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Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

years of

43

Σε αυτό το έντυπο μπορείτε να πατήσετε
ΠΑΝΩ στον τίτλο της εκδρομής και θα δείτε 
την ανάλογη εκδρομή στο site μας.
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΤΣΕΧΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ

Όσλο

ΓΑΛΛΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ

ΚΡΟΑΤΙΑ

Πατήστε ΠΑΝΩ στο όνομα της χώρας
και θα δείτε την ανάλογη εκδρομή.

Για να επιστρέψετε στη σελίδα του χάρτη
πατήστε την κεφαλίδα της σελίδας.
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ΤΟΥΡΚΙΑ

Στοκχόλμη

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
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Ένα ειδικά σχεδιασμένο και πληρέστατο 8ήμερο ταξίδι 
στην ανόθευτη φυσική ομορφιά μιας ξεχωριστής 

νησιωτικής χώρας, με το συνεχώς εναλλασσόμενο 
τοπίο της - ενεργά και μη ηφαίστεια, κρυστάλλινες 

σπηλιές σε παγετώνες, γεωθερμικά πεδία, ορμητικοί 
καταρράκτες, ογκώδη παγόβουνα, επιβλητικοί 

θερμοπίδακες, παράξενοι σχηματισμοί λάβας, λίμνες 
καυτής λάσπης, κρατήρες ηφαιστείων, ιαματικές πηγές, 

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

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ-ΑΘΗΝΑ	μέσω	ενδιάμεσου	σταθμού	με	AEGEAN/ISLAND AIR
•	 Επτά	διανυκτερεύσεις	σε	επιλεγμένα	ξενοδοχεία	(standard	δωμάτια)			
• Μπουφέ πρόγευμα (7 πρωινά: 6 πρωινά & 1 box αναλόγως με την πτήση της επιστροφής)
 και 5 Δείπνα συνολικά: 4 δείπνα στα ξενοδοχεία εκτός Ρέικιαβικ και 1 δείπνο στο
 παραδοσιακό Viking Village κοντά στο Ρέικιαβικ 
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις,	εκδρομές	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα,	με	το	κόστος
	 των	εισόδων	όπου	απαιτούνται
• Είσοδος στην Blue Lagoon με δωρεάν την απαραίτητη πετσέτα και παντόφλες - προσφορά του Γραφείου μας
•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	Φόροι	διαμονής	στα	ξενοδοχεία,	εάν	και	όπου	απαιτούνται
	 (City	Taxes),	ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 650
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	175	και	από	άλλες	πόλεις:	€	250	με	AEGEAN (ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)	
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία,	χώρους	επίσκεψης	και	λοιπά	αξιοθέατα,	πέραν των αναγραφόμενων 
 στο αναλυτικό πρόγραμμα (το κόστος των οποίων περιλαμβάνεται στην τιμή)
•	 Αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Στη μαγεία των Γκέυζερς και του φυσικού Κάλλους
Πλήρης γύρος του Νησιού - Χρυσός και Διαμαντένιος Κύκλος

Το μεγάλο ταξίδι…

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-stin-islandia
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ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ

Μπλου
Λαγκούν

Λάνγκγιοκουλ

Θίνγκβελιρ

Λίµνη
Γιόκουλσαρλον

Χοφν

Σέλγιαλαντσφος

Σκόγκαφος

Ρέικιαβικ

Πίδακας
Geyser

Dyrholaey View Point Ρεϊνισφιάρα

Χέλλα

Ηφαίστειο
Μπάουλα

Φαράγγι
Στουντλαγκίλ

Ακουρέιρι

Καταρρ.
ΓκόνταφοςΣάουδαρκροκουρ

Γκλαουµπάερ

Καταρρ.
Ντέττιφος

Χβερίρ
ΝάµασκαρντΛίµνη

Μιβάτν

Άσµπουργκι

Ντιουπιβόγκαρ

Σέιντισφιορντουρ

Ντιµουµποργκίρ

Καταρράκτης
Gulfoss

• Εξαιρετικές πτήσεις με AEGEAN/ISLAND AIR
	 πρωινή	αναχώρηση	από	Αθήνα	και	απογευματινή
	 από	Ρέικιαβικ	την	8η	μέρα	(και	όχι	το	βράδυ	της
	 7ης	μέρας)	-	ώστε	να	έχουμε	περισσότερο χρόνο
 στην χώρα	και	να	μην	προσμετράμε	τις	
	 απογευματινές	αναχωρήσεις	από	Αθήνα	και	τις
	 νυχτερινές	αναχωρήσεις	από	Ρέικιαβικ	ως
	 διάρκεια	ταξιδιού!!!	
• Επτά διανυκτερεύσεις	(και	όχι	έξι,	όπως	άλλα	
	 οκταήμερα	προγράμματα)	σε	επιλεγμένα	ξενοδοχεία
•	 Ξενάγηση	στο	Ρέικιαβικ	και	είσοδος στο περίφημο
 Περλ	(Pearl)	με	το	πλανητάριο	και	το	μουσείο
•	 Ανακαλύπτουμε	τον “Χρυσό Κύκλο” και τον
 “Διαμαντένιο Κύκλο της Βόρειας Ισλανδίας” 
•	 Είσοδος	στο	Εθνικό Πάρκο Θίνγκβελιρ	και	στην
	 φάρμα-λαογραφικό	μουσείο Γκλαουμπάερ
• Snowmobiles στον επιβλητικό 
 παγετώνα Λάνγκγιοκουλ
• Είσοδος στο σπήλαιο του παγετώνα	-	μια	
	 σπάνια	εμπειρία	που	θα	σας	μείνει	αξέχαστη	
•	 Επίσκεψη	στο	Dyrholaey View Point,	την	τεράστια	
	 αψίδα	λάβας	που	υψώνεται	στη	θάλασσα		
•	 Επίσκεψη	στην	περίφημη	Μαύρη Παραλία
 Ρεϊνισφιάρα	με	την	κατάμαυρη	ηφαιστειακή
	 άμμο	και	τους	εντυπωσιακούς	πολυεδρικούς
	 βασαλτικούς	σχηματισμούς	
•	 Εισιτήριο	του	αμφίβιου	οχήματος	στην	λίμνη
 Γιόκουλσαρλον
•	 Επίσκεψη	στο	φαράγγι Στουντλαγκίλ	-	έναν	από		

TRAVEL AT A GLANCE:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
1η μέρα: 
Αθήνα	-	Ρέικιαβικ,	Περιήγηση
2η μέρα:
Ρέικιαβικ	-	Νότια	Ισλανδία	-	Χέλλα:	“Χρυσός	
Κύκλος”,	Θίνγκβελιρ,	Geyser,	Χρυσός	Καταρράκτης	
Γκούλφος	(Gullfoss),	Snowmobiles	στον	παγετώνα	
Λάνγκγιοκουλ,	Είσοδος	σε	σπήλαιο	από	πάγο	-	
Χέλλα
3η μέρα:
Νότια	Ισλανδία	-	Χέλλα	-	Καταρράκτες	Σκόγκαφος	
και	Σέλγιαλαντσφος	-	Dyrholaey	View	Point	-	Μαύρη	
Παραλία	Ρεϊνισφιάρα	-	Λίμνη	Γιοκούλσαρλον	με	
παγόβουνα/Αμφίβια	οχήματα	-	Χοφν
4η μέρα:
Ανατολική/Βόρεια	Ισλανδία	-	Χοφν	-	Ντιουπιβόγκαρ	
-	Σέιντισφιορντουρ	-	Φαράγγι	Στουντλαγκίλ	-	Λίμνη	
Μιβάτν
5η μέρα:
Βόρεια	Ισλανδία	-	Λίμνη	Μιβάτν	-	Καταρράκτης	
Ντέττιφος	-	Άσμπουργκι	-	Γεωθερμικό	πεδίο	
Χβερίρ	(Ηverir)	-	Νάμασκαρντ	(Námaskarð)	-	
Ντιμουμποργκίρ	(Dimmuborgir)	-	Καταρράκτης	
Γκόνταφος	-	Ακουρέιρι,	Κρουαζιέρα	για	παρατήρηση	
φαλαινών	
6η μέρα:
Ακουρέιρι	-	Γκλαουμπάερ	(Glaumbær)	-	
Σάουδαρκροκουρ	(Sauðárkrókur)	-	Ηφαίστειο	
Μπάουλα	-	Ρέικιαβικ	
7η μέρα:
Ρέικιαβικ	-	περιοχή	Κέφλαβικ	-	Κολύμπι	στην	Μπλου	
Λαγκούν	-	Ρέικιαβικ,	“Εμπειρία	Βίκινγκς”
8η μέρα:
Ρέικιαβικ	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

	 τους	πιο	όμορφους	κρυμμένους	θησαυρούς	της
	 χώρας	με	τους	σπάνιους	σχηματισμούς
	 στηλών	βασάλτη
•	 Εισιτήριο	της	Κρουαζιέρας για παρατήρηση
 φαλαινών 
•	 Αντικρίζουμε	μεγαλοπρεπείς	και	πανέμορφους
	 καταρράκτες,	όπως	ο	χρυσός	καταρράκτης
 Γκούλφος, ο Σκόγκαφος, ο Σέλγιαλαντσφος, ο
 Ντέττιφος και	ο	καταρράκτης	των	θεών	Γκόνταφος   
•	 Θαυμάζουμε	εξωπραγματικά	τοπία	και	μοναδικά
	 γεωφυσικά	φαινόμενα,	όπως	τους	θερμοπίδακες
 Geyser και Strokkur, τη λίμνη Μιβάτν	με	το
	 αλλόκοτο	σχήμα	της,	το	παγετωνικό	φαράγγι
 Άσμπουργκι, το γεωθερμικό πεδίο Χβερίρ 
	 με	τη	ζέουσα	λάσπη,	τις	θερμές	πηγές	και	τα
	 φουμαρόλια,	την	απόκοσμη	περιοχή	Νάμασκαρντ,
	 καθώς	τους	παράξενους	σχηματισμούς	της	λάβας
	 στο	Ντιμουμποργκίρ 
•	 Είσοδος	στην	Mπλου Λαγκούν	με	τα	ιαματικά	νερά
	 (παρέχονται	παντόφλες	και	πετσέτα)	
•	 Φόροι	διαμονής	στα	ξενοδοχεία	(City	Taxes)
	 και	Check	Points,	όπου	απαιτούνται	
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
• Ημιδιατροφή	στην	επαρχία	και	ένα	παραδοσιακό	
 δείπνο στο Viking Village	κοντά	στο	Ρέικιαβικ	
•	 Εμπειρότατος	Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας

8 μέρες από  2295€Αναχωρήσεις:  3, 10, 17, 24, 31 Ιουλίου,
7, 14, 21, 28 Αυγούστου, 4, 25 Σεπτεμβρίου
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Ένα 8ήμερο ταξίδι σε μια από τις πιο 
όμορφες χώρες του κόσμου! 

Μια χώρα που οι φυσικές της ομορφιές είναι 
ανεξάντλητες: καταρράκτες που κατακρημνίζονται 

από κατακόρυφους βράχους, μικρά και μεγάλα 
ποτάμια, πανέμορφες λίμνες με κρυστάλλινα 

νερά, πυκνά πευκοδάση, δαντελωτές ακτές και 
εκατοντάδες μαγευτικά φιόρδ, που σαν υδάτινες 

γλώσσες εισχωρούν στην ηπειρωτική χώρα.  
Οι γραφικές πόλεις και τα υπέροχα χωριουδάκια που 

κουρνιάζουν στις παρυφές του νερού συμπληρώνουν 
τις εικόνες ενός ιδιαίτερου ταξιδιού, που θα μας 

χαρίσει μοναδικές στιγμές και αξέχαστες εμπειρίες!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΟΣΛΟ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES
•	 Επτά	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	3*,	4*:	στο	Όσλο	(2),	στο	Στάβανγκερ	(2),
	 στο	Μπέργκεν	(2)	και	στην	ευρύτερη	περιοχή	του	Γκέιλο	(1)	σε	standard	δωμάτια
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά		
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις,	εκδρομές	όπως	αναγράφονται	στο
	 πρόγραμμα,	με το κόστος των εισόδων όπου απαιτούνται
•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	parking,	φόροι	πόλεων,
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID
	 για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 450
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:	€	140	με	AEGEAN
	 (ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)	
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται
	 ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Μαγευτικό ταξίδι στη

...την γοητευτική χώρα
των Βίκινγκς και των φιόρδ!!!

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-sto-mageutiko-taksidi-sti-norbigia-tin-goiteutiki-chora-ton-bikingks-kai-ton-fiord
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ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

∆ΑΝΙΑ

Όσλο

Κρίστιανσαντ

Γκουντβάγκεν
Φλαµ

Μύρνταλ Γκέιλο

Λύσεµποτν

Μπέργκεν

Στάβανγκερ

•	 Εξαιρετικές	πτήσεις	με	AEGEAN  AIRLINES
	 Αθήνα-	Όσλο και Όσλο-Αθήνα  
• Λεπτομερής ξενάγηση στην πόλη του Όσλο	και	
	 όχι	απλό	πέρασμα,	όπως	σε	άλλα	προγράμματα
•	 	Επίσκεψη	στην	περίφημη	χιονοδρομική	εξέδρα	του
 Χολμενκόλλεν και είσοδος στο μουσείο του σκι
	 (εισιτήρια	πληρωμένα	και	προ-κρατημένα),	
	 που	λειτουργεί	από	το	1923	και	είναι		
	 το	παλαιότερο	του	είδους	του
• Επίσκεψη στα τρία σημαντικότερα μουσεία του
 Όσλο, που συνήθως παραλείπονται από τα 
 προγράμματα λόγω κόστους: Μουσείο Φραμ,
 Μουσείο Κον-Τίκι και Μουσείο Ιστορίας και
 Πολιτισμού της Νορβηγίας	(εισιτήρια	πληρωμένα
	 και	προ-κρατημένα)
•	 Διασχίζουμε	μαγευτικά	Σκανδιναβικά τοπία 
 κατά μήκος του Ατλαντικού ωκεανού
• Κρουαζιέρα στο υπέροχο φιόρδ Λίσε	(Lysefjord),	
	 κατά	τη	διάρκεια	της	οποίας	θα	αντικρίσουμε	τον	
	 επιβλητικό	βράχο Πρεϊκεστόλεν	και	τον	περίφημο	
 βράχο Κίραγκ	(εισιτήρια	πληρωμένα	
	 και	προ-κρατημένα)
•	 Επίσκεψη	στο	μνημείο	“Σπαθιά στον Βράχο”
•	 Ξενάγηση	στο	πανέμορφο	Στάβανγκερ	με	τον	
	 καλύτερα	διατηρημένο	ξύλινο	οικισμό	της	Ευρώπης
•	 Απολαμβάνουμε	μια	από	τις	ωραιότερες	διαδρομές	
	 της	Νορβηγίας	και	μια	από	τις	πιο	ενδιαφέρουσες	
	 του	κόσμου:	την ασύλληπτης ομορφιάς 
 διαδρομή από το Στάβανγκερ στο Μπέργκεν!!!

