	και	ο	Φεδερίκο	Γκαρθία	Λόρκα	(Federico	
García	Lorca).	Εδώ	χτυπάει	η	νυχτερινή	ζωή	της	πόλης	με	cervecerias 
(μπυραρίες),	 tapas,	Jazz	clubs	κτλ.	Η	 ξενάγησή	μας	ολοκληρώνεται	
στην	καρδιά	της	Μαδρίτης	των	Αψβούργων,	το	ιστορικό	και	εμπορικό	
κέντρο	της	πόλης.	Για	το	απόγευμα	σας	προτείνουμε	να	επισκεφθείτε	
την	αριστοκρατική	συνοικία	Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα	(Salamanca)	με	
τα	κομψά	καταστήματα.	Απολαύστε	τον	καφέ	σας	στην	ατμοσφαιρική	
Πλάθα Οριέντε	(Plaza	Oriente)	με	θέα	το	παλάτι,	περιπλανηθείτε	στα	
σοκάκια	της	παλιάς	πόλης	καταλήγοντας	στην	κεντρική	πλατεία,	την	
Πλάθα Μαγιόρ (Plaza	Mayor)	και	δοκιμάστε	μια	ζεστή	σοκολάτα	στην	
φημισμένη	Chocolatería San Ginés.	Διανυκτέρευση.

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,	 όπου	 ο	
ήλιος	 δεν	 έδυε	 ποτέ.	 Την	 πόλη	 όπου	 έζησε	 και	 μεγαλούργησε	 ο	
Ελ	 Γκρέκο.	 Ένα	 μουσείο	 από	 μόνο	 της.	 Θα	 περιπλανηθούμε	 στα	
στενά	δρομάκια	 της	μεσαιωνικής	πόλης	με	 την	σπουδαία	 ιστορική,	
καλλιτεχνική	 και	 πολιτιστική	 κληρονομιά	 και	 θα	 επισκεφθούμε	 τον	
Καθεδρικό ναό,	 ένα	 μοναδικό	 κτίσμα	 μεγάλων	 καλλιτεχνών	 και	
μείγμα	 πολλών	 αρχιτεκτονικών	 ρυθμών,	 όπου	 θα	 δούμε	 αμύθητης	
αξίας	πίνακες	 του	El	Greco,	 όπως	 το	Expolio	 και	 την	συλλογή	 των	
Αποστόλων,	καθώς	και	πίνακες	των	Tiziano,	Rafaello	και	Caravaggio.	
Στη	 συνέχεια,	 στην	 εκκλησία	 του	 Santo Tomé	 (Αγίου	 Θωμά),	 θα	
θαυμάσουμε	 το	σημαντικότερο	 και	 μεγαλύτερο	 έργο	 του	 Γκρέκο	 "Η	
Ταφή	του	Κόμητα	Οργκάθ",	ένα	αριστούργημα	που	αποτυπώνει	όλες	
τις	 επιρροές	 και	 τεχνοτροπίες	 του	 περίφημου	 Κρητικού	 ζωγράφου.	
Κατηφορίζοντας	 προς	 την	 εβραϊκή συνοικία	 θα	 συναντήσουμε	 το 
σπίτι του Γκρέκο,	όπου	έζησε	με	την	γυναίκα	του	Ιερωνύμη	και	τον	
γιο	 του	 Γιώργο-Μανώλη.	 Ακολουθεί	 επίσκεψη	 σε	 ένα	 εργοστάσιο 
με "Damasquinadο",	 της	 περίφημης	 Τολεδανικής	 τέχνης	 που	
προέρχεται	από	 την	 μακρινή	Δαμασκό	 και	 βασίζεται	στην	 εργασία	
επάνω	σε	ατσάλι.	Επιστροφή	στην	Μαδρίτη.	Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Μαδρίτη - Σεγκόβια - Μαδρίτη
Σήμερα	 το	 πρωί	 θα	 εκδράμουμε	 στο	 άλλο	 στολίδι	 της	 Καστίλης,	
την	 Σεγκόβια,	 παλιά	 πρωτεύουσα	 των	 βασιλείων	 του	 κέντρου	 και	
μνημείο	παγκόσμιας	κληρονομιάς	της	UNESCO	από	το	1985.	Μέσα	
από	μία	καταπράσινη	διαδρομή	θα	προσεγγίσουμε	 την	πόλη,	όπου	
θα	δούμε	το	σήμα	κατατεθέν	της,	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,	 καθώς	 και	 τον	 Καθεδρικό	 ναό,	 ένα	 αριστούργημα	
της	Βασκο-καστιλιανής	γοτθικής	εποχής.	Αλλά	η	Σεγκόβια	δεν	είναι	
μόνο	μνημεία.	Είναι	και	η	γαστρονομική	πρωτεύουσα	της	Καστίλης,	
πασίγνωστη	 για	 το	 αρνάκι	στον	φούρνο,	 το	 cochinillo	 (γουρουνάκι	
ημερών)	 και	 το	 Jamon	 Iberico.	Επιστροφή	αργά	 το	απόγευμα	στην	
Μαδρίτη.	Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα 
Σήμερα	τελειώνει	το	ταξίδι	μας,	αφήνοντάς	μας	όμορφες	αναμνήσεις	
και	μια	υπόσχεση	ότι	θα	ξαναγυρίσουμε.	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	
•Στο	 εξαήμερο	 πρόγραμμα	 περιλαμβάνεται	 μία	 επιπλέον	 ελεύθερη	
μέρα	•Τελικό	πρόγραμμα	με	το	ενημερωτικό	σας.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΤΟΛΕ∆Ο 
ΣΕΓΚΟΒΙΑ

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	στο	κεντρικό	ξενοδοχείο	MAYORAZGO 4*	•Πρωινό	μπουφέ	καθημερινά	•Δώρο: η εκδρομή 
στο Τολέδο •Δώρο: η εκδρομή στην Σεγκόβια	•Μεταφορές,	περιηγήσεις	και	εκδρομές	με	κλιματιζόμενο	τουριστικό	λεωφορείο,	σύμφωνα	με	το	αναλυτικό	
πρόγραμμα	•Επίσημος	ελληνόφωνος	ξεναγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	•Ενημερωτικά	έντυπα/χάρτες	•Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτική	για	τους	
εκδρομείς	ως	75	ετών	•Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:	•Είσοδοι	στα	μουσεία	•Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

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

Αναχωρήσεις: 22, 23, 24, 30 ∆εκεµβρίου, 5 Ιανουαρίου  
5, 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
22, 24, 30/12, 5/1 23/12

5 µέρες 6 µέρες
∆ίκλινο 565 615
3ο άτοµο έως 12 ετών 505 555
Μονόκλινο 725 815
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1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη, Ξενάγηση
Συνάντηση	στο	αεροδρόμιο	και	πτήση	για	την	πρωτεύουσα	της	Καταλονίας	και	
την	δεύτερη	μεγαλύτερη	πόλη	 της	 Ισπανίας,	 την	Βαρκελώνη.	Άφιξη,	μεταφορά	
στο	ξενοδοχείο	και	η	πρώτη	μας	περιπατητική	ξενάγηση	στην	καλοσχεδιασμένη	
αυτή	πόλη	και	το	μεγαλύτερο	λιμάνι	της	Μεσογείου,	θα	ξεκινήσει	από	το	ιστορικό	
της	κέντρο,	 την	γοτθική	συνοικία,	γνωστή	ως	Barrio Gotico,	με	 τα	πανέμορφα	
πέτρινα	σοκάκια	 και	σήμα	 κατατεθέν	 της	 τον	 εντυπωσιακό	Καθεδρικό	 ναό	 της	
Αγίας	Ευλαλίας.	Θα	περπατήσουμε	στον	εμπορικό	δρόμο	Porta del Angel,	όπου	
μπορείτε	να	κάνετε	τα	ψώνια	σας.	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο.	Το	απόγευμα	θα	
περπατήσουμε	στην	ομορφότερη	και	ακριβότερη	λεωφόρο	της	Βαρκελώνης,	την	
Paseo de Gracia.	Θα	δούμε	τα	καλύτερα	ξενοδοχεία	της	πόλης	με	τα	εστιατόριά	
τους	μέχρι	3	αστέρια	Michelin,	τις	ακριβότερες	φίρμες	ρούχων	των	διασημότερων	
οίκων	 μόδας	 του	 κόσμου,	 αλλά	 κυρίως	 θα	 θαυμάσουμε	 τα	 δύο	 διασημότερα	
σπίτια	 του	 μεγάλου	 αρχιτέκτονα	Antonio Gaudi,	 το	Casa Battlo	 και	 το	Casa 
Mila,	καθώς	και	 τα	σπίτια	 των	καλύτερων	αρχιτεκτόνων	 της	 εποχής	 -	 του	Lluis	
Domenech	I	Montaner,	του	Puig	I	Cadafalch,	του	Enric	Sagnier	και	πολλών	άλλων.	
Για	το	βράδυ	σας	προτείνουμε	να	παρακολουθήσετε	Flamenco	στην	πατρίδα	του	
και	να	αφεθείτε	στον	έντονο	και	γεμάτο	πάθος	ρυθμό	του.	Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Βαρκελώνη, Ξενάγηση
Η	πρωινή	μας	ξενάγηση	θα	αρχίσει	από	τον	επιβλητικό	ναό	της	Sagrada Familia,	
το	 σημαντικότερο	 έργο	 του	 Gaudi	 που	 είναι	 και	 το	 πιο	 επισκέψιμο	 μνημείο	