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η μέρα:
Αθήνα	-	Όσλο,	Περιήγηση
2η μέρα:
Όσλο,	Πάρκο	Φρόγκνερ,	Μουσείο	Φραμ,	Μουσείο	
Κον-Τίκι,	Μουσείο	Ιστορίας	και	Πολιτισμού	της	
Νορβηγίας,	Φρούριο	Άκερσους,	Περιήγηση	πόλης
3η μέρα:
Όσλο	-	Κρίστιανσαντ	-	Στάβανγκερ
4η μέρα:
Στάβανγκερ	-	Λύσεμποτν	(Κρουαζιέρα	στο	Lysefjord,	
Βράχος	Πρεϊκεστόλεν)	-	“Σπαθιά	στον	Βράχο”	-	
Στάβανγκερ,	Περιήγηση
5η μέρα:
Στάβανγκερ	-	Μπέργκεν
(Διαδρομές	οδικές	&	εν	πλω)
Φέρρυ-μποτ:	Mortavika	→	Arsvågen	και	Sandvikvåg	
→	Halhjelm
6η μέρα:
Μπέργκεν,	Ελεύθερη	μέρα
7η μέρα:
Μπέργκεν	-	Γκουντβάγκεν	-	Κρουαζιέρα	στο	
Σόγκνεφιορδ	-	Φλαμ	-	Μύρνταλ	-	Γκέιλο
8η μέρα:
Γκέιλο	-	Όσλο	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

•	 Φέρρυ-μποτ	από	Sandvikvåg	σε	Halhjelm	
	 (εισιτήρια	πληρωμένα	και	προ-κρατημένα)
•	 Φέρρυ-μποτ	από	Mortavika	σε	Arsvågen	
	 (εισιτήρια	πληρωμένα	και	προ-κρατημένα)	
•	 Ξενάγηση	στο	κουκλίστικο Μπέργκεν	και	
	 επαρκής	χρόνος	για	να	χαρούμε	την	πόλη		
•	 Ανάβαση	με	το	παραδοσιακό	τελεφερίκ	στον	
	 ύψους	320	μέτρων	λόφο Φλόιγεν	(Fløyen)
	 (εισιτήρια	πληρωμένα	και	προ-κρατημένα)
•	 Επίσκεψη	στον	πανέμορφο	καταρράκτη Τβίντε
• Κρουαζιέρα στο Σόγκνεφιορδ,	ένα	από	τα	
	 ομορφότερα	και	μεγαλύτερα	φιόρδ	της	Νορβηγίας
	 (εισιτήρια	πληρωμένα	και	προ-κρατημένα)
•	 Διαδρομή	με	τραίνο από το Φλαμ μέχρι το 
 μοναχικό βουνό Μύρνταλ	-	μια	από	τις	ομορφότερες	
	 διαδρομές	του	κόσμου	-	και	από	εκεί	στο	Γκέιλο 
	 (εισιτήρια	πληρωμένα	και	προ-κρατημένα)
• Επτά διανυκτερεύσεις	σε	επιλεγμένα	ξενοδοχεία	
 στις τρεις μεγαλύτερες και σημαντικότερες 
 πόλεις της Νορβηγίας	(Όσλο,	Μπέργκεν,	Στάβανγκερ)	
	 με	αναλυτικές	ξεναγήσεις	και	επισκέψεις	σημαντικών	
	 μουσείων	και	όχι	σε	αδιάφορες	πόλεις	και	χωριά,	
	 όπως	σε	άλλα	προγράμματα,	για	μείωση	κόστους	
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

8 μέρες από  1195€Αναχωρήσεις:  20 Ιουνίου, 4, 18, 25 Ιουλίου,
1, 8, 15, 22, 29 Αυγούστου, 19 Σεπτεμβρίου

Πτήσεις με Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Όσλο:	13:35	-	16:30	/	Α3	756
8η μέρα	Όσλο	-	Αθήνα:	17:15	-	22:00	/	Α3	757

TRAVEL AT A GLANCE:
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Το καλοκαίρι είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφθείς 
αυτές τις 4 πρωτεύουσες της Σκανδιναβίας. 

Από την αριστοκρατική Κοπεγχάγη στο πολυεθνικό 
Όσλο, στα φιόρδ και στο γραφικό Μπέργκεν και από 

τη γραφική Στοκχόλμη στο εκλεπτυσμένο, στιλάτο 
Ελσίνκι, αλλά και στο ρομαντικό, μυστηριώδες Ταλίν.

Ένα παραμυθένιο ταξίδι στην μοναδική 
αρχιτεκτονική και design, στα συγκλονιστικά 

φυσικά τοπία και στην σύγχρονη γαστρονομία.

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ,	ΕΛΣΙΝΚΙ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΜΠΕΡΓΚΕΝ-ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ	με	SKANDINAVIAN
•	 Επτά	διανυκτερεύσεις	σε	επιλεγμένα	ξενοδοχεία	4*
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	στα	κρουαζιερόπλοια	της	TALLINKSILJA & DFDS Seaways	σε	δίκλινες εσωτερικές καμπίνες
•	 Πρόγευμα	μπουφέ	καθημερινά	στα	ξενοδοχεία	και	στα	πλοία
• Ένα δείπνο εν πλω κατά τη διαδρομή Κοπεγχάγη-Όσλο στο πλοίο της DFDS
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις	και	εκδρομές	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Δίωρη	κρουαζιέρα	στο	μεγαλύτερο	φιόρδ	της	Νορβηγίας,	το	Σόγκνεφιορδ	(Γκουντβάγκεν-Φλαμ)
•	 Εισιτήριο	τραίνου	FLAM RAILWAY	για	τη	διαδρομή	Φλαμ-Μύρνταλ-Βος
•	 Αχθοφορικά	μιας	αποσκευής/άτομο	στα	πλοία	DFDS & TALLINKSILJA
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 400
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:	€	140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)	
•	 Επιβαρύνσεις	καμπινών	κατ΄	άτομο:	4κλινη εξωτερική € 40 | 3κλινη εξωτερική € 50 | 2κλινη εξωτερική € 80
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία	και	χώρους	επισκέψεων
•	 Έξοδα	τελεφερίκ,	πλοιαρίων	κλπ.,	πέραν	όσων	αναγράφονται	στα		περιλαμβανόμενα
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Κοπεγχάγη, Όσλο, Μπέργκεν, Σόγκνεφιορδ, 
Στοκχόλμη, Ελσίνκι, (Ταλίν)

https://www.manessistravel.gr/el/skandinabikes-proteuouses-kai-norbigika-fiord
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ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

∆ΑΝΙΑ

Κοπεγχάγη

Όσλο

Ταλίν

Ελσίνκι

Ανάκτορο
Ντρότνινγκχολµ

Γκουντβάγκ
εν

Φλαµ

Βος Μύρνταλ

Σόγκνεφιορδ

Μπέργκεν

Στοκχόλµη

•	 Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN 
 AIRLINES	-	πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για 
 Κοπεγχάγη και μεσημεριανή από Ελσίνκι 
• Εσωτερική πτήση Μπέργκεν-Στοκχόλμη,	αποφεύγοντας	
	 το	κουραστικό	οδικό	τμήμα	των	δύο	χωρών
• Διαμονή στις πανάκριβες πρωτεύουσες 
	 και	όχι	σε	πάμφθηνες	κωμοπόλεις
•	 Μία	διανυκτέρευση	και	ξενάγηση	στην	πρωτεύουσα	
	 της	Δανίας,	την	πανέμορφη	Κοπεγχάγη	
•	 Μία	διανυκτέρευση	και	ξενάγηση	στην	
	 πρωτεύουσα	της	Νορβηγίας,	το Όσλο
•	 Επίσκεψη	στην	περίφημη	χιονοδρομική εξέδρα του 
 Χολμενκόλλεν	και	είσοδος στο μουσείο του σκι
	 (εισιτήρια	πληρωμένα	και	προ-κρατημένα),
	 που	λειτουργεί	από	το	1923	και	είναι	
	 το	παλαιότερο	του	είδους	του
•	 Δίωρη	κρουαζιέρα	στο	μεγαλύτερο	
	 φιόρδ	της	Νορβηγίας,	το	Σόγκνεφιορδ
•	 Μια	από	τις	ομορφότερες	διαδρομές	
	 τραίνου	στον	κόσμο:	Φλαμ-Μύρνταλ-Βος
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στο	
	 πανέμορφο	και	πανάκριβο	Μπέργκεν 
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	στην	πρωτεύουσα	
	 της	Σουηδίας,	την	Στοκχόλμη 
•	 Επίσκεψη	στο	μουσείο του πολεμικού 
 πλοίου Βάσα,	που	βυθίστηκε	στο	παρθενικό	
	 του	ταξίδι	το	1628	και	ανασύρθηκε	από	τον	
	 βυθό	της	θάλασσας	μετά	από	333	χρόνια

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η μέρα:
Αθήνα	-	Κοπεγχάγη,	Ξενάγηση
2η μέρα:
Κοπεγχάγη	-	Όσλο	(Εν	πλω)
3η μέρα:
Όσλο,	Ξενάγηση
4η μέρα:
Όσλο	-	Μπέργκεν,	Περιήγηση	
5η μέρα:
Μπέργκεν	-	Γκουτβάνγκεν,	Κρουαζιέρα	στο	
Σόγκνεφιορδ	-	Οδοντωτός	(Φλαμ-Μύρνταλ-Βος)	-	
Μπέργκεν	(Οδικώς,	πλοίο,	τραίνο)
6η μέρα:
Μπέργκεν	-	Στοκχόλμη	/	Πτήση,	Ξενάγηση,	Ανάκτορο	
Ντρότνινγκχολμ
7η μέρα:
Στοκχόλμη,	Δημαρχείο	της	Στοκχόλμης	
8η μέρα:
Στοκχόλμη	-	Ελσίνκι	(Εν	πλω)
9η μέρα:
Ελσίνκι,	Ξενάγηση,	Προαιρετική	εκδρομή	στο	Ταλίν
10η μέρα:
Ελσίνκι	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

•	 Επίσκεψη	στο	Δημαρχείο της Στοκχόλμης	με	
	 τους	θαυμάσιους	εσωτερικούς	χώρους,	όπου	
	 λαμβάνουν	χώρα	σημαντικά	γεγονότα,	όπως	
	 η	τελετή	απονομής	βραβείων	Νόμπελ
•	 Επίσκεψη	στο	μπαρόκ	ανάκτορο	Ντρότνινγκχολμ,	
	 σημερινή	κατοικία	της	βασιλικής	οικογένειας	
	 και	μνημείο	παγκόσμιας	κληρονομιάς	της	
	 UNESCO	και	στο	Δημαρχείο της Στοκχόλμης
•	 Μία	διανυκτέρευση	και	ξενάγηση	στην	
	 πρωτεύουσα	της	Φινλανδίας,	την	γοητευτική	
	 “κόρη	της	Βαλτικής”,	το	Ελσίνκι 
•	 Δυνατότητα	επίσκεψης	στην	πρωτεύουσα	της	
	 Εσθονίας,	το	Ταλίν,	με	το	παραμυθένιο	ιστορικό	κέντρο	
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	σε	υπερσύγχρονα 
 κρουαζιερόπλοια	και	πανέμορφες	διαδρομές	στο	
	 φιόρδ	του	Όσλο	και	στο	αρχιπέλαγος	της	Στοκχόλμης	
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

10 μέρες από  1650€Αναχωρήσεις:  19 Ιουνίου, 3, 17, 31 Ιουλίου,
7, 14, 21, 28 Αυγούστου, 11 Σεπτεμβρίου

Πτήσεις για όλες τις αναχωρήσεις:
1η μέρα	Αθήνα	-	Κοπεγχάγη:	09:25	-	12:00	/	Α3	750

6η μέρα	Μπέργκεν	-	Στοκχόλμη:	10:35	-	11:55	/	SK	898	
10η μέρα	Ελσίνκι	-	Αθήνα:	13:05	-	17:40	/	Α3	765

TRAVEL AT A GLANCE:
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Ένα ταξίδι διαφορετικό, που μας προσκαλεί να 
μπούμε μέσα στο παραμύθι του νέου βιοματικού 

μουσείου του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν στην Οντένσε, 
να διασχίσουμε τη γέφυρα Øresund που συνδέει την 

Δανία με τη Σουηδία, να σουλατσάρουμε στην Lilla 
Torg στο Μάλμο, να περπατήσουμε στα λιθόστρωτα 
σοκάκια της χαριτωμένης παλιάς γειτονιάς Χάγκα με 

τα παραδοσιακά καλοδιατηρημένα ξύλινα σπίτια και τη 
ρετρό ατμόσφαιρα του 17ου αιώνα στο Γκέτεμποργ, να 

κάνουμε μια βόλτα στην πανεπιστημιούπολη Ουψάλα και 
να προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε την οικολογική και 

φυσιολατρική κουλτούρα των Σουηδών στη Στοκχόλμη.

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ,	
	 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES
•	 Επτά	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*:	Τρεις	(3)	στην	Κοπεγχάγη,	δύο	
	 (2)	στο	Γκέτεμποργκ	και	δύο	(2)	στην	Στοκχόλμη	σε	standard	δωμάτια		
•	 Πρόγευμα	μπουφέ	καθημερινά	στα	ξενοδοχεία	
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις	και	εκδρομές	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα		
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 350 
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:
	 €	140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)	
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία	και	χώρους	επισκέψεων	
•	 Έξοδα	πλοιαρίων	κλπ.,	πέραν	όσων	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα		
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Κοπεγχάγη, Οντένσε, Ροσκίλντε, Μάλμε,
Γκέντεμποργκ, Στοκχόλμη

ΝΕΟ

https://www.manessistravel.gr/el/skandinabikes-poleis
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ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

∆ΑΝΙΑ

Κοπεγχάγη

Ροσκίλντε

Ταλίν

Ελσίνκι

Στοκχόλµη

Γέφυρα Μεγάλης Ζώνης

παλάτι
Φρεντερίκσµποργκ

κάστρο
Κρόνµποργκ

Οντένσε
Γέφυρα Όρεσουντ

Μάλµε 

Γκέτεµποργκ

Ουψάλα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Κοπεγχάγη,	Ξενάγηση
2η 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	παλάτι	Φρεντερίκσμποργκ	
και	στο	κάστρο	Κρόνμποργκ	(έξοδα	ατομικά).
3η μέρα:
Κοπεγχάγη	-	“Γέφυρα	Μεγάλης	Ζώνης”	-	Οντένσε/
Μουσείο	Χανς	Κρίστιαν	Άντερσεν	-	Ροσκίλντε	-	
Κοπεγχάγη		
4η μέρα:
Κοπεγχάγη	-	Γέφυρα	Όρεσουντ	-	Μάλμε	-	
Γκέτεμποργκ
5η μέρα:
Γκέτεμποργκ,	Περιήγηση	πόλης,	Κρουαζιέρα	
6η μέρα:
Γκέτεμποργκ	-	Ουψάλα	-	Στοκχόλμη				
7η μέρα:
Στοκχόλμη,	Ξενάγηση,	Επίσκεψη	στο	Δημαρχείο	και	
στο	Μουσείο	Βάσα	
8η μέρα:
Στοκχόλμη	-	Αθήνα	