της	 Βαρκελώνης,	 τον	 οποίο	 θα	 θαυμάσουμε	 και	 εσωτερικά	 (εξασφαλισμένη 
είσοδος).	Θα	συνεχίσουμε	προς	 το	Ολυμπιακό χωριό,	 το	Ολυμπιακό λιμάνι 
και	 την	 Barceloneta,	 το	 παλιό	 ψαροχώρι	 με	 τις	 πανέμορφες	 παραλίες.	 Θα	
περάσουμε	από	την	μεγαλύτερη	και	εμπορικότερη	πλατεία	-	την	Plaza Cataluna 
-	 και	 θα	φθάσουμε	στον	πασίγνωστο	πεζόδρομο	Las Ramblas,	 με	 την	αγορά	
των	λουλουδιών,	τους	υπαίθριους	καλλιτέχνες	και	ζωγράφους	και	την	αστείρευτη	
ζωντάνια	του.	Συνεχίζοντας	στην	Ramblas,	θα	δούμε	την	βρύση	καναλέτας	-	να	
πιείτε	 νερό	για	να	 επιστρέψετε	 ξανά	στην	Βαρκελώνη,	σύμφωνα	με	 την	 τοπική	
παράδοση.	 Εδώ	 είναι	 επίσης	 το	 σημείο	 συνάντησης	 των	 οπαδών	 της	 πιο	
επιτυχημένης	 ομάδας	 του	 21ου	 αιώνα,	 της	 Μπαρτσελόνα.	 Περπατώντας,	 θα	
δούμε	 την	Plaza Real	 και	στο	 τέλος	 του	πεζόδρομου	 το	πελώριο	άγαλμα του 
Κολόμβου.	 Ανηφορίζοντας	 προς	 τον	 λόφο	 Montjuik	 (λόφο	 των	 Εβραίων)	 θα	
δούμε	το	Ολυμπιακό Στάδιο	με	σχεδόν	όλες	τις	εγκαταστάσεις	της	Ολυμπιάδας	
του	 1992.	 Η	 επόμενη	 στάση	 μας	 είναι	 το	 Ισπανικό χωριό,	 μια	 μικρογραφία	
της	 Ισπανίας,	που	κατασκευάστηκε	για	την	παγκόσμια	έκθεση	του	1929.	Για	το	
απόγευμα	σας	προτείνουμε	μία	προαιρετική ξενάγηση	στην	"άλλη	Βαρκελώνη".	
Θα	 δούμε	 το	 περίφημο	 Parque Guel,	 έργο	 του	 Antonio Gaudi,	 παράδειγμα	
αρμονίας	 της	 φύσης	 και	 αρχιτεκτονικής,	 που	 έχει	 ανακηρυχθεί	 παγκόσμιο	
μνημείο	 πολιτιστικής	 κληρονομιάς	 της	 UNESCO.	 Διασχίζοντας	 τα	 ακριβότερα	
προάστια	της	πόλης,	θα	προσεγγίσουμε	το	γήπεδο	της	Barcelona, το Camp Nou,	
όπου	θα	σταματήσουμε	για	φωτογραφίες.	Επόμενη	στάση	το	ιστορικό	κέντρο	της	
πόλης	και	τα	στενάκια	της	συνοικίας	El Born,	όπου	θα	δούμε	την	εκκλησία	Santa 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Φιγκέρες/Μουσείο	Νταλί,	Τζιρόνα

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

•	Δύο	ξεναγήσεις	στην	Βαρκελώνη	•	Επίσκεψη	στο	μουσείο	του	Σαλβαδόρ	Νταλί	στο	Φιγκέρες		
•	Επίσκεψη	στην	πανέμορφη	Τζιρόνα	•	Εξασφαλισμένη	είσοδος	στην	Sagrada	Familia
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά	 εισιτήρια	 οικονομικής	 θέσης	 ΑΘΗΝΑ-
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-ΑΘΗΝΑ	με	 	AEGEAN AIRLINES ή VUELING	•1	αποσκευή	23	κιλών	
και	 1	 χειραποσκευή	 8	 κιλών	 ανά	 επιβάτη	 •Διαμονή	 σε	 επιλεγμένο	 ξενοδοχείο	
4*/4*sup	 •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	
αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτική	για	τους	εκδρομείς	ως	75	ετών
Δεν περιλαμβάνονται:	 •Ο	δημοτικός	φόρος	στα	ξενοδοχεία	 •Είσοδοι	σε	μουσεία,	
αρχαιολογικούς	χώρους	κλπ.	•Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Maria del Mar,	μοναδικό	δείγμα	γοτθικής	αρχιτεκτονικής.	Στη	συνέχεια	θα	δούμε	
το	Hospital Sant Pau,	 το	 μεγαλύτερο	 μοντερνιστικό	συγκρότημα	 του	 κόσμου	 -	
ένα	 νοσοκομείο	 βγαλμένο	 από	 παραμύθι,	 έργο	 του	 μεγάλου	 αρχιτέκτονα	 Lluis	
Domenech	I	Montaner	και	μνημείο	της	UNESCO	-	και	θα	καταλήξουμε	στον	λόφο	
Montjuik,	 όπου	 θα	 θαυμάσουμε	 το	 μαγικό	 σιντριβάνι,	 ένα	πρόγραμμα	 φωτός,	
νερού	 και	 μουσικής	 σε	 ένα	 μοναδικό	 περιβάλλον.	 Επιστροφή	 στο	 ξενοδοχείο.	
Διανυκτέρευση.	

3η μέρα: Βαρκελώνη, Τζιρόνα, Φιγκέρες/Μουσείο Νταλί 
Η	σημερινή	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	Σαλβαδόρ	Νταλί.	Στο	μουσείο	 του	θα	δούμε	 την	μεγαλύτερη	συλλογή	
έργων	 του	 παγκοσμίως,	 από	 τα	 νεανικά	 του	 χρόνια	 έως	 τον	 θάνατό	 του.	 Σε	
πολλά	από	 τα	έργα	 του	εμφανίζεται	η	Γκαλά,	η	γυναίκα	και	ο	έρωτας	 της	ζωής	
του,	 ενώ	στο	 κέντρο	 του	μουσείου	βρίσκεται	ο	 τάφος	 του,	στον	χώρο	 και	στην	
πόλη	που	τον	τίμησε	όσο	κανείς	άλλος.	Βγαίνοντας	από	το	μουσείο	απολαύστε	
επίσης	την	έκθεση	κοσμημάτων,	που	αποτελείται	από	37	μοναδικά	κοσμήματα	τα	
οποία	σχεδίασε	ο	πολυτάλαντος	ζωγράφος.	Επιστροφή	αργά	το	απόγευμα	στην	
Βαρκελώνη.	Διανυκτέρευση.

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	 γευτείτε	 τα	 υπέροχα	 προϊόντα	 της.	 Επισκεφθείτε	 επίσης	 το μουσείο	 του	
μεγαλύτερου	ζωγράφου	 του	20ου	αιώνα,	του Πάμπλο Πικάσο,	δείτε	το πάρκο 
Ciutadella,	που	κατασκευάστηκε	για	την	παγκόσμια	έκθεση	του	1888	και	δίπλα	
του	 δεσπόζει	 η	 Αψίδα του Θριάμβου	 ή	 ανεβείτε	 με	 το	 τελεφερίκ	 στον	 λόφο 
Montjuik.	Διανυκτέρευση.

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.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Αναχωρήσεις: 22, 23, 26, 29, 30 ∆εκεµβρίου, 2, 3 Ιανουαρίου - 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο µε AEGEAN AIRLINES

GRAN BARCINO
23/12, 2, 3/1 26/12 30/12

5 µέρες 5 µέρες 5 µέρες
∆ίκλινο 585 495 595

3ο άτοµο έως 12 ετών 525 435 535

Μονόκλινο 705 615 715

Τιµές κατ’ άτοµο µε VUELING
GRAN BARCINO

22, 23/12 29/12
5 µέρες 5 µέρες

∆ίκλινο 465 465

3ο άτοµο έως 12 ετών 405 405

Μονόκλινο 585 585

Τιµές κατ’ άτοµο µε VUELING
CATALONIA RAMBLAS

22, 23/12 29/12
5 µέρες 5 µέρες

∆ίκλινο 555 595

3ο άτοµο έως 12 ετών 495 535

Μονόκλινο 735 785

Τιµές κατ’ άτοµο µε AEGEAN AIRLINES
CATALONIA RAMBLAS

23/12, 2, 3/1 26/12 30/12
5 µέρες 5 µέρες 5 µέρες

∆ίκλινο 665 575 695

3ο άτοµο έως 12 ετών 605 515 635

Μονόκλινο 845 755 925

Φόροι	αεροδρομίων	και	επίναυλοι	καυσίμων:	€ 145
Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€ 70	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 140	με	AEGEAN
(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα / πλοίο
Αναχώρηση	από	Αθήνα	για	Πάτρα	και	επιβίβαση	στο	πλοίο	για	Ανκόνα.	