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

8 μέρες από  1195€Αναχωρήσεις:  24 Ιουνίου, 8, 22, 29 Ιουλίου,
5, 12, 19, 26 Αυγούστου, 2 Σεπτεμβρίου

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Κοπεγχάγη:	08:05	-	10:25	/	Α3	750
8η μέρα	Στοκχόλμη	-	Αθήνα:	13:05	-	17:40	/	Α3	761

•	 Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	με
 AEGEAN AIRLINES	-	πρωινή	αναχώρηση	
	 από	Αθήνα	για	Κοπεγχάγη	και	μεσημεριανή	
	 από	Στοκχόλμη	-	ώστε	να	έχουμε	
	 περισσότερο	χρόνο	στο	ταξίδι	μας
•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	
	 στην	πρωτεύουσα	της	Δανίας,	
	 την	πανέμορφη	Κοπεγχάγη	
•	 Διαδρομή	μέσω	της	“Γέφυρας της 
 Μεγάλης Ζώνης”	-	ένας	συνδυασμός	
	 γεφυρών	και	σηράγγων	μήκους	18	
	 χιλιομέτρων	-	για	την	Οντένσε
•	 Επίσκεψη	στην	γενέτειρα	του	Χανς	Κρίστιαν	
	 Άντερσεν,	την	Οντένσε	και	είσοδος	στο	
	 εκπληκτικό	Μουσείο	Χανς	Κρίστιαν	Άντερσεν	
	 (εισιτήρια	προ-κρατημένα	και	πληρωμένα)
•	 Επίσκεψη	στο	Ροσκίλντε,	ο	Καθεδρικός	ναός	
	 του	οποίου	ήταν	ο	μοναδικός	στο	νησί	Ζίλαντ/
	 Zealand/Sjælland	της	Δανίας	
	 μέχρι	τον	20ο	αιώνα
•	 Δυνατότητα	επίσκεψης	στο	Χέλσινγκορ	με	
	 το	άθικτο	κάστρο	Κρόνμποργκ,	καθώς	και	
	 στο	αναγεννησιακό	παλάτι	Φρεντερίκσμποργκ

•	 Διαδρομή	μέσω	της	γέφυρας Όρεσουντ 
 ή Έρεσουντ,	ένα	πραγματικό	θαύμα	
	 της	τεχνολογίας,	για	το	Μάλμε		
•	 Επίσκεψη	στο	Μάλμε,	την	τρίτη	
	 σε	μέγεθος	πόλη	της	Σουηδίας
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις,	ξενάγηση	και	
	 μίνι	Κρουαζιέρα	στο	Γκέτεμποργκ
•	 Επίσκεψη	στην	γενέτειρα	του	Ίνγκμαρ	
	 Μπέργκμαν,	την	πανεπιστημιούπολη	Ουψάλα 
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	στην	πρωτεύουσα	
	 της	Σουηδίας,	την	Στοκχόλμη 
•	 Επίσκεψη	στο	Δημαρχείο της Στοκχόλμης,	
	 το	Εθνικό	Σύμβολο	της	χώρας	(εισιτήρια	
	 προ-κρατημένα	και	πληρωμένα)	
•	 Επίσκεψη	στο	μουσείο του πολεμικού 
 πλοίου Βάσα,	που	βυθίστηκε	στο	παρθενικό	
	 του	ταξίδι	το	1628	και	ανασύρθηκε	από	
	 τον	βυθό	της	θάλασσας	μετά	από	333	χρόνια	
	 (εισιτήρια	προ-κρατημένα	και	πληρωμένα)	
•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-
	 συνοδός	του	γραφείου	μας.

TRAVEL AT A GLANCE:
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Η Φινλανδία βρίσκεται για πέμπτη συνεχόμενη 
χρονιά στην κορυφή της λίστας με τις πιο 

ευτυχισμένες χώρες του κόσμου. 

Είναι πραγματικά ένας προορισμός-πρόκληση! Από 
το κοσμοπολίτικο πολυεθνικό Ελσίνκι, τις άπειρες 

λίμνες και τα κοσμοπολίτικα καλοκαιρινά θέρετρα, 
αυτή η χώρα έχει πολλά περισσότερα πράγματα 

να σου δείξει απ’ όσα μπορείς να φανταστείς.
Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί σε περιοχές της 

Φινλανδίας, όπου πρωταγωνιστής είναι τα 
εκπληκτικής ομορφιάς φυσικά τοπία!!!

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Ελσίνκι, Τάμπερε, Νόκια, Γιουβάσκιλα, Μίκκελι,
Σαβονλίννα ~ Κρουαζιέρα με παραδοσιακό ατμόπλοιο στην λίμνη Σάιμαα,

Σναππερτούνα ~ Μεσαιωνικό κάστρο Ράσεμποργκ, Υπαίθριο μουσείο Φορνγκάρντεν

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	ΑΘΗΝΑ-ΕΛΣΙΝΚΙ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES
•	 Διαμονή	σε	ξενοδοχεία	4*	με	πρωινό
•	 Μεταφορές,	επισκέψεις,	ξεναγήσεις,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
•	 2ωρη	κρουαζιέρα	με	παραδοσιακό	ατμόπλοιο	στην	λίμνη	Σάιμαα	
•	 Είσοδος	στον	πύργο	Νασινέουλα	στο	Τάμπερε
•	 Είσοδος	στο	κάστρο	Ράσεμποργκ	
•	 Είσοδος	στο	Λαογραφικό	μουσείο	Φορνγκάρντεν
•	 Είσοδος	στην	Εκκλησία	των	Βράχων	στο	Ελσίνκι
•	 Είσοδος	στο	Εθνικό	μουσείο	στο	Ελσίνκι
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 250
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:
	 €	140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)	
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία	και	χώρους	επισκέψεων	
•	 Έξοδα	τελεφερίκ,	πλοιαρίων	κλπ.,	πέραν	όσων	αναγράφονται	στα		περιλαμβανόμενα	
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

https://www.manessistravel.gr/el/finlandia-stin-kardia-ton-chilion-limnon
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ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

∆ΑΝΙΑ

Μίκκελι

Σαβονλίννα
Γιουβάσκιλα

Τάµπερε
Νόκια

Ελσίνκι
Σναππερτούνα

Κάστρο
Ράσεµποργκ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Ελσίνκι	-	Σναππερτούνα,	Κάστρο	
Ράσεμποργκ,	Μουσείο	Φορνκάρντεν	-	Ελσίνκι,	
Ξενάγηση	
2η μέρα:
Ελσίνκι	-	Τάμπερε,	Ξενάγηση	-	Νόκια	-	Τάμπερε						
3η μέρα:
Τάμπερε	-	Γιουβάσκιλα,	Περιήγηση,	Δώρο	του	
Γραφείου	μας:	Φινλανδική	σάουνα							
4η μέρα:
Γιουβάσκιλα	-	Σαβονλίννα,	Ξενάγηση,	
Κρουαζιέρα	με	ατμόπλοιο	στη	λίμνη	-	Μίκκελι
5η μέρα:
Μίκκελι	-	Ελσίνκι	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

5 μέρες από  895€Αναχωρήσεις:  24 Ιουνίου,
8 Ιουλίου

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Ελσίνκι:	08:25	-	12:10	/	Α3	764
5η μέρα	Ελσίνκι	-	Αθήνα:	14:00	-	17:35	/	Α3	765

TRAVEL AT A GLANCE:
•	 Απ’	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN AIRLINES	για	Ελσίνκι
•	 Διαμονή	και	ξενάγηση	στην	πρωτεύουσα	

	 της	Φινλανδίας,	το	Ελσίνκι
•	 Είσοδος	στην	Εκκλησία των Βράχων
•	 Επίσκεψη	στο	Εθνικό μουσείο της Φινλανδίας
•	 Επίσκεψη	στο	πιο	αυθεντικό	πολύ-

	 φωτογραφημένο	μεσαιωνικό	κάστρο Ράσενμποργκ
•	 Περίπατος	στο	γραφικό	“Μονοπάτι 
 των Ερωτευμένων”
•	 Επίσκεψη	στο	υπαίθριο μουσείο Φορνγκάρντεν
•	 Διαμονή	στο	Τάμπερε	και	επίσκεψη	στον	
	 υπέροχο	γρανιτένιο	Καθεδρικό ναό
•	 Επίσκεψη	στον	πύργο Νασινέουλα	για	
	 να	απολαύσουμε	από	το	παρατηρητήριο	την	

	 υπέροχη	θέα	στην	καρδιά	των	Χιλίων	Λιμνών

•	 Επίσκεψη	στον	πανέμορφο	

 Βοτανικό κήπο Αρμπορέτουμ
•	 Επίσκεψη	στη Νόκια,	εκεί	από	όπου	
	 ξεκίνησε	το	θαύμα	της	τηλεπικοινωνίας

• Κρουαζιέρα με παραδοσιακό ατμόπλοιο	στη	
	 Σαβονλίννα,	για	να	απολαύσουμε	το	πιο	όμορφο	

	 τοπίο	της	λίμνης	Σάιμαα	και	να	φωτογραφήσουμε	

	 το	κάστρο	της	πόλης	πανοραμικά

•	 Διαμονή	και	περιήγηση	στην	Γιουβάσκιλα,	
	 με	πολλά	κτίρια	σχεδιασμένα	από	τον	διάσημο	

	 Φινλανδό	αρχιτέκτονα	Άλβαρ	Άαλτο

• Δώρο του Γραφείου μας: Φινλανδική σάουνα
•	 Διαμονή	και	επίσκεψη	στο	καλοκαιρινό	

	 θέρετρο	Μίκκελι,	με	πολλές	εξοχικές	
	 κατοικίες	στις	όχθες	της	λίμνης

• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
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Ένα πανοραμικός γύρος στις τρεις σχετικά άγνωστες, 
αλλά πανέμορφες και πολύ ενδιαφέρουσες, 

χώρες Λιθουανία,	Λετονία	και	Εσθονία. Η γραφική 
πρωτεύουσα Βίλνιους, το ιστορικό Τρακάι και 
η “αληθινή καρδιά” της χώρας Κάουνας στην 

Λιθουανία, η ζωντανή μητρόπολη Ρίγα, η λουτρόπολη 
Γιούρμαλα, το ξακουστό παλάτι Ρούνταλε και η 

Σιγκούλντα με το εντυπωσιακό κάστρο Τουράιντα 
στην Λετονία και τέλος, η “βασίλισσα της Βαλτικής” 

Ταλίν και η πανεπιστημιούπολη Ταρτού	στην	
Εσθονία, αποτελούν τους βασικούς σταθμούς 

του οδοιπορικού μας σε αυτό το κομμάτι της 
Ευρώπης που βρέχεται από τη Βαλτική Θάλασσα. 
Οι εξασφαλισμένες	αναχωρήσεις, η οκταήμερη	
διάρκεια του ταξιδιού, οι επισκέψεις σε πάρα 

πολλά αξιοθέατα και με	το	εισιτήριο	εισόδου	εντός	
της	τιμής, οι διπλωματούχοι	τοπικοί	ξεναγοί,	οι	

εμπειρότατοι	αρχηγοί	μας και η	γνωστή	ποιότητα	
Manessis, εγγυώνται ένα καθ΄ όλα άψογο ταξίδι!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΡΙΓΑ,	ΒΙΛΝΙΟΥΣ-ΤΑΛΙΝ,	ΡΙΓΑ-ΑΘΗΝΑ	με	AIR BALTIC
•	 Επτά	διανυκτερεύσεις	στα	ξενοδοχεία	4*,	5*	που	αναγράφονται	στο	ημερήσιο	πρόγραμμα	
• Μπουφέ πρόγευμα (έξι) και ένα breakfast box την τελευταία μέρα,	λόγω	πρωινής	πτήσης.	
 Επιλέγουμε να μην παρέχουμε ημιδιατροφή, καθότι στις χώρες αυτές υπάρχουν τόσες πολλές και
 οικονομικές επιλογές για φαγητό, που είναι προτιμότερο να μην έχουμε τη δέσμευση του δείπνου
 στο ξενοδοχείο νωρίς το βράδυ
•	 Μεταφορές,	ξεναγήσεις,	περιηγήσεις,	εκδρομές	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα		
• Εισιτήρια για το νησιωτικό κάστρο του Τρακάι, Βόλτα με καραβάκι γύρω από αυτό, Εισιτήρια για 
 το Τελεφερίκ στο Βίλνιους, για το Παλάτι Ρούνταλε, για το μεσαιωνικό Κάστρο Τουράιντα, για την 
 Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Ταρτού και για το Μουσείο Αυτοκινήτου με τις αντίκες στην Ρίγα
• Επίσημοι τοπικοί ξεναγοί σε Ταλίν, Ρίγα, Βίλνιους, στα Κάστρα 
 Τρακάι και Τουράιντα και στο ανάκτορο Ρούνταλε 
•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας		
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	parking,	ταξιδιωτική	ασφάλεια	
	 και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 359 
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Λιθουανία - Λετονία - Εσθονία

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-stis-baltikes-chores
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ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Ταλίν

Ελσίνκι

Κάστρο Σιγκούλντα

Γιούρµαλα

Βίλνιους

Τρακάι

Ταρτού

ΛΕΤΟΝΙΑ

Κάουνας

ΕΣΘΟΝΙΑ

Ανάκτορο Ρούνταλε

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Ρίγα

Κάστρο Τουράιντα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Ρίγα	-	Ανάκτορο	Ρούνταλε	-	Βίλνιους
2η μέρα:
Βίλνιους,	Ξενάγηση				
3η μέρα:
Βίλνιους	-	Κάουνας	-	Τρακάι,	Bόλτα	με	
καραβάκι	στη	λίμνη	-	Βίλνιους	-	Ταλίν	(Πτήση)	
4η μέρα:
Ταλίν,	Ξενάγηση				
5η μέρα:
Ταλίν,	Ελεύθερη	μέρα	[Προαιρετική	εκδρομή	
στο	Ελσίνκι]
6η μέρα:
Ταλίν	-	Ταρτού	-	Κάστρο	Σιγκούλντα	-	Κάστρο	
Τουράιντα	-	Ρίγα	
7η μέρα:
Ρίγα,	Ξενάγηση,	Εκδρομή	στην	Γιούρμαλα,	
Μουσείο	Αυτοκινήτου	
8η μέρα:
Ρίγα	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

8 μέρες από  645€*Αναχωρήσεις:  5 Ιουνίου, 9, 16, 23, 30 Ιουλίου,
6, 13, 20, 27 Αυγούστου, 3, 17 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου

Πτήσεις με την AirBaltic:
1η μέρα	Αθήνα	-	Ρίγα:	11:45	-	14:55	/	BT	612

3η μέρα	Βίλνιους	-	Ταλίν:	19:40	-	20:50	/	BT	905
8η μέρα	Ρίγα	-	Αθήνα:	07:55	-	11:05	/	BT	611