2η μέρα: Ανκόνα - Λίμνη Γκάρντα
Άφιξη	 στη	 Ανκόνα	 και	 αναχώρηση	 με	 ενδιάμεσες	 στάσεις	 για	 τον	 Ιταλικό	 Βορρά	
και	 την	πανέμορφη	 λίμνη	Γκάρντα.	Άφιξη,	 τακτοποίηση	στο	 ξενοδοχείο	 και	πρώτη	
γνωριμία	με	την	πόλη.	Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Λίμνη Γκάρντα - Τρέντο -  Ίνσμπρουκ 
Η	 σημερινή	 μας	 μαγευτική	 πορεία,	 παράκτια	 της	 μαγευτικής	 λίμνης	 Γκάρντα	 και		
με	στάση	στο	αινιγματικό	Τρέντο,	 θα	 μας	 οδηγήσει	στο	 κουκλίστικο	 Ίννσμπρουκ,	
την	 πρωτεύουσα	 του	 Αυστριακού	 ομόσπονδου	 κρατιδίου	 Τιρόλο.	 Φθάνοντας	 θα	
ξεκινήσουμε	την	περιήγησή	μας	στην	πόλη,	κατά	τη	διάρκεια	της	οποίας	θα	δούμε	την	
Μικρή	Χρυσή	Στέγη,	τον	Καθεδρικό	Ναό	του	Αγίου	Ιακώβου,	τα	ανάκτορα	Χόφμπουρν,	
την	αψίδα	του	Θριάμβου,	την	κεντρική	λεωφόρο	Τερεζιενστράσσε	και	θα	καταλήξουμε	
στην	παλιά	πόλη.	Μεταφορά	και	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.	

4η μέρα: Ίνσμπρουκ, Σβαρόφσκι, Προαιρετική εκδρομή στο Ζέεφελντ 
Πρωινή	αναχώρηση	 για	 το	Βάτενς,	όπου	θα	 επισκεφθούμε	 το	μοναδικό	στο	 είδος	
του	 μουσείο	 Σβαρόφσκι	 -	 ένα	 ταξίδι	στον	 μαγικό,	 θαυμαστό,	παραμυθένιο	 κόσμο	
των	 κρυστάλλων	 Swarovski	 (έξοδα	 ατομικά).	 Θα	 περιηγηθούμε	 στους	 λαμπερούς	
Διαδρόμους,	 στις	 "Αίθουσες	 των	 Θαυμάτων",	 σε	 έναν	 χώρο	 που	 συνδυάζει	
δημιουργικότητα,	 καινοτομία,	 τέχνη	 και	 διασκέδαση!	Και	 φυσικά,	 ο	Κρυστάλλινος	
Κόσμος	διαθέτει	κατάστημα,	όπου	μπορείτε	να	αγοράσει	κάποιες	από	τις	μοναδικές	
δημιουργίες	του	οίκου.	Επιστροφή	ξενοδοχείο	μας	στο	Ίνσμπρουκ.		
Προτείνουμε	προαιρετικά	(έξοδα	ατομικά),	απογευματινή	εξόρμηση	στο	πασίγνωστο	
χειμερινό	θέρετρο	Ζέεφελντ,	σημείο	συνάντησης	του	διεθνούς	τζετ	σετ,	με	πολυάριθμες	
λύσεις	για	φαγητό	και	ποτό.

5η μέρα:  Ίνσμπρουκ - Σάλτσμπουργκ - Μόναχο 
Η	 σημερινή	 διαδρομή	 μέσα	 από	 το	 εντυπωσιακό	 τοπίο	 της	 Βαυαρίας	 και	 λίγο	
αργότερα	της	Αυστρίας	θα	μας	οδηγήσει	στο	πανέμορφο	Σάλτσμπουργκ,	το	"Κάστρο	
του	Αλατιού"	όπως	μεταφράζεται	 το	όνομά	 του,	 καθώς	 κατά	 τη	ρωμαϊκή	 εποχή,	η	
οικονομική	 του	 δύναμη	στηρίχθηκε	στον	 "λευκό	 χρυσό",	 δηλαδή	 το	 ορυκτό	 αλάτι.	
Κατά	τη	διάρκεια	της	ξενάγησής	μας	στην	παραμυθένια	αυτή	πόλη	θα	δούμε	το	παλάτι	
Μίραμπελ	 (εξωτερικά),	 ενώ,	 αφού	 διασχίσουμε	 το	ποτάμι	 Σάλτσαχ,	 θα	φθάσουμε	
στην	Γκετράιντεγκασσε,	τον	κεντρικό	εμπορικό	δρόμο	της	έξοχα	διατηρημένης	παλιάς	
πόλης	 με	 τα	 στενά	 δρομάκια,	 τα	 όμορφα	 κτίρια,	 τους	 ναούς	 και	 το	 εντυπωσιακό	
κάστρο	Χοενσάλτσμπουργκ	στην	 κορυφή	 του	 λόφου	 (μπορείτε	 να	 το	 επισκεφθείτε	
κατά	τον	ελεύθερό	σας	χρόνο	αν	είναι	ανοικτό,	έξοδα	ατομικά).	Ανάμεσα	σε	κομψές	
μπουτίκ	και	βιτρίνες	με	πορσελάνινες	κούκλες,	βρίσκεται	 το	σπίτι	όπου	γεννήθηκε	
ένας	 από	 τους	 σημαντικότερους	 συνθέτες	 κλασικής	 μουσικής,	 ο	 Βόλφγκανγκ	
Αμαντέους	Μότσαρτ	 (1756-1791),	 το	οποίο	σήμερα	αποτελεί	 το	ομώνυμο	Μουσείο	
με	 ενδιαφέροντα	 προσωπικά	 και	 οικογενειακά	 αντικείμενα.	 Χρόνος	 ελεύθερος	 για	
τα	βόλτες,	ψώνια	και	καφέ.	Αναχώρηση	για	 την	πρωτεύουσα	 της	Βαυαρίας.	Άφιξη	
και	περιπατητική	περιήγηση	στο	ιστορικό	κέντρο	της	πόλης	με	την	εορταστική,	λόγω	
των	ημερών,	ατμόσφαιρα,	κατά	 τη	διάρκεια	 της	οποίας	θα	δούμε	μεταξύ	άλλων	 το	
ρολόι	του	επιβλητικού	Δημαρχείου	με	τις	32	πολύχρωμες	φιγούρες	να	κινούνται	υπό	
τους	ήχους	43	καμπανών	δύο	φορές	ημερησίως,	γιορτάζοντας	τον	γάμο	του	Δούκα	
Γουλιέλμου.	Μεταφορά	και	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Μόναχο - Κάστρο Νοϊσβανστάιν - Ομπεραμεργκάου - Μόναχο
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 το	 μεγαλειώδες	 κάστρο	Νοϊσβανστάιν	 -	 το	πρώτο	 και	 το	
πιο	 διάσημο	από	 τα	 τρία	 κάστρα	 του	 βασιλιά	 της	Βαυαρίας	Λουδοβίκου	Β΄,	που	
χρησιμοποιήθηκε	ως	πρότυπο	για	το	Κάστρο	της	Ωραίας	Κοιμωμένης	και	αποτελεί	
σήμα	κατατεθέν	της	Disneyland.	
Στη	συνέχεια,	μέσα	από	μια	υπέροχη	διαδρομή,	φθάνουμε	στο	παραμυθένιο	χωριό	
Ομπεραμεργκάου,	παγκοσμίως	 γνωστό	 για	 τα	 ζωγραφιστά	 του	σπίτια,	 καθώς	 και	
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Ανκόνα	-	Λίμνη	Γκάρντα	-	Τρέντο	-	Ίνσμπρουκ	-	Σάλτσμπουργκ	-	Νοϊσβανστάιν	-	Νυρεμβέργη	-	Μόναχο	-	Βερόνα

ΑΥΣΤΡΙΑ - ΒΑΥΑΡΙΑ
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Περιλαμβάνονται: •Εισιτήρια	 πλοίου	 σε	 τετράκλινες	 εσωτερικές	 καμπίνες	 (ΑΒ4)	
•Μεταφορές,	μετακινήσεις	με	πολυτελές	κλιματιζόμενο	πούλμαν	τελευταίας	τεχνολογίας,	με	
τις	απαραίτητες	ζώνες	ασφαλείας,	δελτίο	καταλληλότητας,	έμπειρο	επαγγελματία	οδηγό	και	
όλα	 τα	απαραίτητα	από	 τον	 νόμο	 έγγραφα	 •Μία	διανυκτέρευση	σε	δίκλινα	δωμάτια	στο	
Hotel Del Porto 4*	 στην	 λίμνη	 Γκάρντα	 •Δύο	 διανυκτερεύσεις	 σε	 δίκλινα	 δωμάτια	 στο	
STAGE 12 - Hotel by Penz 4*	στο	Ίνσμπρουκ	•Τρεις	διανυκτερεύσεις	σε	δίκλινα	δωμάτια	
στο Mercure Hotel Muenchen City Center 4*	στο	Μόναχο	•Μία	διανυκτέρευση	σε	δίκλινα	
δωμάτια	στο	Best Western CTC Hotel Verona 4*	στην	Βερόνα	•Πλουσιοπάροχο	μπουφέ	
πρόγευμα	καθημερινά	•	Έμπειρος	αρχηγός,	συνοδός	του	γραφείου	μας	•Ασφάλεια	Αστικής	
ευθύνης	και	ταξιδιωτική	για	τους	εκδρομείς	έως	75	ετών	•Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:	Είσοδοι	σε	 μουσεία,	 μνημεία	 και	 λοιπά	αξιοθέατα,	αχθοφορικά,	
φιλοδωρήματα,	δημοτικός	φόρος	στα	 ξενοδοχεία	 (καταβάλλεται	απ΄	ευθείας	σε	αυτά)	και	
ό,τι	δεν	αναφέρεται	στα	παραπάνω	προσφερόμενα.

την	ανά	δεκαετία	θεατρική	αναπαράσταση	των	Παθών	του	Χριστού	 -	ένα	τάμα	του	
1633,	 σε	 μια	 ύστατη	 προσπάθεια	 αναχαίτισης	 της	 πανούκλας.	 Περπατώντας,	 θα	
θαυμάσουμε	τους	ζωγραφισμένους	με	φωτεινά	χρώματα	τοίχους,	όπου	απεικονίζονται	
θέματα	θρησκευτικού	περιεχομένου,	αναπαραστάσεις	από	 την	καθημερινή	ζωή	 της	
υπαίθρου,	από	τον	κόσμο	των	παραμυθιών	και	των	γερμανικών	θρύλων.	Επιστροφή	
στο	Μόναχο.	Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Μόναχο, Ελεύθερη μέρα, 
Προαιρετική εκδρομή στην Νυρεμβέργη και στο Rothenburg ob der Tauber 
Ελεύθερη	μέρα	στο	Μόναχο	για	περαιτέρω	εξερεύνηση	της	πόλης.	Επίσης	μπορείτε	
να	λάβετε	μέρος	στην	προαιρετική	εκδρομή	στην	Νυρεμβέργη	και	στο	Rothenburg	ob	
der	Tauber.
Περιγραφή Προαιρετικής Εκδρομής:	Πρωινή	αναχώρηση	για	το	μεσαιωνικό	στολίδι	
της	Βαυαρίας,	 την	Νυρεμβέργη.	Άφιξη	και	περιήγηση	στην	πόλη,	κατά	 τη	διάρκεια	
της	 οποίας	 θα	 δούμε	 το	 επιβλητικό	 Δημαρχείο	 και	 την	 ιστορική	 Marktplatz,	 τους	
εντυπωσιακούς	 ναούς	 του	Αγίου	Λαυρεντίου	 και	 του	Αγίου	Σεβάλδου,	 το	 ιστορικό	
Γηροκομείο	του	Αγίου	Πνεύματος	στις	όχθες	του	ποταμού	Πέγκνιτζ	και	το	μεγαλοπρεπές	
κάστρο	Kaiserburg.	Στη	συνέχεια	θα	αναχωρήσουμε	για	το	Rothenburg	ob	der	Tauber,	
ένα	πανέμορφο	μεσαιωνικό	χωριουδάκι,	που	φημίζεται	για	την	ρομαντική,	βαυαρική	
αρχιτεκτονική	του	με	τα	χαρακτηριστικά	ξύλινα	και	πέτρινα	σπιτάκια,	τις	πολύχρωμες	
προσόψεις	και	το	Δημαρχείο	του.	Ελεύθερος	χρόνος	για	καφέ	και	αγορές.	Επιστροφή	
στο	Μόναχο.	Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Μόναχο - Βερόνα 
Πρωινή	αναχώρηση	για	την	για	την	Βερόνα,	την	πόλη	του	Ρωμαίου	και	της	Ιουλιέτας,	
των	μεγάλων	εραστών	του	Σαίξπηρ.	Άφιξη	και	περιήγηση	της	πόλης.	Περνώντας	την	
επιβλητική	κεντρική	πύλη	του	ιστορικού	της	κέντρου,	θα	βρεθούμε	στην	Πιάτσα	Μπρα,	
όπου	θα	δούμε	την	Ρωμαϊκή	Αρένα,	το	παλάτι	Barbieri,	το	σπίτι	της	Ιουλιέτας,	καθώς	
και	τον	τάφο	της	και	φυσικά	πολλά	υπαίθρια	café,	πιτσαρίες	και	τρατορίες.	Μεταφορά	
και	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο.	Απόγευμα	ελεύθερο.	Διανυκτέρευση.

9η μέρα: Βερόνα - Ανκόνα - Εν πλω
Σήμερα	το	πρωί	θα	αναχωρήσουμε	για	την	Ανκόνα.	Άφιξη	και	επιβίβαση	στο	πλοίο	
για	Πάτρα.	

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

Σημείωση: Η	ανωτέρω	ροή	 των	 εκδρομών,	 ξεναγήσεων,	 επισκέψεων	 ενδέχεται	 να	
αλλάζει	για	την	καλύτερη	διεξαγωγή	του	προγράμματος.
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Αναχωρήσεις: 27/12/2021 - 5/1/2022 - 10 µέρες

ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ
ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ: 1.085 €

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ)
ΣΕ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ: 985 €

ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ
ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ: 1.635 €

(Στις τιµές περιλαµβάνεται µπουφέ πρόγευµα καθηµερινά)

Σηµειώσεις:
Στην τιµή υπολογίζεται διανυκτέρευση σε τετράκλινες εσωτερικές καµπίνες (ΑΒ4). 

Σε περίπτωση που επιθυµείτε άλλο τύπο καµπίνας σας επισυνάπτουµε την επιβάρυνση:
Επιβαρύνσεις:

2κλινη εσωτερική: κατ’ άτοµο 65 € µετ’ επιστροφής
2κλινη εξωτερική: κατ’ άτοµο 80 € µετ’ επιστροφής
3κλινη εσωτερική: κατ’ άτοµο 35 € µετ΄ επιστροφής
3κλινη εξωτερική: κατ’ άτοµο 50 € µετ’ επιστροφής
4κλινη εξωτερική: κατ’ άτοµο 30 € µετ΄επιστροφής

Προαιρετικές δραστηριότητες:
Προαιρετική απογευµατινή-βραδινή επίσκεψη στο Ζέεφελντ: Κόστος 35€/ανά άτοµο
Προαιρετική εκδροµή στην Νυρεµβέργη και Rottenburg: Κόστος 80 €/ανά άτοµο
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα / πλοίο
Αναχώρηση	από	Αθήνα	για	Πάτρα	και	επιβίβαση	στο	πλοίο	για	Ανκόνα.	

2η μέρα: Ανκόνα - Αόστα
Άφιξη	στη	Ανκόνα	και	αναχώρηση	για	τη	περιοχή	της	Αόστα	με	ενδιάμεσες	στάσεις,	
διασχίζοντας	 τον	 ιταλικό	 Βορρά,	 τους	 πρόποδες	 των	 ιταλικών	 Άλπεων	 και	 την	
κοιλάδα	της	Αόστα.	Άφιξη,	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο	και	πρώτη	γνωριμία	με	την	
πόλη.	Διανυκτέρευση.	
 
3η μέρα: Αόστα - Παρίσι
Πρωινή	αναχώρηση	για	το	Παρίσι	για	ενδιάμεσες	στάσεις,	απολαμβάνοντας	αρχικά	
το	χιονισμένο	 τοπίο	 των	γαλλικών	Άλπεων	και	στη	συνέχεια	 το	άρτια	οργανωμένο	
οδικό	 δίκτυο	 της	 Γαλλίας.	 Άφιξη	 στην	 "Πόλη	 του	 Φωτός"	 και	 τακτοποίηση	 στο	
ξενοδοχείο	που	βρίσκεται	στην	Place	de	la	République,	στο	κέντρο	της	πόλης,	δίπλα	
από	το	κανάλι	St.	Martin,	μια	υπέροχη	εναλλακτική	γειτονιά	με	πολυάριθμες	λύσεις	για	
φαγητό	και	ποτό,	αλλά	και	στην	αριστοκρατική	γειτονιά	MARAIS	με	το	καλλιτεχνικό	
ύφος,	την	πανέμορφη	Place	des	Vosges	και	τις	γραφικές	brasseries.	Διανυκτέρευση.	

4η μέρα: Παρίσι, Ξενάγηση πόλης (Προαιρετική νυχτερινή βόλτα στο Παρίσι)
Ξεκινάμε	σήμερα	το	πρωί	την	ξενάγησή	μας	στην	πόλη,	κατά	τη	διάρκεια	της	οποίας	
θα	 δούμε	 μεταξύ	 άλλων	 πανοραμικά	 την	 Παναγία	 των	 Παρισίων,	 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-
Ζερμαίν-ντε-Πρε	(Saint-Germain-des-Prés),	το	διάσημο	καφέ	"Le	Deux	Magots",	την	
Όπερα	Garnier	κ.ά.	Για	το	βράδυ	σας	προτείνουμε	να	ακολουθήσετε	 (προαιρετικά)	
μια	κρουαζιέρα	με	τα	περίφημα	μπατώ	μους	(bateaux	mouches),	που	κυλούν	απαλά	
στα	νερά	του	Σηκουάνα,	δίνοντάς	σας	την	ευκαιρία	να	δείτε	το	Παρίσι	φωταγωγημένο	

και	να	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.

5η 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".
6η μέρα: Παρίσι, στο Βασίλειο της Disneyland 
(ή Προαιρετική εκδρομή στη Νορμανδία)
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	
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ΠΑΡΙΣΙ - ΑΛΠΕΙΣ
Ανκόνα	-	Αόστα	-	Παρίσι,	Λούβρο,	Disneyland	-	Νορμανδία	-	Αννεσύ	-	Μπολόνια



115

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.	
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.