* Το Κόστος Εισόδων Περιλαμβάνεται στην Τιμή

TRAVEL AT A GLANCE:
• Απ΄ ευθείας πτήσεις διάρκειας μόλις τριών ωρών
	 με	την	εξαιρετική	και	πολυβραβευμένη	αεροπορική
	 εταιρία	AIR BALTIC,	χωρίς	ενδιάμεσο	σταθμό	σε	κάποια
	 δυτικοευρωπαϊκή	πρωτεύουσα	αντίθετης	πορείας,
	 που	μόνο	χάσιμο	χρόνου	και	ταλαιπωρία
	 επιφέρει	στον	ταξιδιώτη
• Αεροπορική μετάβαση από το Βίλνιους στο Ταλλίν 
•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	σε	επιλεγμένα
	 ξενοδοχεία	4*	στο	Βίλνιους	και	τη	Ρίγα
	 με	μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά
• Τρεις διανυκτερεύσεις στο πλήρως 
 ανακαινισμένο RADISSON COLLECTION TALIN 5*    
•	 Λεπτομερείς	ξεναγήσεις	στις	πρωτεύουσες	
	 Βίλνιους,	Ρίγα	και	Ταλίν	
• Ανάβαση με το ιστορικό οδοντωτό τραινάκι 
 στον λόφο του Γκεντιμίνας στο Βίλνιους 
	 (το	κόστος	εισιτηρίου	περιλαμβάνεται)	
•	 Επίσκεψη	στο	μουσείο Κεχριμπαριού	στο	Βίλνιους
•	 Επίσκεψη	στο	νησιωτικό κάστρο Τρακάι	της	
Λιθουανίας	(το	κόστος	εισιτηρίου	περιλαμβάνεται)	
• Βόλτα με καραβάκι γύρω από το κάστρο Τρακάι
	 (το	κόστος	εισιτηρίου	περιλαμβάνεται)	
•	 Επίσκεψη	στην	δεύτερη	μεγαλύτερη	πόλη
	 της	Λιθουανίας,	την	Κάουνας

•	 Επίσκεψη	στο	ανάκτορο Ρούνταλε,	το	πιο	σημαντικό
	 και	ξακουστό	μπαρόκ	παλάτι	της	Λετονίας
	 (το	κόστος	εισιτηρίου	περιλαμβάνεται)
•	 Επίσκεψη	στην	λουτρόπολη	Γιούρμαλα,	
	 την	“Ριβιέρα	της	Βαλτικής”
•	 Ξενάγηση	στο	εντυπωσιακό	κάστρο	
 Τουράιντα στην περιοχή Σιγκούλντα 
	 (το	κόστος	εισιτηρίου	περιλαμβάνεται)
•	 Επίσκεψη	στην	αρχαιότερη	πόλη	της	
	 Εσθονίας,	την	πανεπιστημιούπολη	Ταρτού
•	 Είσοδος	στην	αναστηλωμένη εκκλησία του Αγίου 
 Ιωάννη	με	τα	μοναδικά	αγαλματίδια	από	τερακότα	
	 (το	κόστος	εισιτηρίου	περιλαμβάνεται)
•	 Επίσκεψη	στο	Μουσείο Αυτοκινήτου	με	τις	διάσημες	
	 αντίκες	στην	Ρίγα
	 (το	κόστος	εισιτηρίου	περιλαμβάνεται)
•	 Φόροι	διαμονής	στα	ξενοδοχεία	
	 (City	Taxes),	όπου	απαιτούνται	
• Επίσημοι τοπικοί ξεναγοί σε Ταλίν, Ρίγα, Βίλνιους,
 στο ανάκτορο Ρούνταλε και στα 
 Κάστρα Τρακάι και Τουράιντα 
•	 Εμπειρότατος	Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας
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Η χώρα των θρύλων και των ξωτικών, το “σμαραγδένιο 
νησί” με τα εκπληκτικά φυσικά τοπία, τις ανεμοδαρμένες 

απόκρημνες ακτές, τα καρτποσταλικά ψαροχώρια, τα 
άπειρα κάστρα και χριστιανικά μοναστήρια, αλλά και την 

έντονη νυχτερινή διασκέδαση με τα “ποτάμια” μπύρας 
και τους δυναμικούς κατοίκους, είναι ξεχωριστό και 

προσκαλεί τον ταξιδιώτη να ζήσει τη δική του περιπέτεια!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΔΟΥΒΛΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN 
•	 Επτά	διανυκτερεύσεις	σε	επιλεγμένα	ξενοδοχεία	3*,	4*,	5*	
• Πρωινό καθημερινά και τρία δείπνα συνολικά   
•	 Μεταφορές,	εκδρομές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 310
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:
	 €	140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Δουβλίνο, Βράχος του Κάσελ, Κορκ, Κιλλάρνεϋ, Δακτυλίδι του Κέρυ,
Κάστρο Mπανράττυ, Βράχοι Μόχερ, Μπέρρεν, Γκόλγουεϊ,

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

Το πληρέστερο 8ήμερο Πρόγραμμα!

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-sti-irlandia
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ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ντέρρυ

Μονοπάτι
του Γίγαντα

Μπέλφαστ

Γκολγουέι

Σλάιγκο

Κιλλάρνεϋ
Κορκ

∆ουβλίνο

Βράχος
του Κάσελ

∆αχτυλίδι Κέρυ

Βράχοι
Μόχερ

Κάστρο
Μπανράττυ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Δουβλίνο	
2η μέρα:
Δουβλίνο	-	Βράχος	του	Κάσελ	-	Κορκ	-	Κιλλάρνεϋ
3η μέρα:
Κιλλάρνεϋ	-	Δακτυλίδι	του	Κέρυ	-	Κιλλάρνεϋ
4η μέρα:
Κιλλάρνεϋ	-	Κάστρο	Mπανράττυ	-	Βράχοι	Μόχερ	-	
Περιοχή	Μπέρρεν	-	Γκόλγουεϊ
5η μέρα:
Γκόλγουεϊ	-	Μεγαλιθικό	Κάροουμορ	-	Σλάιγκο	-	
Ντέρρυ	
6η μέρα:
Ντέρυ	-	Μονοπάτι	του	Γίγαντα	-	Μπέλφαστ	-	
Δουβλίνο	
7η μέρα:
Δουβλίνο,	Ξενάγηση	πόλης	με	επίσκεψη	στο	Εθνικό	
Αρχαιολογικό	Μουσείο	Ιρλανδίας,	στο	αποστακτήριο	
ουίσκυ	Jameson	και	στις	εγκαταστάσεις	της	
ζυθοποιίας	Guinness,	Κρουαζιέρα
8η μέρα:
Δουβλίνο	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

8 μέρες από  1195€Αναχωρήσεις:  10, 24 Ιουνίου, 15, 22 Ιουλίου,
5, 12, 19, 26 Αυγούστου, 2, 23 Σεπτεμβρίου

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Δουβλίνο:	20:55	-	23:10	/	Α3	630
8η μέρα	Δουβλίνο	-	Αθήνα:	23:59	-	06:05	/	Α3	631

•	 Απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN AIRLINES 
•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	
	 στην	πρωτεύουσα	της	Δημοκρατίας	
	 της	Ιρλανδίας,	το	Δουβλίνο 
•	 Επίσκεψη	στο	Εθνικό	Αρχαιολογικό	Μουσείο	
	 Ιρλανδίας,	στο	αποστακτήριο ουίσκυ Jameson 
	 και	στις		εγκαταστάσεις	της	ζυθοποιίας Guinness
•	 Επίσκεψη	στον	περίφημο	Βράχο του Κάσελ 
	 &	Περιήγηση	στην	πανέμορφη	πόλη	Κορκ
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	στην	γραφική	πόλη	
 Κιλλάρνεϋ	στο	ανακαινισμένο	πολυτελές	
 THE DUNLOE HOTEL & GARDENS 5* 
•	 Υπέροχη	διαδρομή	στο	περίφημο	
 “Δαχτυλίδι του Κέρυ”,	περνώντας	από	
	 πολλά	γραφικά	χωριά,	όπως	το	Κιλλόργκλιν,	
	 το	Καχέρσιβιν,	το	Γουότερβιλ	(το	αγαπημένο	
	 χωριό	διακοπών	του	Τσάρλι	Τσάπλιν)	κ.ά.		
•	 Επίσκεψη	στο	κάστρο Μπανράττυ,	ένα	από	τα	πιο	
	 καλοδιατηρημένα	μεσαιωνικά	κάστρα	της	χώρας	
•	 Επίσκεψη	στους	περίφημους	Βράχους 
 του Μόχερ,	ένα	από	τα	σημαντικότερα	και	
	 πιο	θεαματικά	αξιοθέατα	της	Ιρλανδίας

•	 Επίσκεψη	στο	μεγαλιθικό	νεκροταφείο	του	
 Κάροουμορ	-	ένα	από	σημαντικά	μνημεία	
	 της	λίθινης	εποχής	στην	Ευρώπη
•	 Περιήγηση	στην	όμορφη	παραλιακή	πόλη	Σλάιγκο
•	 Περιήγηση	στο Ντέρρυ,	την	δεύτερη	
	 μεγαλύτερη	πόλη	της	Βόρειας	Ιρλανδίας	και	
	 την	μόνη	περιτειχισμένη	πόλη	του	νησιού
•	 Επίσκεψη	στο	περίφημο	“Μονοπάτι του 
 Γίγαντα”,	ένα	από	τα	πιο	εντυπωσιακά	αξιοθέατα	
	 της	Βόρειας	Ιρλανδίας,	με	τις	πολυγωνικές	στήλες	
	 από	βασάλτη	και	τις	εξάγωνες	πέτρες	-	μνημείο	
	 παγκόσμιας	κληρονομιάς	της	UNESCΟ	και	το	
	 τέταρτο	φυσικό	θαύμα	του	Ηνωμένου	Βασιλείου
•	 Περιήγηση	στην	θρυλική	πρωτεύουσα	
	 της	Βόρειας	Ιρλανδίας,	το	Μπέλφαστ
•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας

TRAVEL AT A GLANCE:
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Εδιμβούργο, Γλασκώβη, Στέρλινγκ, Πάρκο Χέλιξ (Κέλπις),
Εθνικός Δρυμός Λοχ Λόμοντ και Τρόσακς - Φαράγγι Γκλένκοου, Φορτ Γουίλιαμ,

Φορτ Αγκούστους, Ίνβερνες, Λοχ Νες (Κρουαζιέρα), Κάστρο Αϊλίαν Ντόναν, 
Νήσος Σκάι, Μπλαιρ Άθολ, Πίτλοχρι, (Ρόσλιν, Άγιος Ανδρέας)

Η Σκωτία χάρη στην χαρακτηριστική εθνική της 
ενδυμασία, το ουίσκι, τη μουσική από γκάιντες, τις 
παραδόσεις και την υπέροχη τοπογραφία της, έχει 
διαμορφώσει μια εικόνα αναγνωρίσιμη σε όλο τον 
κόσμο. Είναι μια χώρα με εντυπωσιακές αντιθέσεις 

και μαγευτικά χαρίσματα, είτε τη δείτε τυλιγμένη 
στην ομίχλη, είτε να καθρεφτίζεται με εντυπωσιακό 

τρόπο στα νερά των μαγευτικών λιμνών της.
Τα Χάιλαντς επιβάλλονται στον επισκέπτη από 
την πρώτη στιγμή. Βαθύ πράσινο, απόκρημνοι 
βράχοι, επιβλητικά κάστρα - σήμα κατατεθέν 

ενός υπερήφανου και ανυπότακτου λαού. 
Μόλις βρεθείτε στη φύση της Σκωτίας πάρτε μια 
βαθιά ανάσα. Αφήστε να μπει μέσα σας η ιστορία 

και η μοναδική ατμόσφαιρα της περιοχής. Και 
προσπαθήστε να γίνετε ένα με τους γνήσιους 

Σκωτσέζους, που τα βράδια απολαμβάνουν το 
ουίσκι τους στις παμπ του Εδιμβούργου. Ευκαιρία 

για γιορτή δεν χάνουν. Με βιολιά και γκάιντες 
στήνουν τον χορό και όταν τα πράγματα “ξεφύγουν”, 

σηκώνουν επιδεικτικά τα παραδοσιακά κιλτ σε 
όσους τύχει να βρεθούν απέναντί τους...

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES  
•	 Επτά	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	3*,	4*	
•	 Σκωτσέζικο	μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Μεταφορές,	εκδρομές,	περιηγήσεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	parking,	ταξιδιωτική	
	 ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 315
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	κάστρα	και	συναφείς	χώρους	και	ότι	άλλο	ρητά	δεν	
	 αναγράφεται	στα	περιλαμβανόμενα	(κόστος	προαιρετικών	περίπου	120	€)
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	
	 ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Εδιμβούργο:	20:50	-	23:05	/	Α3	632
8η μέρα	Εδιμβούργο	-	Αθήνα:	23:55	-	05:55	/	Α3	632

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-sti-skotia
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Γλασκώβη

Ινβερνές

Πίτλοχρι

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Γκλένκοου

Λίµνη
Λοχ Νες

Κάστρο
Μπλαιρ Άθολ

Άγιος Ανδρέας

Εδιµβούργο

Στέρλινγκ

πάρκο Χέλιξ

Κάστρο
Αϊλίαν Ντόναν

Παρεκκλήσι
Ρόσλιν

Φορτ Γουίλιαµ

Νήσος
Σκάι

Εθνικό Πάρκο
Λοχ Λόµοντ & Τρόσακς

Φορτ Αγκούστους

•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στην	
 Γλασκώβη	με	επίσκεψη	στην	γκαλερί	καλών	
	 τεχνών	και	Πινακοθήκη Κελβινγκρόουβ
•	 Επίσκεψη	στην	ιστορική	πόλη	του	Στέρλινγκ,	
	 ένα	από	τα	πιο	στρατηγικά	σημεία	της	κεντρικής	
	 Σκωτίας	κατά	τη	διάρκεια	του	μεσαίωνα
•	 Επίσκεψη	στο	πάρκο Χέλιξ με τα Κέλπις,	δύο	
	 μεταλλικά	γλυπτά	αλόγων	ύψους	30	μέτρων
•	 Επίσκεψη	στην	εντυπωσιακή	περιοχή	του	
 Εθνικού Πάρκου Λοχ Λόμοντ και Τρόσακς
•	 Διαδρομή	στην	καρδιά των Χάιλαντς,	περνώντας
	 μέσα	από	το	θεαματικό	φαράγγι του Γκλένκοου
•	 Επίσκεψη	στο	χωριό	Φορτ Αγκούστους 
	 για	να	θαυμάσουμε	ένα	τμήμα	από	το	
	 κανάλι	της	Καλυδωνίας,	που	ενώνει	τις	
	 αλληλοδιαδεχόμενες	λίμνες	των	Χάιλαντς
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	
	 στο	γραφικότατο	Ίνβερνες
•	 Διαδρομή	παράλληλα	με	τις	μαγευτικές	λίμνες
	 της	Σκωτίας	μέχρι	την	παγκοσμίου	
	 φήμης	λίμνη Νες (Λοχ	Νες,	Loch	Ness),	
	 αναζητώντας	το	θρυλικό	τέρας,	τη	Νέσι
•	 Στάση	στο	πιο	πολυφωτογραφημένο	κάστρο	της
	 Σκωτίας,	το	Αϊλίαν Ντόναν,	κτισμένο	πάνω	σε
	 βραχονησίδα	στο	σημείο	που	ενώνονται	τρεις
	 υπέροχες	λιμνοθάλασσες,	οι	Λοχ	Ντούικ,
	 Λοχ	Λονγκ	και	Λοχ	Αλς