7η μέρα: Παρίσι, Αννεσύ
Σήμερα	 το	 πρωί	 θα	 αναχωρήσουμε	 για	 την	 "Βενετία	 της	 Γαλλίας",	 το	 Αννεσύ.	
Άφιξη,	 τακτοποίηση	στο	 ξενοδοχείο	 και	περιπατητική	περιήγηση	στα	 εντυπωσιακά	
κανάλια	που	 	συνδέουν	 τις	διάφορες	περιοχές	μεταξύ	 τους.	Γραφικές	κατοικίες	και	
καταστήματα	απλώνονται	κατά	μήκος	της	λίμνης,	ενώ	το	ιστορικό	μνημείο	Palais	de	l’	
Ile	που	δεσπόζει	στο	κέντρο	της,	κτισμένο	μέσα	στο	νερό,	αποτελεί	το	σήμα	κατατεθέν	
της	πόλης.	Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Αννεσύ - Μπολόνια 
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 την	Μπολόνια	 με	 το	 καλοδιατηρημένο	 και	 επιβλητικό	 της	
κέντρο,	όπου	δεσπόζουν	οι	πανύψηλοι	πύργοι,	τα	μεγαλοπρεπή	μέγαρα	και	αρχοντικά	
με	 την	 χαρακτηριστική	 αρχιτεκτονική,	 ο	 Καθεδρικός	 ναός	 και	 άλλα	 αξιοθέατα.	
Άφιξη	 και	 τακτοποίηση	 στο	 ξενοδοχείο.	 Το	 βράδυ	 θα	 σας	 …νυχτοπερπατήσουμε	
και	θα	διαπιστώσετε	από	μόνοι	σας	γιατί	η	Μπολόνια	χαρακτηρίζεται	από	 τα	 τρία	
ακόλουθα	παρατσούκλια:	La	Dotta	(Η	Λόγια):	η	Μπολόνια	αποτελεί	την	αρχαιότερη	
πανεπιστημιούπολη	της	Ευρώπης.	La	Grossa	(Η	Χοντρή):	λόγω	της	πεντανόστιμης,	
αλλά	και	ιδιαίτερα	παχυντικής	κουζίνας	της.	La	Rossa	(Η	Κόκκινη):	το	παρατσούκλι	
αυτό	 οφείλεται	 τόσο	 στην	 αριστερή	 πολιτική	 παράδοση	 της	 πόλης,	 όσο	 και	 στα	
υπέροχα	 κτίρια	 από	 κόκκινο	 τούβλο	 που	 κοσμούν	 το	 κέντρο	 της.	 Επιστροφή	 στο	
ξενοδοχείο.	Διανυκτέρευση.

9η μέρα: Μπολόνια - Ανκόνα - Εν πλω
Σήμερα	το	πρωί	θα	αναχωρήσουμε	για	την	Ανκόνα.	Άφιξη	και	επιβίβαση	στο	πλοίο	
για	Πάτρα.	

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

Σημείωση:	Η	ανωτέρω	ροή	 των	εκδρομών,	 ξεναγήσεων,	επισκέψεων,	ενδέχεται	να	
αλλάζει	για	την	καλύτερη	διεξαγωγή	του	προγράμματος.

Ομαδικά Οδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Περιλαμβάνονται: •Εισιτήρια	 πλοίου	 σε	 τετράκλινες	 εσωτερικές	 καμπίνες	 (ΑΒ4)	
•Μεταφορές,	μετακινήσεις	με	πολυτελές	κλιματιζόμενο	πούλμαν	τελευταίας	τεχνολογίας,	με	
τις	απαραίτητες	ζώνες	ασφαλείας,	δελτίο	καταλληλότητας,	έμπειρο	επαγγελματία	οδηγό	και	
όλα	 τα	απαραίτητα	από	 τον	 νόμο	 έγγραφα	 •Μία	διανυκτέρευση	σε	δίκλινα	δωμάτια	στο	
Express Hotel Aosta 3*	στην	Άοστα	 •Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	σε	δίκλινα	δωμάτια	στο	
Crowne Plaza Paris - Republique 4*	στο	Παρίσι	•Μία	διανυκτέρευση	σε	δίκλινα	δωμάτια	
στο	Novotel Annecy Centre 4*	στο	Αννεσύ	•Μία	διανυκτέρευση	σε	δίκλινα	δωμάτια	στο	
The Sydney Hotel 4* (πρώην Novotel Bologna Fiera)	στην	Μπολόνια	•Πλουσιοπάροχο	
μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	•Έμπειρος	αρχηγός,	συνοδός	του	γραφείου	μας	•Ασφάλεια	
Αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτική	για	τους	εκδρομείς	έως	75	ετών	•Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:	 Είσοδοι	 σε	 μουσεία,	 μνημεία	 &	 λοιπά	 αξιοθέατα,	 αχθοφορικά,	
φιλοδωρήματα,	δημοτικός	φόρος	στα	 ξενοδοχεία	 (καταβάλλεται	απ΄	ευθείας	σε	αυτά)	και	
ό,τι	δεν	αναφέρεται	στα	παραπάνω	προσφερόμενα.

Αναχωρήσεις: 27/12/2021 - 5/1/2022 - 10 µέρες

ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ
ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ: 985 €

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ)
ΣΕ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ: 885 €

ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ
ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ: 1.535 €

(Στις τιµές περιλαµβάνεται µπουφέ πρόγευµα καθηµερινά)

Σηµειώσεις:
Στην τιµή υπολογίζεται διανυκτέρευση σε τετράκλινες εσωτερικές καµπίνες (ΑΒ4). 

Σε περίπτωση που επιθυµείτε άλλο τύπο καµπίνας σας επισυνάπτουµε την επιβάρυνση:
Επιβαρύνσεις:

2κλινη εσωτερική: κατ’ άτοµο 65 € µετ’ επιστροφής
2κλινη εξωτερική: κατ’ άτοµο 80 € µετ’ επιστροφής
3κλινη εσωτερική: κατ’ άτοµο 35 € µετ΄ επιστροφής
3κλινη εξωτερική: κατ’ άτοµο 50 € µετ’ επιστροφής
4κλινη εξωτερική: κατ’ άτοµο 30 € µετ΄επιστροφής

Προαιρετικές δραστηριότητες:
Προαιρετική βραδινή επίσκεψη στο Παρίσι: Κόστος 50 €/ανά άτοµο

ÖΠροαιρετική εκδροµή στην Νορµανδία: Κόστος 80 €/ανά άτοµο
Κόστος για το ηµερήσιο πάσο στην Disneyland 109 €/ανά άτοµο για τα δύο πάρκα και 89 € /ανά 

άτοµο για το ένα πάρκο. Για τα παιδιά κάτω των 12 υπάρχει έκπτωση 5 €.
ÖΚόστος εισόδου, κράτησης και ακουστικά για το Λούβρο 25 € / ανά άτοµο άνω των 26 ετών και 

10 € για άτοµα κάτω των 26 ετών.
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα / πλοίο
Αναχώρηση	από	Αθήνα	για	Πάτρα	και	επιβίβαση	στο	πλοίο	για	Ανκόνα.
2η μέρα: Ανκόνα - Μιλάνο
Άφιξη	 στη	 Ανκόνα	 και	 αναχώρηση	 με	 ενδιάμεσες	 στάσεις	 για	 τον	 Ιταλικό	 Βορρά	 και	 την	
πρωτεύουσα	 της	 Λομβαρδίας,	 το	 Μιλάνο.	 Άφιξη,	 τακτοποίηση	 στο	 ξενοδοχείο	 και	 πρώτη	
γνωριμία	με	την	πόλη.	Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μιλάνο - Κόμο - Στρασβούργο 
Πρωινή	αναχώρηση	για	το	μαγευτικό	Κόμο.	Η	ομώνυμη	λίμνη	αποτελούσε	θέρετρο	διακοπών	
για	την	ιταλική	αριστοκρατία,	για	αυτό	και	είναι	γνωστή	για	τις	επιβλητικές	τις	βίλες	που	είναι	
κτισμένες	στα	παράλιά	 της.	Μερικές	από	 τις	πιο	 γνωστές	 είναι	 η	 διάσημη	Villa	Carlotta,	 η	
Villa	D’Este	και	η	Villa	del	Balbianello.	Μεταξύ	άλλων		θα	δούμε	την	παλιά	πόλη	με	τα	στενά	
σοκάκια	της	και	τον	Καθεδρικό	ναό.	Σας	προτείνουμε	μια	βόλτα	με	καραβάκι	για	να	απολαύσετε	
τη	 μοναδική	 θέα	 των	 Άλπεων.	 Στην	 συνέχεια	 θα	 αναχωρήσουμε	 για	 το	 Στρασβούργο,	
απολαμβάνοντας	το	άρτια	οργανωμένο	δίκτυο	καθώς	θα	διασχίζουμε	τα	υπέροχα	χιονισμένα	
τοπία	της	Ελβετίας	και	της	Αλσατίας.	Άφιξη	στο	Στρασβούργο,	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο	και	
πρώτη	γνωριμία	με	την	πόλη.	Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κολμάρ - Στρασβούργο  
Σήμερα	 το	πρωί	θα	αναχωρήσουμε	 για	 την	 γοητευτική	πόλη	 του	Κολμάρ,	διατρέχοντας	 τον	
γεμάτο	αμπελώνες	"Δρόμο	του	Κρασιού"	στην	οροσειρά	των	Βοσγίων.	Το	Κολμάρ	είναι	πλούσιο	
σε	μεσαιωνική	και	αναγεννησιακή	αρχιτεκτονική	και	είναι	η	γενέτειρα	του	Auguste	Bartholdi,	
σχεδιαστή	 του	Αγάλματος	 τη	Ελευθερίας.	Στη	συνέχεια	θα	 επιστρέψουμε	στο	Στρασβούργο	
και	θα	 ξεκινήσουμε	 την	περιήγηση	μας	στην	πόλη	που	μας	φιλοξενεί	 και	που	αποτελεί	 την	
πρωτεύουσα	 της	 Αλσατίας	 και	 έδρα	 του	 Ευρωκοινοβουλίου.	 Στο	 κέντρο	 της	 δεσπόζει	 ο	
Καθεδρικός	ναός	 της	Notre	Dame	με	ύψος	142	μέτρα	 (σήμερα	 είναι	 το	6ο	ψηλότερο	κτήριο	
του	κόσμου),	ένα	επιβλητικό	οικοδόμημα	με	το	εντυπωσιακό	Αστρονομικό	Ρολόι	-	πραγματικό	