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η μέρα: 
Αθήνα	-	Εδιμβούργο	-	Γλασκώβη	
2η μέρα:
Γλασκώβη	-	Στέρλινγκ	-	Πάρκο	Χέλιξ	-	
Γλασκώβη,	Ξενάγηση
3η μέρα:
Γλασκώβη	-	Εθνικός	Δρυμός	Λοχ	Λόμοντ	και	
Τρόσακς	-	Φαράγγι	Γκλένκοου	-	Φορτ	Γουίλιαμ	-	
Φορτ	Αγκούστους	-	Ίνβερνες	
4η μέρα:
Ίνβερνες	-	Λοχ	Νες	(Κρουαζιέρα)	-	Κάστρο	Αϊλίαν	
Ντόναν	-	Νήσος	Σκάι	-	Ίνβερνες	
5η μέρα:
Ίνβερνες	-	Μπλαιρ	Άθολ	-	Πίτλοχρι	-	Εδιμβούργο,
Περιπατητική	ξενάγηση	Παλιάς	Πόλης	
6η μέρα:
Εδιμβούργο,	Πανοραμική	ξενάγηση	
7η μέρα:
Εδιμβούργο,	Ελεύθερη	μέρα	
8η μέρα:
Εδιμβούργο,	Ελεύθερη	μέρα,
[Προαιρετική	εκδρομή:	Παρεκκλήσι	Ρόσλιν]	-	
Άγιος	Ανδρέας	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

•	 Επίσκεψη	στο	μεγαλύτερο	νησί	των
	 εσωτερικών	Εβρίδων,	το	Σκάι,	με	μερικά	από
	 τα	πιο	πολυποίκιλα	και	πιο	
	 εντυπωσιακά	τοπία	στην	Βρετανία
•	 Στάση	στο	περίφημο	Κάστρο Μπλαιρ	για	να	
	 πάρουμε	μια	γεύση	από	την	αριστοκρατική	
	 ζωή	των	Χάιλαντερ	στις	αρχές	του	18ου	αιώνα
•	 Βόλτα	στο	πανέμορφο	χωριό	
 Πίτλοχρι	με	τα	παραδοσιακά	σπίτια
•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στο	
 Εδιμβούργο,	την	“Αθήνα	του	Βορρά”
•	 Δυνατότητα	ημερήσιας	εκδρομής	στην	
	 ανατολική	Σκωτία	και	στην	παλαιότερη	
	 πανεπιστημιούπολη	της	Σκωτίας,	τον	
 Άγιο Ανδρέα	με	επίσκεψη	στο	φημισμένο	
 παρεκκλήσι Ρόσλιν,	όπου	υποτίθεται	ότι	
	 εκτυλίσσεται	η	τελευταία	πράξη	του	best	
	 seller	του	Dan	Brown	“Κώδικας	ντα	Βίντσι”.	
•	 Επτά	συνολικά	διανυκτερεύσεις	σε	
	 επιλεγμένα	κεντρικά	ξενοδοχεία	3*,	4*	
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά
•	 Εμπειρότατος	Αρχηγός-
	 συνοδός	του	γραφείου	μας

8 μέρες από  1195€Αναχωρήσεις:  14, 21, 28 Ιουλίου,  
4, 11, 18, 25 Αυγούστου

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Εδιμβούργο:	20:50	-	23:05	/	Α3	632
8η μέρα	Εδιμβούργο	-	Αθήνα:	23:55	-	05:55	/	Α3	632

TRAVEL AT A GLANCE:
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Το αινιγματικό Στόουνχεντζ, η μυστηριώδης κομητεία 
της Κορνουάλης, βγαλμένη μέσα από ένα όνειρο, 

με άγρια ομορφιά, καταπράσινα βοσκοτόπια και 
γραφικά ψαροχώρια, η Ουαλία με τον Εθνικό Δρυμό 

Σνοουντόνια, τις υπέροχες λίμνες, τα επιβλητικά 
κάστρα και τα βραχώδη βουνά, τους καταρράκτες, 

τις σπηλιές και τα φαράγγια, αλλά και το Κάρντιφ με 
την καταπληκτική αρχιτεκτονική, την πόλη-κόσμημα 

Μπαθ με τα ρωμαϊκά λουτρά, το πανέμορφο Τσέστερ 
με τα περίφημα Ρόουζ, η μικρή, μεσαιωνική πόλη 
του βορρά, το Γιορκ/Υόρκη, το κουκλίστικο χωριό 

Μπίμπουρι, που θεωρείται το πιο όμορφο χωριό της 
Αγγλίας και δεκάδες ακόμα πόλεις και κωμοπόλεις 

σας προσκαλούν για ανακάλυψη, περιήγηση και 
διάλειμμα για τσάι και scones - τα γλυκά ή αλμυρά 

αυτά εδέσματα που διεγείρουν τον ουρανίσκο.

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ	με	BRITISH AIRWAYS
•	 Οκτώ	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	3*/4*	(δύο	διαν/σεις	στο	Πλύμουθ,	
	 μία	διαν/ση	στο	Μπαθ,	μία	διαν/ση	στο	Κάρντιφ,	μία	διαν/ση	στο	Τσέστερ,	μία	
	 διαν/ση	στο	Λιντς,	μία	διαν/ση	στο	Κέμπριτζ,	μία	διαν/ση	στο	Λονδίνο)
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα			
•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	parking,	ταξιδιωτική	
	 ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 235
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,
	 προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Λονδίνο, Στόουνχεντζ, Σόλσμπερι, Πλύμουθ, Σαιντ Όστελ, Χαμένοι Κήποι του 
Χέλιγκαν, Μαράζιον/Σαιν Μάικλς Μάουντ, Έξετερ, Μπαθ, Κάρντιφ, Εθνικό 

Πάρκο Μπρέκον Μπίκονς, Εθνικό Πάρκο Σνοουντόνια, Κάστρo Κάρναρφον, 
Κάστρo Πορτμέιριον, Τσέστερ, Μάντσεστερ, Λίβερπουλ, Λιντς, Υόρκη, 

Κέμπριτζ, Στράτφορντ απόν Έιβον, Κότσγουολντς, Μπίμπουρι, Οξφόρδη

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-stin-agglia-kornouali-oualia
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Λονδίνο	-	Στόουνχεντζ	-	Σόλσμπερι	-	
Πλύμουθ,	Περιήγηση
2η μέρα:
Πλύμουθ	-	Χαμένοι	Κήποι	του	Χέλιγκαν	-	Μαράζιον/
Σαιν	Μάικλς	Μάουντ	-	Πλύμουθ
3η μέρα:
Πλύμουθ	-	Έξετερ	-	Μπαθ
4η μέρα:
Μπαθ	-	Μπρίστολ	-	Κάρντιφ
5η μέρα:
Κάρντιφ	-	Εθνικό	Πάρκο	Μπρέκον	Μπίκονς	-	
Εθνικό	Πάρκο	Σνοουντόνια	-	Κάστρo	Κάρναρφον	
-		Πορτμέιριον	-	Τσέστερ
6η μέρα:
Τσέστερ	-	Λίβερπουλ	-	Μάντσεστερ	-	Λιντς
7η μέρα:
Λιντς	-	Υόρκη	-	Κέμπριτζ
8η μέρα:
Κέμπριτζ	-	Στράτφορντ	απόν	Έιβον	-	Κότσγουολντς	-	
Μπίμπουρι	-	Οξφόρδη	-	Λονδίνο
9η μέρα:
Λονδίνο	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

9 μέρες από  1145€Αναχωρήσεις:  2 Ιουλίου,
6, 13 Αυγούστου

Πτήσεις με την British Airways:
1η μέρα	Αθήνα	-	Λονδίνο:	09:30	-	11:25	/	BA	623
9η μέρα	Λονδίνο	-	Αθήνα:	22:25	-	04:15	/	BA	622

•	 Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	
 BRITISH AIRWAYS		-	πρωινή	αναχώρηση	
	 από	Αθήνα	και	βραδινή	από	Λονδίνο	-	ώστε	
	 να	έχουμε	περισσότερο	χρόνο	στην	χώρα	
•	 Επίσκεψη	στον	πιο	σημαντικό	προϊστορικό	
	 αρχαιολογικό	χώρο	της	Μεγάλης	Βρετανίας	
	 και	ένα	από	τα	πιο	αινιγματικά	αρχαία	μνημεία	
	 παγκοσμίως,	το	μυστηριώδες	Στόουνχεντζ 
•	 Επίσκεψη	την	πανέμορφη	
	 μεσαιωνική	πόλη	Σόλσμπερι
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	και	επίσκεψη	
	 στο	ιστορικό	λιμάνι	του	Πλύμουθ
•	 Περιήγηση	στην	άγρια	ομορφιά	της	Κορνουάλης 
•	 Επίσκεψη	στους	πιο	εντυπωσιακούς	κήπους	του	
	 κόσμου,	τους	Χαμένους Κήπους του Χέλιγκαν
•	 Επίσκεψη	στο	“αγγλικό	Μοντ	Σαιν	
	 Μισέλ”,	το	Σαιντ Μάικλς Μάουντ 
•	 Επίσκεψη	σε	έναν	από	τους	παλαιότερους	και	
	 πιο	εντυπωσιακούς	ναούς	της	Αγγλίας	στο	Έξετερ
•	 Μια	διανυκτέρευση	και	επίσκεψη	στην	
	 “Ρώμη	της	Αγγλίας”,	το	Μπαθ
•	 Μια	διανυκτέρευση	και	επίσκεψη	στην	
	 πρωτεύουσα	της	Ουαλίας,	το	Κάρντιφ
•	 Διέλευση	από	το	Εθνικό πάρκο Μπρέκον 
 Μπίκονς	και	το	Εθνικό Πάρκο Σνοουντόνια
•	 Εξερεύνηση	στην	συναρπαστική	
	 ενδοχώρα	της	Ουαλίας 

•	 Επίσκεψη	στο	επιβλητικό	μεσαιωνικό	
	 κάστρο	του	Κάρναρφον 
•	 Επίσκεψη	στο	εντυπωσιακό	αξιοθέατο	της	Βόρειας	
	 Ουαλίας,	το	ιταλικού	ρυθμού	“χωριό”	Πορτμέιριον,	
	 που	θεωρείται	ένα	από	τα	πιο	επιτυχημένα	
	 βρετανικά	αρχιτεκτονικά	έργα	του	εικοστού	αιώνα
•	 Μια	διανυκτέρευση	και	επίσκεψη	στην	πανέμορφη	
	 πόλη	Τσέστερ	με	τα	περίφημα	Ρόουζ
•	 Επίσκεψη	στο	Μάντσεστερ	και	στην	
	 γενέτειρα	των	Beatles,	το	Λίβερπουλ 
•	 Μια	διανυκτέρευση	και	επίσκεψη	στο	
 Λιντς,	μια	πόλη	που	συνδυάζει	τη	
	 βικτοριανή	και	τη	μοντέρνα	αρχιτεκτονική	
•	 Επίσκεψη	στην	πιο	όμορφη,	μικρή,	μεσαιωνική	
	 πόλη	της	βόρειας	Αγγλίας,	το	Γιορκ/Υόρκη
•	 Μια	διανυκτέρευση	και	επίσκεψη	στην	
	 πανεπιστημιούπολη	του	Κέμπριτζ
•	 Επίσκεψη	στην	κωμόπολη	Στράτφορντ απόν Έιβον,
	 την	γενέτειρα	του	Γουίλιαμ	Σαίξπηρ
•	 Επίσκεψη	στο	κουκλίστικο	χωριό	Μπίμπουρι,	
	 που	θεωρείται	το	πιο	όμορφο	χωριό	της	Αγγλίας
•	 Επίσκεψη	στην	περίφημη	
	 πανεπιστημιούπολη	της	Οξφόρδης 
•	 Μια	διανυκτέρευση	στο	Λονδίνο	και	χρόνος		για	
	 βόλτες,	αγορές	και	επισκέψεις	σε	μουσεία
•	 Οκτώ	διανυκτερεύσεις	σε	επιλεγμένα	ξενοδοχεία	4*
	 με	μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας

Λονδίνο

Στοουνχέντζ

Σόλσµπερι Έξετερ

Μπαθ
Κάρντιφ

Μπρέκον
Μπίκονς

Σνοουντόνια

Τσέστερ

Μάντσεστερ

Οξφόρδη

Πορτµέιριον

Στράτφορντ
απόν Έιβον

Μπίµπουρι
Μπρίστολ

Λίβερπουλ

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κάρναρφον

Χέλιγκαν

Πλύµουθ

Μαράζιον

Λιντς
Υόρκη

Κέµπριτζ
Κότσγουολντς

TRAVEL AT A GLANCE:
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Λονδίνο, Στάνφορντ Απόν Έιβον, Τσέστερ, Λίβερπουλ, 
Αγγλικές Λίμνες, Γλασκώβη, Λοχ Λόμοντ, Γκλενκόου, 

Όμπαν, Εδιμβούργο, Ντάραμ, Υόρκη, Νότινγκαμ

Αγγλία και Σκωτία σε ένα μοναδικό ταξίδι!

Από το Λονδίνο έως τα Χάιλαντς 
ανακαλύπτουμε την πανέμορφη ενδοχώρα 

με τις λίμνες και τα καταπράσινα δάση.
Πύργοι, κάστρα, πολεμιστές του παρελθόντος, 

μύθοι και θρυλικά όντα έρχονται να 
ανταμώσουν τον ταξιδιώτη.