κομψοτέχνημα	 -	στο	 εσωτερικό	 του.	Δεν	 θα	παραλείψουμε	 βεβαίως	 να	περπατήσουμε	στα	
πολυάριθμα	γεφύρια	πάνω	από	τα	κανάλια	του	ποταμού	Ιλ,	την	κουκλίστικη	"Μικρή	Γαλλία"	με	
τα	ξύλινα	σπιτάκια	και	τα	πνιγμένα	στα	λουλούδια	παράθυρά	τους.
5η μέρα: Στρασβούργο, Ελεύθερη μέρα, 
Προαιρετική εκδρομή σε Χαϊδελβέργη και Μπάντεν Μπάντεν 
Ελεύθερη	μέρα	στο	υπέροχο	Στρασβούργο.	Εναλλακτικά	προτείνουμε	μια	ημερήσια	εκδρομή	
στην	Γερμανία	-	στην	ιστορική	πανεπιστημιούπολη	Χαϊδελβέργη	και	στο	κοσμοπολίτικο	θέρετρο	
Μπάντεν	 Μπάντεν.	 Φθάνοντας	 στην	 Χαϊδελβέργη	 θα	 περπατήσουμε	 στο	 πεζοδρομημένο	
ιστορικό	της	κέντρο	με	το	παλιό	Πανεπιστήμιο	και	την	εκκλησία	του	Αγίου	Πνεύματος,	όπου	
μεταξύ	άλλων	θα	δούμε	τα	μπαρόκ	αρχιτεκτονικής	κτίρια	και	την	πολύβουη	κεντρική	πλατεία	της	
αγοράς.	Στη	συνέχεια	μπορείτε	να	ανεβείτε	στο	επιβλητικό	Schloss	(Κάστρο	της	Χαϊδελβέργης,	
εάν	 είναι	ανοικτό,	 έξοδα	ατομικά),	 για	 να	θαυμάσετε	πανοραμικά	 την	πόλη	 και	 τον	ποταμό	
Νέκαρ	που	τη	διασχίζει,	αλλά	και	για	να	δείτε	το	περίφημο	Γερμανικό	μουσείο	Φαρμακευτικής.	
Περπατήστε	 επίσης	 στον	 εμπορικό	 πεζόδρομο	 της	 παλιάς	 πόλης,	 την	 Χαουπτστράσσε	
(Haupstrasse),	που	θεωρείται	ο	μεγαλύτερος	της	Γερμανίας	(1.600	μέτρα).	Ελεύθερος	χρόνος	
για	γεύμα	και	αγορές.	Στη	συνέχεια	θα	αναχωρήσουμε	για	το	Μπάντεν	Μπάντεν,	πόλο	έλξης	
του	διεθνούς	τζετ	σετ,	όπου	θα	περπατήσουμε	στο	 ιστορικό	του	κέντρο	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	βόλτα	και	καφέ.	Επιστροφή	στο	Στρασβούργο.	Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Στρασβούργο, Στη μαγεία του Μέλανα Δρυμού, Φράιμπουργκ, Λίμνη Τίτιζεε, 
Καταρράκτες Τρίμπεργκ - Ζυρίχη
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	

Ομαδικά Οδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Ανκόνα	-	Μιλάνο	-	Κόμο	-	Στρασβούργο	-	Κολμάρ	-	Χαϊδελβέργη	-	Μπάντεν	Μπάντεν	-	Φράιμπουργκ	-	Λίμνη	Τίτιζεε	
Καταρράκτες	Τρίμπεργκ	-	Ζυρίχη	-	Λουκέρνη	-	Μπολόνια

ΑΛΣΑΤΙΑ
ΜΕΛΑΝΑΣ ∆ΡΥΜΟΣ - ΕΛΒΕΤΙΑ
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Περιλαμβάνονται: •Εισιτήρια	 πλοίου	 σε	 τετράκλινες	 εσωτερικές	 καμπίνες	 (ΑΒ4)	
•Μεταφορές,	μετακινήσεις	με	πολυτελές	κλιματιζόμενο	πούλμαν	τελευταίας	τεχνολογίας,	με	
τις	απαραίτητες	ζώνες	ασφαλείας,	δελτίο	καταλληλότητας,	έμπειρο	επαγγελματία	οδηγό	και	
όλα	 τα	απαραίτητα	από	 τον	 νόμο	 έγγραφα	 •Μία	διανυκτέρευση	σε	δίκλινα	δωμάτια	στο	
Hotel degli Arcimboldi 4*	στο	Μιλάνο	•Δύο	διανυκτερεύσεις	σε	δίκλινα	δωμάτια	στο	Hilton 
Strasbourg 4*	στο	Στρασβούργο	•Τρεις	διανυκτερεύσεις	σε	δίκλινα	δωμάτια	στο	Courtyard 
by Marriott Zurich North 4*	 στη	 Ζυρίχη	 •Μία	 διανυκτέρευση	 σε	 δίκλινα	 δωμάτια	 στο	
Sydney Hotel (πρώην Novotel Bologna Fiera)	στην	Μπολόνια	•Πλουσιοπάροχο	μπουφέ	
πρόγευμα	καθημερινά	•	Έμπειρος	αρχηγός,	συνοδός	του	γραφείου	μας	•Ασφάλεια	Αστικής	
ευθύνης	και	ταξιδιωτική	για	τους	εκδρομείς	έως	75	ετών	•Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:	Είσοδοι	σε	 μουσεία,	 μνημεία	 και	 λοιπά	αξιοθέατα,	αχθοφορικά,	
φιλοδωρήματα,	δημοτικός	φόρος	στα	 ξενοδοχεία	 (καταβάλλεται	απ΄	ευθείας	σε	αυτά)	και	
ό,τι	δεν	αναφέρεται	στα	παραπάνω	προσφερόμενα.

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.	Αναχώρηση	για	 την	
Ζυρίχη.	Άφιξη,	τακτοποίηση	στο	ξενοδοχείο	και	πρώτη	γνωριμία	με	την	πόλη.	Διανυκτέρευση.	
7η μέρα: Ζυρίχη, Περιήγηση, Προαιρετική απογευματινή-νυχτερινή εξόρμηση στην 
Λουκέρνη 
Πρωινή	περιήγηση	στην	πόλη,	κατά	τη	διάρκεια	της	οποίας	θα	δούμε	την	περίφημη	λεωφόρο	
Μπάνχοφστρασσε,	θα	περπατήσουμε	στους	κεντρικούς	πεζόδρομους	 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.	Για	το	απόγευμα-βράδυ	σας	προτείνουμε	(έξοδα	ατομικά)	
επίσκεψη	στην	κουκλίστικη	Λουκέρνη,	που	είναι	κτισμένη	στις	όχθες	της	λίμνης	των	τεσσάρων	
καντονιών.	Άφιξη	και	περιήγηση	στο	καλοδιατηρημένο	μεσαιωνικό	κέντρο	της	πόλης,	κατά	τη	
διάρκεια	της	οποίας	θα	δούμε	μεταξύ	άλλων	το	παλιό	Δημαρχείο,	την	χαρακτηριστική	γραφική	
ξύλινη	γέφυρα	Kapellbrücke,	το	μνημείο	του	Λιονταριού	κ.ά.	Ελεύθερος	χρόνος	για	δείπνο	και	
ποτό.	Πρόταση	μας	είναι	το	υπέροχο	εστιατόριο	με	ελβετικά	εδέσματα,	Phistern	που	φημίζεται	
για	το	υπέροχο	fondue.	Επιστροφή	στην	Ζυρίχη.	Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Ζυρίχη - Μπολόνια 
Πρωινή	 αναχώρηση	 για	 την	 Μπολόνια	 με	 το	 καλοδιατηρημένο	 και	 επιβλητικό	 της	 κέντρο,	
όπου	 δεσπόζουν	 οι	 πανύψηλοι	 πύργοι,	 τα	 μεγαλοπρεπή	 μέγαρα	 και	 αρχοντικά	 με	 την	
χαρακτηριστική	αρχιτεκτονική,	ο	Καθεδρικός	ναός	και	άλλα	αξιοθέατα.	Άφιξη	και	τακτοποίηση	
στο	ξενοδοχείο.	Το	βράδυ	θα	σας	…νυχτοπερπατήσουμε	και	θα	διαπιστώσετε	από	μόνοι	σας	
γιατί	η	Μπολόνια	χαρακτηρίζεται	από	τα	τρία	ακόλουθα	παρατσούκλια:	La	Dotta	(Η	Λόγια):	η	
Μπολόνια	αποτελεί	την	αρχαιότερη	πανεπιστημιούπολη	της	Ευρώπης.	La	Grossa	(Η	Χοντρή):	
λόγω	της	πεντανόστιμης,	αλλά	και	ιδιαίτερα	παχυντικής	κουζίνας	της.	La	Rossa	(Η	Κόκκινη):	το	
παρατσούκλι	αυτό	οφείλεται	τόσο	στην	αριστερή	πολιτική	παράδοση	της	πόλης,	όσο	και	στα	
υπέροχα	κτίρια	από	κόκκινο	τούβλο	που	κοσμούν	το	κέντρο	της.	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο.	
Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Μπολόνια - Ανκόνα - Εν πλω
Σήμερα	το	πρωί	θα	αναχωρήσουμε	για	την	Ανκόνα.	Άφιξη	και	επιβίβαση	στο	πλοίο	για	Πάτρα.