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ	με	BRITISH AIRWAYS 
•	 Επτά	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	3*,	4*	
	 •1	διανυκτέρευση	στο	Λίβερπουλ	•2	διανυκτερεύσεις	στην	Γλασκώβη		
	 •2	διανυκτερεύσεις	στο	Εδιμβούργο	•1	διανυκτέρευση	στο	Νότινγκαμ	
	 •1	διανυκτέρευση	στο	Λονδίνο			
•	 Αγγλικό	και	Σκωτσέζικο	μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Μεταφορές,	εκδρομές,	περιηγήσεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	parking,	ταξιδιωτική	
	 ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 315
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	
	 ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

https://www.manessistravel.gr/el/panorama-bretanias
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Λονδίνο

Τσέστερ

Υόρκη

Λίβερπουλ

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
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Γκλένκοου
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•	 Επίσκεψη	στην	κωμόπολη	Στράτφορντ απόν 
 Έιβον,	την	γενέτειρα	του	Γουίλιαμ	Σαίξπηρ
•	 Επίσκεψη	στην	πανέμορφη	πόλη	
 Τσέστερ	με	τα	περίφημα	Ρόουζ
•	 Επίσκεψη	στην	γενέτειρα	των	
	 Beatles,	το	Λίβερπουλ 
•	 Επίσκεψη	στην	περιοχή	των	Αγγλικών Λιμών 
	 και	δυνατότητα	κρουαζιέρας	με	ατμόπλοιο	στην	
	 μεγαλύτερη	λίμνη	της	Αγγλίας,	την	Γουίντερμερ 
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	και	
	 ξενάγηση	στην	Γλασκώβη 
•	 Επίσκεψη	στην	εντυπωσιακή	περιοχή	του	
 Εθνικού Πάρκου Λοχ Λόμοντ και Τρόσακς
•	 Διαδρομή	στην	καρδιά των Χάιλαντς,	περνώντας	
	 μέσα	από	το	θεαματικό	φαράγγι	του	Γκλένκοου
•	 Επίσκεψη	στο	πολυσύχναστο	λιμάνι	Όμπαν,	
	 την	“πύλη	των	νησιών”	και	δυνατότητα	
	 γευσιγνωσίας	σε	αποστακτήριο	ουίσκι	

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η μέρα: 
Αθήνα	-	Λονδίνο	-	Στάνφορντ	Απόν	Έιβον	-	
Τσέστερ	-	Λίβερπουλ
2η μέρα:
Λίβερπουλ	-	Αγγλικές	Λίμνες	-	Γλασκώβη
3η μέρα:
Γλασκώβη	-	Λοχ	Λόμοντ	-	Γκλενκόου	-	Όμπαν	-	
Γλασκώβη
4η μέρα:
Γλασκώβη	-	Εδιμβούργο,	Ξενάγηση	πόλης
5η μέρα:
Εδιμβούργο,	Ελεύθερη	μέρα	
6η μέρα:
Εδιμβούργο	-	Ντάραμ	-	Υόρκη	-	Νότινγκαμ
7η μέρα:
Νότινγκαμ	-	Λονδίνο,	Περιήγηση	πόλης,	
Επίσκεψη	στο	Βρετανικό	Μουσείο
8η μέρα:
Λονδίνο,	Ελεύθερος	χρόνος	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στο	
 Εδιμβούργο,	την	“Αθήνα	του	Βορρά”
•	 Επίσκεψη	στην	γραφική	πόλη	
 Ντάραμ	με	την	πιο	όμορφη	Νορμανδική	
	 εκκλησία	της	Μεγάλης	Βρετανίας	
•	 Επίσκεψη	στην	πιο	όμορφη,	μικρή,	μεσαιωνική	
	 πόλη	της	βόρειας	Αγγλίας,	το	Γιορκ/Υόρκη
•	 Μια	διανυκτέρευση	στο	Λονδίνο	και	χρόνος		
	 για	βόλτες,	αγορές	και	επισκέψεις	σε	μουσεία
•	 Επτά	συνολικά	διανυκτερεύσεις	σε	
	 επιλεγμένα	κεντρικά	ξενοδοχεία	3*,	4*	
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά
•	 Εμπειρότατος	Αρχηγός-
	 συνοδός	του	γραφείου	μας

8 μέρες από  995€Αναχωρήσεις:  19, 26 Ιουνίου

Πτήσεις με την British Airways:
1η μέρα	Αθήνα	-	Λονδίνο:	10:25	-	12:20	/	BA	623
8η μέρα	Λονδίνο	-	Αθήνα:	22:15	-	04:15	/	BA	622

TRAVEL AT A GLANCE:
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Ταξιδέψτε μαζί μας στα	μονοπάτια	του	Harry	
Potter	στο	Λονδίνο, που είναι η πόλη του. 

Εκεί, στο Studio	της	WARNER	BROS, θα έχετε 
την ευκαιρία να περιπλανηθείτε στο φυσικό του 

περιβάλλον: 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!	
Ελάτε να ζήσουμε μαζί την ατμόσφαιρα των ταινιών 

του Harry Potter και ταυτόχρονα να επισκεφθούμε 
το Βρετανικό	Μουσείο, το Γουίντσορ και πολλά 

ακόμα σημεία της Βρετανικής πρωτεύουσας!

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Βρετανικό Μουσείο, Γουίντσορ

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-sto-londino-harry-potter-bretaniko-mouseio-gouintsor
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ	με	BRITISH AIRWAYS 
•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχείο	της	επιλογής	σας			
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Μεταφορές	από	το	αεροδρόμιο	του	Λονδίνου	στο	ξενοδοχείο	και	αντίστροφα		
• Περιήγηση στην πόλη του Λονδίνου 
• Επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο
• Εκδρομή στο Γουίνσδορ 
• Εισιτήριο για το Studio της Warner Bros - Harry Potter
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	parking,	ταξιδιωτική	
	 ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 235
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα: 
Αθήνα	-	Λονδίνο,	Περιήγηση	πόλης,	Επίσκεψη	
στο	Βρετανικό	Μουσείο
2η μέρα:
Λονδίνο,	Ελεύθερη	μέρα,	Προαιρετικά:	
Κρουαζιέρα	στον	Τάμεση	με	επίσκεψη	στο	
Γκρίνουιτς	ή/και	Νυχτερινός	γύρος	πόλης
3η μέρα:
Λονδίνο,	Ελεύθερη	μέρα,	
Προαιρετικά:	Οξφόρδη,	Στράτφορντ	Απόν	Έιβον,	
Bicester	Outlet	Village
4η μέρα:
Λονδίνο…στα	μονοπάτια	του	Harry	Potter	
5η μέρα:
Λονδίνο	-	Γουίνσδορ	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

5 μέρες από  645€

Αναχωρήσεις:  Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από 16/6 έως 2/9

Πτήσεις με την British Airways:
1η μέρα	Αθήνα	-	Λονδίνο:	10:25	-	12:20	/	BA	623
5η μέρα	Λονδίνο	-	Αθήνα:	18:35	-	00:25	/	BA	622

&
1η μέρα	Αθήνα	-	Λονδίνο:	10:25	-	12:20	/	BA	623
5η μέρα	Λονδίνο	-	Αθήνα:	22:15	-	04:15	/	BA	622
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Το Λονδίνο είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο 
συναρπαστικές πόλεις που έχει γνωρίσει η γη. 

Στέκεται στον πρώτο μεσημβρινό, έλκοντας σαν 
μαγνήτης ό,τι καλύτερο υπάρχει από τη Δύση και την 
Ανατολή. Στέκεται στο κέντρο του χρόνου και όλος ο 

κόσμος συγχρονίζει τα ρολόγια του με το BIG BEN.
Κάντε ένα φανταστικό ταξίδι στον χρόνο μαθαίνοντας 

την πλούσια ιστορία και κληρονομιά της πόλης. 
Μπορείτε να θαυμάσετε αρχαία Ρωμαϊκά τείχη, 

Νορμανδικούς πύργους, παλάτια των Τυδώρ, αναγεννησιακή 
λαμπρότητα, Γεωργιανή ομορφιά, Βικτωριανό μεγαλείο, 

εκπληκτικά σύγχρονα αρχιτεκτονικά επιτεύγματα!
Ελάτε να γνωρίσουμε μαζί την λαμπρότητα και την 

μεγαλοπρέπεια της πόλης, τα εκατοντάδες θεάματα 
και ορόσημα, τα μιούζικαλ και τις διάφορες εποχιακές 

εκδηλώσεις, τα μουσεία που φιλοξενούν ανεκτίμητους 
θησαυρούς, τους πιο φημισμένους εμπορικούς δρόμους 

και τις μεγαλύτερες εκτάσεις πράσινου από οποιαδήποτε 
άλλη συγκρίσιμη μητρόπολη ανά τον κόσμο.

Μια μεγαλούπολη που είναι συγχρόνως οικεία, με 
τις ήσυχες γωνιές της, τα ανισόπεδα λιθόστρωτα 

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Βρετανικό Μουσείο, Γουίντσορ

δρομάκια, τα στενά σοκάκια και τις ηλιόλουστες πλατείες που 
φιλοξενούν καλλιτέχνες, ζωγράφους, τραγουδιστές και μίμους. 
Το Λονδίνο είναι ο λαός του, οι άνθρωποί του και οι χαρακτήρες 

τους, που ανταμώνουν εδώ από κάθε γωνιά του πλανήτη.
Μια πόλη διασκεδαστική, ζωηρή, πολυεθνική, 

πολυποίκιλη και απόλυτα συναρπαστική! 
Το Λονδίνο δεν μπορεί να εξημερωθεί, ούτε να προσαρμοστεί… το 

μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να χαλαρώσεις, να χαρείς τον 
πλούτο που σου προσφέρει και να απολαύσεις την περιπέτεια!!!

“Earth has not anything to show more fair…”
William Wordsworth

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-sto-londino
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ	με	BRITISH AIRWAYS 
•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχείο	της	επιλογής	σας			
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Μεταφορές	από	το	αεροδρόμιο	του	Λονδίνου	στο	ξενοδοχείο	και	αντίστροφα		
• Περιήγηση στην πόλη του Λονδίνου	και	Επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο
• Εκδρομή στο Γουίνσδορ 
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	parking,	ταξιδιωτική	
	 ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 235
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η μέρα: 
Αθήνα	-	Λονδίνο,	Περιήγηση	πόλης,	Επίσκεψη	
στο	Βρετανικό	Μουσείο
2η μέρα:
Λονδίνο,	Ελεύθερη	μέρα,	Προαιρετικά:	
Κρουαζιέρα	στον	Τάμεση	με	επίσκεψη	στο	
Γκρίνουιτς	ή/και	Νυχτερινός	γύρος	πόλης
3η μέρα:
Λονδίνο,	Ελεύθερη	μέρα,
Προαιρετικά:	Οξφόρδη,	Στράτφορντ	Απόν	Έιβον,	
Bicester	Outlet	Village
4η μέρα:
Λονδίνο,	Ελεύθερη	μέρα	
5η μέρα:
Λονδίνο	-	Γουίνσδορ	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

5 μέρες από  545€

Αναχωρήσεις:  Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από 16/6 έως 2/9

Πτήσεις με την British Airways:
1η μέρα	Αθήνα	-	Λονδίνο:	10:25	-	12:20	/	BA	623
5η μέρα	Λονδίνο	-	Αθήνα:	18:35	-	00:25	/	BA	622

&
1η μέρα	Αθήνα	-	Λονδίνο:	10:25	-	12:20	/	BA	623
5η μέρα	Λονδίνο	-	Αθήνα:	22:15	-	04:15	/	BA	622
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Το Λονδίνο και το Παρίσι είναι δύο από τους πιο 
δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς του κόσμου! 

Το Παρίσι, η “Πόλη του Φωτός”, προσφέρει 
αμέτρητες επιλογές διασκέδασης. Συνδυάζει 

καρτποσταλικές εικόνες, εναλλακτικές γειτονιές, 
λαμπερές και πολυπληθείς λεωφόρους. Είναι μια 

πόλη ζωντανή με μια έντονα ρετρό διάθεση.

Το Λονδίνο είναι μια πόλη πολυφυλετική, με πολλά 
και διάφορα πρόσωπα, με μοναδική ατμόσφαιρα, 

πρωτοπόρα μουσεία, πολύχρωμα παζάρια και διάσημα 
αξιοθέατα, όπως το Big Ben και το London Eye, έντονη 
νυχτερινή ζωή, πανέμορφα πάρκα αναψυχής, αμέτρητα 

θέατρα και εμπορικά - με λίγα λόγια έχει τα πάντα!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ,	ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΠΑΡΙΣΙ-ΛΟΝΔΙΝΟ	με	BRITISH AIRWAYS
•	 Έξι	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*,	4*	sup.
•	 Πλουσιοπάροχο	μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά
•	 Μεταφορές,	εκδρομές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
• Ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό
• Εισιτήριο Κρουαζιέρας στον Τάμεση με επίσκεψη στο Γκρίνουιτς
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	+	€ 250
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	80	και	από	άλλες	πόλεις:
	 €	150	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	(Λούβρο:	€	27-30,	Disneyland:	
	 €	99	ενήλικας/€	94	παιδί	κάτω	των	12	ετών	το	ένα	πάρκο	περίπου,	€	124	
	 ενήλικας/€	119	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.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

https://www.manessistravel.gr/el/summer-parisi-london
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Παρίσι,	Ξενάγηση	
2η μέρα:
Παρίσι	~	Λούβρο,	Παλαί	Ρουαγιάλ,	Πλατεία	Βαντόμ,	
Μουσείο	αρωμάτων	Φραγκονάρ
3η μέρα:
Παρίσι,	στο	Βασίλειο	της	Disneyland
4η μέρα:
Παρίσι	-	Λονδίνο,	Περιήγηση,	Επίσκεψη	στο	
Βρετανικό	Μουσείο
5η μέρα:
Λονδίνο,	Μουσείο	Madame	Tussauds	&	Κρουαζιέρα	
στον	Τάμεση	με	επίσκεψη	στο	Γκρίνουιτς	
Προαιρετικά: Νυχτερινός	γύρος	πόλης	
6η μέρα:
Λονδίνο,	Ελεύθερη	μέρα	
Προαιρετικά:	Οξφόρδη,	Στράτφορντ	Απόν	Έιβον,	
Bicester	Outlet	Village
7η μέρα:
Λονδίνο	-	Αθήνα		

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

7 μέρες από  1195€Αναχωρήσεις:  23 Ιουλίου,
12, 19 Αυγούστου

Πτήσεις με την Aegean Airlines & British Airways:
1η μέρα	Αθήνα	-	Παρίσι:	08:20	-	10:55	/	A3	610

4η μέρα	Παρίσι	-	Λονδίνο:	08:55	-	09:15	/	BA	305
7η μέρα	Λονδίνο	-	Αθήνα:	22:15	-	03:50	/	A3	609

•	 Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	
 AEGEAN AIRLINES	-	πρωινή	αναχώρηση	
•	 από	Αθήνα	για	Παρίσι	και	βραδινή	από	Λονδίνο,	
	 ώστε	να	έχουμε	περισσότερο	χρόνο	στο	ταξίδι	μας	
•	 Λεπτομερής	ξενάγηση	στο	Παρίσι
•	 Ξενάγηση	στο	περίφημο	μουσείο του 
 Λούβρου	με	επίσημο	ελληνόφωνο	ξεναγό
•	 Επίσκεψη	στο	μουσείο-εργαστήριο
 αρωμάτων Φραγκονάρ
 μύηση	στα	μυστικά	της	αρωματοποιίας

•	 Επίσκεψη	στο	Βασίλειο	της	Disneyland
•	 Πτήση	Παρίσι	-	Λονδίνο	με	BRITISH AIRWAYS
•	 Περιήγηση	στο	Λονδίνο	και	επίσκεψη	
	 στο	Βρετανικό Μουσείο 
• Κρουαζιέρα στον Τάμεση	με	
	 επίσκεψη	στο	Γκρίνουιτς
•	 Έξι	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία 4*, 4* sup.			
•	 Πλουσιοπάροχο	μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας

TRAVEL AT A GLANCE:
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Πόλη συνδεδεμένη με την κομψότητα, τους μεγάλους οίκους 
μόδας, τα αρώματα και τα καλλυντικά, την ρομαντική και 
ερωτική ατμόσφαιρα, τα διάσημα καμπαρέ, την όπερα, τα 

μουσεία, τις μπουτίκ κορυφαίων Γάλλων σχεδιαστών. 
Μια πόλη που δεν την χορταίνεις ποτέ, κάθε 

φορά είναι σαν την … πρώτη φορά! 
Ξεκινήστε από τις ιστορικές και γραφικές συνοικίες της 
“Πόλης του Φωτός”. Επισκεφθείτε τη Μονμάρτρη, στέκι 

του Πικάσο, του Μπρακ, του Λωτρέκ, περιπλανηθείτε στο 
Καρτιέ Λατέν, κέντρο της διανόησης και έδρα μερικών από 
τα πιο φημισμένα γαλλικά πανεπιστήμια και συνεχίστε τον 

περίπατό σας στο Σαιντ Ζερμαίν, μια ακόμη γραφική συνοικία 
του Παρισιού. Μην παραλείψετε το χαρακτηριστικότερο 

μνημείο της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Με 300 μέτρα 
ύψος και 7.000 τόνους σίδερο, δεν μπορεί παρά να 

τραβήξει το βλέμμα ακόμη και του πιο αφηρημένου. 
Την περιήγησή σας στο Παρίσι της τέχνης και των 

μνημείων θα ολοκληρώσει το Μουσείο του Λούβρου, 
το μεγαλύτερο του κόσμου, που εκθέτει 35.000 έργα 
τέχνης - μόλις δηλαδή το 8% των αποκτημάτων του, 

τα οποία υπολογίζονται σε 445.000 κομμάτια!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN,	AIR FRANCE,	SKY EXPRESS
•	 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
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	+ € 250
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη	και	από	άλλες	πόλεις:	€	100	με	
	 την	SKY EXPRESS	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	80	και	από	άλλες	πόλεις:
	 €	150	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)	
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	(Λούβρο:	€	27-30,	Disneyland:	
	 €	99	ενήλικας/€	94	παιδί	κάτω	των	12	ετών	το	ένα	πάρκο	περίπου
	 €	124	ενήλικας/€	119	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.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

ΠΑΡΊΣΊ
DISNEYLAND
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Παρίσι,	Ξενάγηση	
2η μέρα:
Παρίσι	-	Λούβρο,	Παλαί	Ρουαγιάλ,	Πλατεία	Βαντόμ,	
Μουσείο	αρωμάτων	Φραγκονάρ
3η μέρα:
Παρίσι,	Ελεύθερη	μέρα,	Προαιρετική	εκδρομή	στη	
Νορμανδία	
4η μέρα:
Παρίσι,	στο	Βασίλειο	της	Disneyland
5η μέρα:
Παρίσι,	Ελεύθερη	μέρα
6η μέρα:
Παρίσι	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

6 μέρες από  565€Αναχωρήσεις:  25 Ιουνίου, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 29, 30 Ιουλίου,
2, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 Αυγούστου, 3 Σεπτεμβρίου

Πτήσεις με την Aegean, Air France & Sky Express:
1η μέρα	Αθήνα	-	Παρίσι:	06:00	-	08:30	/	AF	1033
6η μέρα	Παρίσι	-	Αθήνα:	20:45	-	00:55	/	AF	1032

1η μέρα	Αθήνα	-	Παρίσι:	10:45	-	13:05	/	GQ	900
6η μέρα	Παρίσι	-	Αθήνα:	14:00	-	18:00	/	GQ	901

1η μέρα Παρίσι	-	Αθήνα:	08:20	-	10:55	/	A3	610
6η μέρα	Παρίσι	-	Αθήνα:	20:40	-	00:45	/	A3	615

• Εξαιρετικές απ΄ ευθείας πτήσεις	με
 AEGEAN	ή		AIR FRANCE	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

TRAVEL AT A GLANCE:



34

Ένα ονειρικό ταξίδι 
στην μεσογειακή ακτογραμμή της 
Γαλλίας και τους θησαυρούς της. 

Από την “όμορφη Νίκαια - Nice la belle”, 
το αστραφτερό πριγκιπάτο του Μονακό και 
τα μαγευτικά τοπία της Κυανής Ακτής στην 

ολοζώντανη Μασσαλία και τον γαλλικό 
νότο με τα πανέμορφα φυσικά τοπία! Ένα 

ταξίδι γεμάτο χρώματα και μυρωδιές!!!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΝΙΚΑΙΑ-ΑΘΗΝΑ	με	
	 απ΄	ευθείας	πτήσεις	της	AEGEAN AIRLINES 
•	 Έξι,	επτά		διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχείο	της	επιλογής	σας				
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών: € 350
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:	
	 €	140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)	
•	 Αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα	
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Νίκαια, Μονακό, Εζ, Κάννες, Γκουρντόν, 
Τουρέτ, Σαν Πωλ ντε Βανς, Αιξ-Αν-Προβάνς, 

Μασσαλία, Σαν Τροπέ, Πορτ Γκριμώ

https://www.manessistravel.gr/el/kosmopolitiki-kuani-akti-kai-xoria-tiw-provigkias
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Μονακό

Κάννες

Σαν Τροπέ
Πορτ Γκριµώ

Τουρέτ

Αιξ-Αν-Προβάνς

Γκουρντόν
Σαν Πωλ ντε Βανς

Νίκαια

Μασσαλία

ΓΑΛΛΙΑ

•	 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
•	 Ημερήσια	εκδρομή	στα	υπέροχα	
	 χωριά	της	Προβηγκίας	Γκουρντόν, 
 Τουρέτ και Σαν Πωλ ντε Βανς
•	 Δυνατότητα	βραδινής	επίσκεψης	στο	Μόντε Κάρλο
•	 Ημερήσια	εκδρομή	στα	μαργαριτάρια	της	
	 Κυανής	Ακτής	Σαν Τροπέ και Πορτ Γκριμώ
•	 Δυνατότητα	εκδρομής	σε
 Αιξ-Αν-Προβάνς και Μασσαλία
•	 Επίσκεψη	στις	κοσμοπολίτικες	Κάννες
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Νίκαια
2η μέρα:
Νίκαια,	Ξενάγηση,	Προαιρετική	βραδινή	επίσκεψη	
στο	Μόντε	Κάρλο
3η μέρα:
Νίκαια	-	Εζ,	Μουσείο	αρωμάτων	Φραγκονάρ	
Μονακό	-	Νίκαια	
4η μέρα:
Νίκαια,	Ελεύθερη	μέρα,	Προαιρετική	
εκδρομή:	Αιξ-Αν-Προβάνς,	Μασσαλία
5η μέρα:
Νίκαια	-	Γκουρντόν	-	Τουρέτ	-	Σαν	Πωλ	ντε	Βανς		
Νίκαια
6η μέρα:
Νίκαια	-	Σαν	Τροπέ	-	Πορτ	Γκριμώ	-	Νίκαια	
7η μέρα:
Νίκαια	-	Κάννες	-	Νίκαια	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

από  795€
Αναχωρήσεις:  28 Ιουλίου, 4, 11, 18, 25 Αυγούστου - 7	μέρες

Αναχωρήσεις:  26 Ιουνίου 10, 17, 24, 31 Ιουλίου,
7, 14, 21, 28 Αυγούστου, 4 Σεπτεμβρίου - 8	μέρες

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Νίκαια:	16:05	-	17:40	/	Α3	690

7η / 8η μέρα	Νίκαια	-	Αθήνα:	18:35	-	22:00	/	Α3	691

TRAVEL AT A GLANCE:
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Από την μαγευτική Κοιλάδα του ποταμού Λίγηρα 
με τις ιστορικές πόλεις και τα περίφημα châteaux 

-τους πύργους των Γάλλων βασιλέων και ευγενών- 
στα γραφικά χωριά και τις πανέμορφες πόλεις της 
Βρετάνης, στις παραλίες της Απόβασης Συμμάχων 
κατά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και στις κοσμικές 

λουτροπόλεις της Νορμανδίας, μέχρι την “Πόλη του 
Φωτός”, το Παρίσι της τέχνης και των μνημείων.

Ένα μαγευτικό ταξίδι με την ποιότητα 
Manessis!!!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΝΑΝΤ,	ΠΑΡΙΣΙ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES 
•	 Επτά	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*			
•	 Πλουσιοπάροχο	μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Μεταφορές,	εκδρομές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 400
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:	€	140	με	AEGEAN
	 (ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Ναντ, Ανζέρ, Σωμύρ, Τουρ, Κάστρα Λίγηρα/Σενονσώ, Αμπουάζ, 
Σαμπόρ, Μπλουά, Σαιν Μαλό, Μον Σαιν Μισέλ, Καέν, Μπαγιέ, 

Παραλίες Απόβασης, Ντωβίλ, Τρουβίλ, Ονφλέρ, Ρουέν, Παρίσι

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-sta-kastra-tou-ligira-normandia-parisi
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Λίγη
ρας

Λίγηρας

Τουρ
Σαµπόρ

Σενονσώ

Σαιν-Μαλό Μον Σαιν Μισέλ

Καέν
Μπαγιέ Ντωβίλ

Τρουβίλ
Ονφλέρ

Ρουέν

Παρίσι

ΓΑΛΛΙΑ

Ναντ

Ανζέ

Σωµύρ

Αµπουάζ
Μπλουά

Αροµάνς
Γκολντ

Οµάχα, Γιούτα
Κολεβίλ Συρ Μερ

Point du Hoc
Σαιντ-Μερ-Εγκλίζ

Σουόρντ, Τζούνο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Ναντ,	Περιήγηση	-	Ανζέ,	Περιήγηση	-	Σωμύρ,	
Περιήγηση	-	Τουρ	
2η μέρα:
Τουρ	-	Κάστρα	του	Λίγηρα/	Σενονσώ,	Αμπουάζ,	
Σαμπόρ,	Μπλουά	-	Τουρ
3η μέρα:
Τουρ	-	Σαιν	Μαλό	-	Μον	Σαιν	Μισέλ	-	Καέν/Καν	
4η μέρα:
Καέν	-	Μπαγιέ	-	Παραλίες	Απόβασης	-	Καέν
5η μέρα:
Καέν	-	Ντωβίλ	-	Τρουβίλ	-	Ονφλέρ	-	Ρουέν	-	Παρίσι	
6η μέρα:
Παρίσι	-	Ξενάγηση	πόλης	
7η μέρα:
Παρίσι	-	Λούβρο,	Παλαί	Ρουαγιάλ,	Πλατεία	Βαντόμ,	
Μουσείο	αρωμάτων	Φραγκονάρ
8η μέρα:
Παρίσι	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

8 μέρες από  995€Αναχωρήσεις:  9, 23 Ιουλίου,
6, 13, 20, 27 Αυγούστου

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Ναντ:	08:00	-	10:40	/	Α3	692

8η μέρα	Παρίσι	-	Αθήνα:	16:35	-	20:45	/	Α3	613

•	 Απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN AIRLINES 
	 -	πρωινή	αναχώρηση	από	Αθήνα
	 και	απογευματινή	από	Παρίσι	-	ώστε	να	
	 έχουμε	περισσότερο	χρόνο	στο	ταξίδι	μας
•	 Περιήγηση	στην	όμορφη	Ναντ/Νάντη	με	
	 το	κάστρο	των	Δουκών	της	Βρετάνης
•	 Περιήγηση	στην	γραφική	Ανζέ	με	το	
	 γιγάντιο	φρούριο	του	12ου	αιώνα
•	 Περιήγηση	στην	ιστορική	πόλη-κόσμημα	Σωμύρ 
•	 Περιήγηση	στον	“Κήπο	της	Γαλλίας”,	την	Τουρ
•	 Επίσκεψη	στο	κάστρο	του	Σενονσώ	ή	
	 “κάστρο	των	Κυριών”,	ένα	αναγεννησιακό	
	 αριστούργημα	με	καταπληκτικούς	κήπους	
•	 Επίσκεψη	στο	βασιλικό	κάστρο	της	πόλης	
 Μπλουά,	γνωστό	και	ως	“Λεξικό	Αρχιτεκτονικής”
•	 Βλέπουμε	εξωτερικά	το	αναγεννησιακής	
	 αρχιτεκτονικής	κάστρο	του	Σαμπόρ,	το	μεγαλύτερο	
	 όλων	των	κάστρων	της	κοιλάδας	του	
	 Λίγηρα,	καθώς	και	το	κάστρο	της	πόλης	
 Αμπουάζ,	όπου	έζησε	τα	τελευταία	χρόνια	
	 της	ζωής	του	ο	Λεονάρντο	ντα	Βίντσι
•	 	Περιήγηση	στο	πανέμορφο	
 Σαιν Μαλό	της	Βρετάνης

•	 Επίσκεψη	σε	ένα	από	τα	θαύματα	του	δυτικού	
	 κόσμου,	το	οχυρωμένο	νησί-χωριουδάκι	Μον 
 Σαιν Μισέλ,	που	κουρνιάζει	σε	έναν	γρανιτένιο	
	 λόφο,	περιτριγυρισμένο	από	τα	νερά	της	Μάγχης
•	 Περιήγηση	στην	γραφική	πρωτεύουσα	του	
	 νομού	Καλβαντός	της	Νορμανδίας,	την	Καέν
•	 Επίσκεψη	στην	πανέμορφη	Μπαγιέ	με	το	
	 καλοδιατηρημένο	ιστορικό	της	κέντρο	
•	 Περιήγηση	στις	παραλίες της Απόβασης	των	
	 Συμμάχων	στην	Νορμανδία	την	6η	Ιουνίου	1944	
•	 Επίσκεψη	στην	μοναδική	Ονφλέρ,	στην	
	 αριστοκρατική	λουτρόπολη	Ντωβίλ	και	
	 στην	γειτονική	Τρουβίλ,	τα	διαμάντια	της	
	 κοσμοπολίτικης	ακτής	της	Νορμανδίας
•	 Περιήγηση	στην	ιστορική	Ρουέν,	μια	από	τις	
	 ακμάζουσες	πόλεις	των	μεσαιωνικών	χρόνων
•	 Λεπτομερής	ξενάγηση	στο	Παρίσι 
•	 Ξενάγηση	στο	περίφημο	μουσείο του Λούβρου 
•	 Επίσκεψη	στο	μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων 
 Φραγκονάρ	-	μύηση	στα	μυστικά	της	αρωματοποιίας	
•	 Εμπειρότατος	Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας

TRAVEL AT A GLANCE:



38

Μία πανδαισία χρωμάτων κι αρωμάτων αναδύεται 
κάθε καλοκαίρι από την Προβηγκία. Μια εκπληκτική 

μωβ θάλασσα από λεβάντες πάνω σε λόφους που 
μοιάζουν με κύματα, παρασύρουν όλες τις αισθήσεις!

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

πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία και σε παγκοσμίως 
γνωστούς γαστρονομικούς παραδείσους!!! 

Από το λιμάνι της Μασσαλίας μέχρι την Τουλούζ, 
την Αρλ, την Αβινιόν, την Καρκασόν και το 

Μπορντώ, ακολουθήστε μας σε ένα εκπληκτικό 
οδοιπορικό, ανακαλύπτοντας μερικές από 

τις πιο όμορφες περιοχές της χώρας.