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

Σημείωση:	Η	ανωτέρω	ροή	των	εκδρομών,	ξεναγήσεων,	επισκέψεων,	ενδέχεται	να	αλλάζει	για	
την	καλύτερη	διεξαγωγή	του	προγράμματος.

Ομαδικά Οδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Αναχωρήσεις: 27/12/2021 - 5/1/2022 - 10 µέρες

ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ
ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ: 985 €

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ)
ΣΕ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ: 885 €

ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ
ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ: 1.735 €

(Στις τιµές περιλαµβάνεται µπουφέ πρόγευµα καθηµερινά)

Σηµειώσεις:
Στην τιµή υπολογίζεται διανυκτέρευση σε τετράκλινες εσωτερικές καµπίνες (ΑΒ4). 

Σε περίπτωση που επιθυµείτε άλλο τύπο καµπίνας σας επισυνάπτουµε την επιβάρυνση:
Επιβαρύνσεις:

2κλινη εσωτερική: κατ’ άτοµο 65 € µετ’ επιστροφής
2κλινη εξωτερική: κατ’ άτοµο 80 € µετ’ επιστροφής
3κλινη εσωτερική: κατ’ άτοµο 35 € µετ΄ επιστροφής
3κλινη εξωτερική: κατ’ άτοµο 50 € µετ’ επιστροφής
4κλινη εξωτερική: κατ’ άτοµο 30 € µετ΄επιστροφής

Προαιρετικές δραστηριότητες:
Προαιρετική εκδροµή στην Χαϊδελβέργη και Μπάντεν Μπάντεν: Κόστος 80 €/ανά άτοµο
Προαιρετική απογευµατινή-βραδινή επίσκεψη στην Λουκέρνη: Κόστος 50€/ανά άτοµο
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ∆Ι (2 Ιουλ 20)
Βάσει του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 7/2018, κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας EE 2015/2302

Παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συµµετοχής, οι οποίοι συνιστούν 
αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης του οργανωµένου ταξιδιού, καθώς και πληροφορίες και τυχόν άλλες συστάσεις 
που σας δίδονται, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωµένα ταξίδια µας. Η συµµετοχή σε οποιοδήποτε 
οργανωµένο ταξίδι του τουριστικού Οργανισµού µας, προϋποθέτει την προσεκτική µελέτη του προγράµµατος του 
συγκεκριµένου ταξιδιού και σηµαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/εκδροµέα των Γενικών Όρων 
Συµµετοχής, σύµφωνα µε το Π.∆. 7/2018. Συνεπώς, απολαµβάνετε όλων των δικαιωµάτων που προβλέπονται 
στην Ε.Ε για τα εν λόγω πακέτα. Στους Γενικούς Όρους Συµµετοχής αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς 
και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των δύο συµβαλλόµενων µερών στο οργανωµένο ταξίδι, ενώ όσον 
αφορά στις ειδικές πληροφορίες (προορισµούς, τιµές, ηµέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, µέσα 
µεταφοράς, καταλύµατα, επισκέψεις κτλ.), που αφορούν στο κάθε οργανωµένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να 
συµβουλεύεστε το εκάστοτε ισχύον πρόγραµµα και 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. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Η Εταιρεία µας, µε την επωνυµία “ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε” και το διακριτικό τίτλο “Manessis Travel”, µε έδρα την Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αρ. 4, 
αριθµό MH.T.E 0206E60000440600, µε τηλέφωνο επικοινωνίας 2103290100 και email info@manessistravel.gr 
,που στο εξής θα καλείται “Τουριστικός Οργανισµός”, είναι µέλος του Συνδέσµου των εν Ελλάδι Τουριστικών 
και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Αριθµός µέλους του ΗΑΤΤΑ 0342) και είναι διοργανωτής ταξιδιών, είτε µόνη είτε 
σε κοινοπρακτική συνεργασία µε άλλα τουριστικά γραφεία ή λειτουργεί ως µεσάζων µεταξύ άλλων τουριστικών 
γραφείων καθώς και των µεταφορικών µέσων, µε τελικό σκοπό την πώληση των οργανωµένων αυτών ταξιδιών 
στον ταξιδιώτη/εκδροµέα.
2.  ΓΕΝΙΚΑ Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συµµετοχής 
έχουν ελεγχθεί από το γραφείο µας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και 
ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι ειδικότερο ή διαφορετικό στο πρόγραµµα εκάστου ταξιδιού. Τα 
προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένου του ισχύοντος κάθε φορά τιµοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο που 
αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραµµάτων των ταξιδιών µπορεί να αλλάξουν, 
λόγω έκτακτων αλλαγών των συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε άµεσα µε τον πλέον πρόσφορο 
τρόπο και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτουµε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για τη δήλωση των οποίων 
εσείς φέρετε αποκλειστική ευθύνη. Οποιεσδήποτε ειδικές επιθυµίες, ανάγκες ή απαιτήσεις σας, όσον αφορά 
στο ταξίδι σας, θα πρέπει να περιλαµβάνονται ρητά στη σύµβαση, εφόσον έχουν συµφωνηθεί και είναι εφικτή 
η πραγµατοποίησή τους.
3.  ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ Οι εγγραφές γίνονται µε επίσκεψη στα γραφεία 
µας ή στα γραφεία των συνεργατών µας, µε αλληλογραφία (ταχυδροµική ή ηλεκτρονική), fax, τηλέφωνο 
και µέσω της ιστοσελίδας µας στο διαδίκτυο, µε την προϋπόθεση (προκειµένου να δεσµευτούν θέσεις στο 
συγκεκριµένο ταξίδι): 1ον της πληρωµής της προβλεπόµενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του 
ποσού, µετρητοίς, µέσω πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωµένης κάρτας ή µε έµβασµα προς το τουριστικό 
γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συµµόρφωσης µε τους παρόντες Γενικούς 
Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωµής της προκαταβολής το 
συγκεκριµένο ταξίδι, µε τις ηµεροµηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία 
του. Το δικαίωµα συµµετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται µε την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των 
σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις ηµέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική 
Σύµβαση. Τυχόν µη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόµενο χρόνο, δίνει το δικαίωµα 
στον Τουριστικό Οργανισµό µας να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχοµένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, 
σύµφωνα µε τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συµβαλλόµενος, ο οποίος εκπροσωπεί την 
οικογένεια ή την οµάδα του, έχει την υποχρέωση να ενηµερώσει όλους τους εκπροσωπούµενους από αυτόν 
συνταξιδιώτες του για τις λεπτοµέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συµµετέχοντες µέσω τρίτου έχουν 
τις ίδιες υποχρεώσεις µε τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη 
διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί. Οι τουριστικές υπηρεσίες που θα σας παρασχεθούν, 
καθώς και τα σχετικά κόστη, αναφέρονται λεπτοµερώς στη Σύµβαση Οργανωµένου Ταξιδιού που θα πρέπει 
να υπογράψετε. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική σας παρουσία (κράτηση µέσω τηλεφώνου, mail 
κτλ.) θα παραλάβετε τη Σύµβαση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (σ’ αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωµα 
να υπαναχωρήσετε από τη σύµβαση εντός προθεσµίας 14 ηµερών από την ηµεροµηνία που σας αποστάλθηκε 
στο ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο, λαµβάνοντας υπόψη τα σχετιζόµενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο 
Άρθρο 11 στη συνέχεια). Στις οργανωµένες αεροπορικές εκδροµές, ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόµιο 
άφιξης και οι υπηρεσίες αρχίζουν και τελειώνουν µε την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το αεροδρόµιο 
προορισµού της εκδροµής αντίστοιχα. Ο Οργανισµός διατηρεί το δικαίωµα αντικατάστασης του αρχηγού/
συνοδού κατά τη διάρκεια της εκδροµής/ταξιδιού. Σε ορισµένες περιπτώσεις η συνοδεία πραγµατοποιείται µε 
τοπικούς αντιπροσώπους. 
Ο Τουριστικός Οργανισµός µας, δεν φέρει καµία ευθύνη για τις µέρες και ώρες λειτουργίας των αγορών, 
µουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
4.  ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ. Η αξία-τιµή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα 
τιµοκατάλογο µας. Οι τιµές των ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ηµέρα που εκδίδεται ο τιµοκατάλογος, µε 
βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, το κόστος των καυσίµων ή άλλων πηγών ενέργειας, τους 
ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, κάθε είδους φόρων ή τελών, την ισοτιµία ξένων νοµισµάτων σε σχέση µε το € 
(Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους (π.χ. ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων κτλ.). Ο Τουριστικός 
Οργανισµός µας, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής των 
τιµών, όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Ειδικότερα, η τιµή του ταξιδιού µπορεί να αλλάξει µέχρι 
20 ηµέρες πριν την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η συγκεκριµένη αύξηση της τιµής θα κοινοποιηθεί 
στον ταξιδιώτη υπολογισµένη αναλυτικά µε σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο. 
Σε περίπτωση αύξησης της τιµής σε σηµαντικό βαθµό (δηλαδή πάνω από 8% της αξίας του ταξιδιού) για τους 
παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας και 
να του επιστραφεί το ακριβές ποσό που έχει καταβάλει. Εάν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύµβαση οργανωµένου 
ταξιδιού για τον ως άνω λόγο, τότε ο ταξιδιώτης δύναται να δεχθεί άλλο πακέτο ισοδύναµο ή ανώτερης ποιότητας. 
Υποχρέωση του ταξιδιώτη είναι να γνωστοποιήσει στον Τουριστικό Οργανισµό µας, εγγράφως την όποια απόφασή 
του µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, που όµως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 3 ηµέρες 
από τη στιγµή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιµής. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει 
εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσµίας, ο Τουριστικός Οργανισµός, είναι υποχρεωµένος να ακυρώσει 
τη συµµετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήµατα που έχει καταβάλει χωρίς καµία άλλη υποχρέωση, 
λαµβάνοντας υπόψη τα σχετιζόµενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 11 στη συνέχεια.

Επίσης, ο Τουριστικός Οργανισµός µας έχει το δικαίωµα, για ορισµένη χρονική περίοδο ή για περιορισµένο 
αριθµό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιµές, µε ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών. 
Οι παιδικές χρεώσεις ποικίλλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαµονής, χωρίς φαγητό, στα 
ξενοδοχεία και τα πλοία, µέχρι µια µικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών, συνήθως, και µόνον όταν πληρώνουν 
δύο ενήλικες στο ίδιο δωµάτιο/καµπίνα). 
Συνήθως στις τιµές δεν περιλαµβάνονται φόροι διαµονής και δηµοτικοί φόροι. Στην Ελλάδα ο φόρος διαµονής 
ανά δωµάτιο/σουίτα και ανά διανυκτέρευση είναι: Ξενοδοχείο 3*: € 1,50, 4*: € 3,00, 5*: € 4,00 και βάση του 
σχετικού νόµου καταβάλλεται από τον πελάτη απ’ ευθείας στο εκάστοτε ξενοδοχείο.
 5.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ο Τουριστικός Οργανισµός µας, έχει την υποχρέωση 
να συντονίσει και να εκτελέσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες. Όµως, 
έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασµένες ενέργειες 
και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως 
ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δροµολογίων των διαφόρων µεταφορικών µέσων (αεροπλάνων, πλοίων, 
λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισµού (“εµπάργκο”) περιοχών εξ αιτίας τροµοκρατικών 
ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Ο Τουριστικός Οργανισµός, δεν µπορεί να προβλέψει ή 
να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωµένων πτήσεων (charters) ή και δροµολογηµένων αεροπλάνων 
ή πλοίων για τεχνικούς ή µετεωρολογικούς ή άλλους λόγους (και κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει 
να προγραµµατίζουν σηµαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες µετακινήσεις, τις ηµέρες 
των αναχωρήσεων/αφίξεων).
Τονίζεται ότι, ο Τουριστικός Οργανισµός δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι 
ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και µπορεί να οδηγήσουν στη µαταίωση του ταξιδιού ή σε ζηµίες που 
οφείλονται σε µη εκτέλεση ή πληµµελή εκτέλεση των συµφωνηµένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήµατα, ασθένειες, επιδηµίες, οργανικές διαταραχές 
λόγω τοπικών συνθηκών, υψοµέτρου, κλίµατος, λόγω γευµάτων που δεν περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα 
του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυµατισµοί ή κακουχίες 
λόγω πολέµου, πραξικοπηµάτων, τροµοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισµών, καιρικών συνθηκών, 
πυρκαγιών, επιδηµιών, τοξικών µολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις 
παραπάνω περιπτώσεις, ο Τουριστικός Οργανισµός µας δεν φέρει καµία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζηµίας 
που προκλήθηκε από αυτές, όµως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να συµπαρασταθεί και να φροντίσει τους 
ταξιδιώτες µε κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί γι’ αυτόν ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών 
έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους 
ίδιους τους ταξιδιώτες. 
Εύλογα παράπονα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αµέσως και επί τόπου στον συνοδό 
(ή, ελλείψει αυτού, στον Οργανισµό µας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριµένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το 
πρόβληµα που επισηµάνθηκε δεν κατέστη δυνατόν να λυθεί επί τόπου, µετά την επιστροφή σας από το ταξίδι, 
θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο µας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο µέσα σε προθεσµία 7 
εργάσιµων ηµερών, µαζί µε οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για την αιτιολόγησή 
του. Μετά την παρέλευση 7ηµέρου, ο Τουριστικός Οργανισµός µας δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε 
οποιαδήποτε απαίτηση. Εάν προκύψουν ζηµιές λόγω της µη εκτέλεσης ή της πληµµελούς εκτέλεσης παροχών 
του οργανωµένου ταξιδιού, η αποζηµίωση στον πελάτη περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συµβάσεις που 
δεσµεύουν την χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. Ειδικότερα: H αποζηµίωση που θεµελιώνεται από την 
µη εκτέλεση ή πληµµελή εκτέλεση των παροχών του οργανωµένου ταξιδιού, περιορίζεται µέχρι το διπλάσιο της 
αξίας στην κατ’ άτοµο τιµή του ταξιδιού.
Για να είναι δυνατή η πραγµατοποίηση ενός οργανωµένου ταξιδιού, απαιτείται ο ελάχιστος αριθµός των 20 (είκοσι) 
συµµετεχόντων (µη συµπεριλαµβανοµένων παιδιών κάτω των 12 ετών). Για τα µακρινά ταξίδια, ο ελάχιστος 
αριθµός συµµετεχόντων περιορίζεται στα 15 (δεκαπέντε) άτοµα ή στον αριθµό που καθορίζεται από το πρόγραµµα 
της εκδροµής. Εφόσον ο αριθµός αυτός δεν συµπληρωθεί, το γραφείο µας διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει το 
συγκεκριµένο ταξίδι, οφείλει δε να ενηµερώσει τους πελάτες που είχαν δηλώσει συµµετοχή σε αυτό και να τους 
επιστρέψει τα χρήµατα που είχαν καταβάλει, χωρίς καµία άλλη υποχρέωση. 
O Οργανισµός προσφέρει µόνο τις παροχές που αναφέρονται στις περιγραφές των προγραµµάτων των οργανωµένων 
ταξιδιών. Τυχόν προαιρετικές παροχές διατίθενται µε επιπλέον χρέωση, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η 
υλοποίησή τους. Ο Οργανισµός µας δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες 
πραγµατοποιούνται κυρίως από τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, ο Οργανισµός µας θα 
εκδώσει τα προβλεπόµενα εκ του νόµου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαµβάνονται από τα γραφεία 
µας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες των οικονοµικών υπηρεσιών (από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).
6.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΩΝ  Επειδή στο οργανωµένο ταξίδι συµµετέχουν συνήθως και άλλα 
άτοµα, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συµπεριφορά και η απόλυτη συµµόρφωση των ταξιδιωτών προς 
το πρόγραµµα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους 
τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράµµατος (πτήσεις, µεταφορές, ξεναγήσεις, εκδροµές, 
γεύµατα κτλ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσµα 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. ∆ιευκρινίζεται ότι η όποια τυχόν αλλαγή θα 
πρέπει να είναι ακριβώς εντός του ιδίου πλαισίου και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες 
στο οργανωµένο ταξίδι (εµπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κτλ.) αποδέχονται τις αλλαγές. Οι ταξιδιώτες είναι 
υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και οφείλουν να τα εποπτεύουν ανελλιπώς καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού για την ασφάλεια και τη συµπεριφορά τους.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αεροµεταφορέων, πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή των 
προσωπικών στοιχείων του επιβάτη, αλλά µόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας 
θέσης, εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν και µε το ανάλογο κόστος. Ο Τουριστικός Οργανισµός µας 
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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.  ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν 
στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυµάτων που αναφέρονται στα προγράµµατα 
των οργανωµένων ή πωλούµενων ταξιδιών µας, είναι σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κάθε κράτους 
για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυµάτων, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από χώρα 
σε χώρα. Τα δωµάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ηµίδιπλο. Τα τρίκλινα 
δωµάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα µε επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον 
κρεβάτι µπορεί να είναι µικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόµενο. Τα δωµάτια παραδίδονται από 
το ξενοδοχείο συνήθως µεταξύ 14:00΄-16:00΄ και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00΄-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. ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ 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 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Φροντίζουµε να είµαστε εναρµονισµένοι µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο ως προς την ορθή χρήση των προσωπικών δεδοµένων. Για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ο ταξιδιώτης 
συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων, όπως είναι στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητάς του 
και πληροφορίες που αφορούν υπηρεσίες που χρησιµοποιεί και συνήθειες που έχει. Ενηµερωθείτε εκτενέστερα από 
την ιστοσελίδα µας (https://www.manessistravel.gr/el/politiki-aporritou) 
Ο Τουριστικός Οργανισµός και ο ταξιδιώτης δεσµεύονται να επιλύσουν µε καλή πίστη κάθε διαφορά που µπορεί να 
προκύψει κατά την εκτέλεση της σύµβασης του οργανωµένου ταξιδιού. 
Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα µέρη δεσµεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής 
Επίλυσης ∆ιαφορών του Συνδέσµου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και να ζητήσουν τη 
µεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια της Αθήνας.
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ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-17:30

Σάββατο 09:00-17:30

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-19:00

Σάββατο 09:00-17:30

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-18:30

Σάββατο 09:00-17:30