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	ΑΘΗΝΑ-ΜΑΣΣΑΛΙΑ,
	 ΜΠΟΡΝΤΩ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES 
•	 Επτά	διανυκτερεύσεις	σε	επιλεγμένα	ξενοδοχεία	4*:	Δύο	(2)	στην	Μασσαλία,	
	 Δύο	(2)	στην	Αβινιόν,	Μία	(1)	στην	Τουλούζη,	Δύο	(2)	στο	Μπορντώ	
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Μεταφορές,	επισκέψεις,	ξεναγήσεις	με	πολυτελές	κλιματιζόμενο	
	 πούλμαν	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	
	 check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	
	 για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 400
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:	
	 €	140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	
	 ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Μασσαλία, Κασίς, Αιξ αν Προβάνς, Αβινιόν, Οροπέδια με λεβάντες, 
Γκορντ, Χωριό Βorries, Αββαείο Notre-Dame de Senanque, Αρλ, 

Καρκασόν, Τουλούζη, Μπορντώ/Μουσείο Κρασιού “La Cité du Vin”

Οι άγνωστες γωνιές της Νοτιοδυτικής Γαλλίας,

https://www.manessistravel.gr/el/summer-sti-notiodutiki-gallia
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Μασσαλία
2η μέρα:
Μασσαλία	-	Κασίς,	Περιήγηση,	μίνι	Κρουαζιέρα	-	
Μασσαλία			
3η μέρα:
Μασσαλία	-	Αιξ	αν	Προβάνς	-	Αβινιόν
4η μέρα:
Αβινιόν,	Οροπέδια	με	Λεβάντες,	Μουσείο	της	
Λεβάντας,	Γκορντ,	Χωριό	Bories,	Αββαείο	του	Σενάνκ
5η μέρα:
Αβινιόν	-	Αρλ	-	Καρκασόν	-	Τουλούζη
6η μέρα:
Τουλούζη	-	Μπορντώ	
7η μέρα:
Μπορντώ,	Μουσείο	κρασιού	La	Cité	du	Vin	
8η μέρα:
Μπορντώ	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

8 μέρες από  1095€Αναχωρήσεις:  2, 16 Ιουλίου

•	 Απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN AIRLINES
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	και	περιήγηση	στην	
	 πρωτεύουσα	της	Προβηγκίας,	τη	Μασσαλία
•	 Περιήγηση	στο	μικρό	γραφικό	χωριό	Κασίς,	
	 στην	καρδιά	του	Εθνικού	Πάρκου	Καλάνκ	
	 και	μίνι	Κρουαζιέρα	για	να	απολαύσουμε	
	 τα	λευκά	φιόρδ	της	Μεσογείου
•	 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
•	 Διαδρομή	κατά	μήκος	του	Δρόμου της 
 Λεβάντας	(“Route	de	la	Lavande”)
•	 Επίσκεψη	στο	Μουσείο	της	Λεβάντας	
	 (Musée	de	la	Lavande)
•	 Επίσκεψη	στο	σκαρφαλωμένο	στην	κορυφή	
	 του	λόφου	μεσαιωνικό	χωριό Γκορντ,	ένα	
	 από	τα	πιο	όμορφα	χωριά	της	Γαλλία

•	 Επίσκεψη	στο	χωριό Bories	με	
	 τα	μοναδικά	πέτρινα	σπίτια	
•	 Επίσκεψη	στο	υπέροχο	Αβαείο του Σενάνκ 
 (Notre-Dame	de	Sénanque)	του	12ου	αιώνα
•	 Επίσκεψη	στην	πανέμορφη	Αρλ,	στην	οποία	
	 έζησε	ο	Βαν	Γκονγκ	και	δημιούργησε	μεγάλο		
	 μέρος	του	έργου	του
•	 Περιήγηση	στην	παραμυθένια	καστροπολιτεία	
 Καρκασόν,	από	τις	λίγες	μεσαιωνικές	πόλεις	
	 που	διατηρούν	την	αυθεντική	τους	οχύρωση	
•	 	Μία	διανυκτέρευση	και	περιήγηση	στην	Τουλούζη,	
	 την	τέταρτη	σε	μέγεθος	πόλη	της	Γαλλίας
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	και	περιήγηση		στο	
 Μπορντώ,	το	καμάρι	της	Νοτιοδυτικής	
	 Γαλλίας	και	πρωτεύουσα	της	Ακουιτανίας
•	 Επίσκεψη	στο	μουσείο του κρασιού	“La	Cité	du	Vin”
•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Μασσαλία:	13:25	-	15:15	/	Α3	694
8η μέρα	Μπορντώ	-	Αθήνα:	16:25	-	20:35	/	Α3	645

TRAVEL AT A GLANCE:
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Ταξιδεύουμε σε παραμυθένιες πόλεις, όπως το 
Στρασβούργο, την Κόμπλεντς και τη 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 
και το Κολμάρ, σε κουκλίστικα χωριά, όπως το 

Εγκισέμ, το Ομπερναί, το Ρικβίρ και το Τρίμπεργκ. 
Ανακαλύπτουμε τις Πηγές του Δούναβη, 

διαπλέουμε το πιο γραφικό τμήμα 
του Ρήνου και αντικρίζουμε την   

γραφική λίμνη Κόνσταντς με την ομώνυμη  
ειδυλλιακή πόλη.

 
Ελάτε να ζήσουμε μαζί ένα παραμύθι 

στην καρδιά της Ευρώπης…

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES
•	 Δύο		διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	NH HEIDELBERG 4*	στην	Χαϊδελβέργη
•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	ALOFT 
 STRASBOURG ETOILE 4*	στο	Στρασβούργο
•	 Πλουσιοπάροχο	μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Μεταφορές,	εκδρομές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Εισιτήριο	κρουαζιέρας	στον	Ρήνο	
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 300
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Φρανκφούρτη, Χαϊδελβέργη, Ρουντεσχάιμ, Κόμπλεντς, Μπάντεν Μπάντεν, 
Καταρράκτες Τρίμπεργκ, Στρασβούργο, Ομπερναί, Εγκισέμ, Κολμάρ, Ρικβίρ, 

Φράιμπουργκ, Λίμνη Τίτιζεε, Ντοναουεσίνγκεν/Πηγές του Δούναβη, Κόνσταντς

https://www.manessistravel.gr/el/alsatia-dromos-tou-krasiou-xaidelbelgi
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Στρασβούργο
Οµπερναί

Εγκισέµ
Κολµάρ
Ρικβίρ

Καταράκτες
Τρίµπεργκ

Φρανγκφούρτη

Φράιµπουργκ

Λίµνη Τίτιζεε

Μπάντεν
Μπάντεν

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ζυρίχη

Λουκέρνη

Βέρνη

Γκστάαντ

Γκρυγιέρ

Μοντρέ

Ιντερλάκεν

Λωζάννη

ΓενεύηΓενεύη

Κωνστάνζ

Χαϊδελβέργη

Σανκτ Γκόαρ

Κόµπλεντς

Ρουντεσχάιµ

ΕΛΒΕΤΙΑ

Ντοναουεσίνγκεν
Πηγές του ∆ούναβη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Φρανκφούρτη	-	Χαϊδελβέργη	
2η μέρα:
Χαϊδελβέργη	-	Ρουντεσχάιμ,	Κρουαζιέρα	στον	Ρήνο	-	
Κόμπλεντς	-	Χαϊδελβέργη
3η μέρα:
Χαϊδελβέργη,	Στη	μαγεία	του	Μέλανα	Δρυμού,	
Μπάντεν	Μπάντεν,	Καταρράκτες	Τρίμπεργκ,	
Φράιμπουργκ,	Στρασβούργο	
4η μέρα:
Στρασβούργο,	Ξενάγηση
5η μέρα:
Στρασβούργο	-	Αλσατικός	Δρόμος	του	Κρασιού,	
Ομπερναί,	Εγκισέμ,	Κολμάρ,	Ρικβίρ	-	Στρασβούργο	
6η μέρα:
Στρασβούργο,	Εκδρομή	στην	Λίμνη	Τίτιζεε,	
Ντοναουεσίνγκεν/Πηγές	Δούναβη,	Κόνσταντς
7η μέρα:
Στρασβούργο	-	Φρανκφούρτη,	Περιήγηση	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

7 μέρες από  745€Αναχωρήσεις:  2, 16, 30 Ιουλίου, 7, 21, 28 Αυγούστου
3, 17 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Φρανκφούρτη:	08:15	-	10:15	/	Α3	830
7η μέρα	Φρανκφούρτη	-	Αθήνα:	18:30	-	22:15	/	Α3	833

•	 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
• Κρουαζιέρα	σε	ένα	από	τα	πιο	γραφικά	τμήματα	
	 του	Ρήνου	με	μαγευτικές	παραποτάμιες	εικόνες
•	 Επίσκεψη	σε	μια	από	τις	παλαιότερες	
	 πόλεις	της	Γερμανίας,	την	Κόμπλεντς,	στη	
	 συμβολή	των	ποταμών	Ρήνου	και	Μοζέλα.
•	 Επίσκεψη	στην	γραφική	λουτρόπολη	
 Μπάντεν Μπάντεν
•	 Περιήγηση	στην	μαγευτική	πρωτεύουσα	
	 της	Αλσατίας,	το	Στρασβούργο
•	 Διαδρομή	στον	περίφημο	Αλσατικό	Δρόμο	του	
	 Κρασιού	με	επισκέψεις	στο	γοητευτικό	Κολμάρ	και	
	 στα	πανέμορφα	χωριά	Ομπερναί, 
 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	ειδυλλιακή	πόλη	Κόνσταντς
•	 Περιήγηση	στο	“Μανχάταν”	του	Μάιν,
	 τη	Φρανκφούρτη
• Δύο διανυκτερεύσεις στη Χαϊδελβέργη 
	 στο	ξενοδοχείο	NH HEIDELBERG 4*
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο Στρασβούργο 
	 στο	ξενοδοχείο ALOFT STRASBOURG ETOILE 4*
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Εμπειρότατος	Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας

TRAVEL AT A GLANCE:
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Από την κοσμοπολίτικη Μητρόπολη της Βαυαρίας, 
το Μόναχο, στο μεσαιωνικό της κόσμημα,

τη Νυρεμβέργη, μέσα από ιστορικές 
πόλεις, ονειρεμένα κάστρα, γραφικά 

χωριά και μαγευτικές διαδρομές!!!  

Ένα συναρπαστικό ταξίδι που παραπέμπει σε 
σκηνές από εικονογραφημένα παραμύθια!!!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN
•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	MERCURE CITY CENTER 4*	στο	Μόναχο
•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	NH NURNBERG 4*	ή	παρόμοιο	στη	Νυρεμβέργη
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις	με	κλιματιζόμενο	πούλμαν,	
	 όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 	Εισιτήριο	εισόδου	στο	Κάστρο	Νοϊσβανστάιν			
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 300
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:	€	140
	 με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)	
•	 Αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα	
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία	και	λοιπά	αξιοθέατα,	πέραν	εκείνων	
	 που	αναγράφονται	στα	περιλαμβανόμενα	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Κάστρο Νοϊσβανστάιν, Γκάρμις-Πάρτενκιρχερν, Αββαείο Εττάλ, 
Ρέγκενσμπουργκ, Βαλχάλα, Ρόττενμπουργκ, Βίρτσμπουργκ, Μπάμπεργκ

Ο Ρομαντικός Δρόμος

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-sto-monacho-nuremberg
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Νυρεµβέργη

Βίρτσµπουργκ

Ρότενµπουργκ

Μόναχο

Αββαείο
του Εττάλ

Γκάρµις-Πάρτενκιρχερν

Κάστρο
Νοϊσβανστάιν

Λίµνη Κένιγκζε

Ρέγκενσµπουργκ
Βαλχάλα

Μπερχτεσγκάντεν

Μπάµπεργκ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Μόναχο,	Περιήγηση
2η μέρα:
Μόναχο	-	Αββαείο	του	Εττάλ	-	Γκάρμις-
Πάρτενκιρχερν	-	Κάστρο	Νοϊσβανστάιν	-	Μόναχο
3η μέρα:
Μόναχο	-	Μπερχτεσγκάντεν/Αετοφωλιά	του	Χίτλερ	-	
Λίμνη	Κένιγκζε	-	Μόναχο
4η μέρα:
Μόναχο	-	Ρέγκενσμπουργκ,	Βαλχάλα	-	Μόναχο
5η μέρα:
Μόναχο	-	Νυρεμβέργη,	Περιήγηση		
6η μέρα:
Νυρεμβέργη	-	Ρόττενμπουργκ	-	Βίρτσμπουργκ	-	
Νυρεμβέργη		
7η μέρα:
Νυρεμβέργη	-	Μπάμπεργκ	-	Νυρεμβέργη		
8η μέρα:
Νυρεμβέργη	-	Μόναχο	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

8 μέρες από  795€Αναχωρήσεις:  3, 17, 31 Ιουλίου,
7, 21, 28 Αυγούστου

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Μόναχο:	08:35	-	10:15	/	Α3	802
8η μέρα	Μόναχο	-	Αθήνα:	18:25	-	21:55	/	Α3	807

•	 Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	
 AEGEAN	-	πρωινή	αναχώρηση	από	Αθήνα	
	 και	απογευματινή	από	Μόναχο	-	ώστε	να	
	 έχουμε	περισσότερο	χρόνο	στο	ταξίδι	μας	
•	 Περιήγηση	στην	πρωτεύουσα	της	
	 Βαυαρίας,	το	κοσμοπολίτικο Μόναχο
•	 Επίσκεψη	στο	Αββαείο του Εττάλ	με	
	 τον	πλούσιο	εσωτερικό	διάκοσμο		
•	 Επίσκεψη	στην	πανέμορφη	κωμόπολη	
 Γκάρμις-Πάρτενκιρχεν 
•	 Επίσκεψη	στο	επιβλητικό	και	
	 μεγαλειώδες	κάστρο	Νοϊσβανστάιν
•	 Επίσκεψη	στο	γραφικό	χωριό	
 Μπερχτεσγκάντεν	της	νότιας	Βαυαρίας	
•	 Επίσκεψη	στην	“Αετοφωλιά” του Χίτλερ	με	
	 την	συναρπαστική	πανοραμική	θέα	στις	Άλπεις
•	 Επίσκεψη	στην	πανέμορφη	Αλπική	Λίμνη 
 Κένιγκζε,	την	πιο	καθαρή	της	Γερμανίας
•	 Επίσκεψη	στην	ιστορική	πρωτεύουσα	της	
	 Βαυαρίας,	το	εντυπωσιακό	Ρέγκενσμπουργκ
•	 Επίσκεψη	στο	επιβλητικό	αντίγραφο	
	 του	Παρθενώνα,	τη	Βαλχάλα

•	 Επισκέψεις	σε	τρεις	από	τους	σημαντικότερους	
	 σταθμούς	του	περίφημου	“Δρόμου των 
 Κάστρων” (Burgenstrasse)	της	Γερμανίας:
	 -Στην	αυτοκρατορική	Νυρεμβέργη
	 -Στην	παραμυθένια	πόλη	του	Ρόττενμπουργκ
	 -Στο	μαγευτικό	Μπάμπεργκ,	τη	
	 “Ρώμη	της	Φρανκονίας”	
•	 Επίσκεψη	στο	μοναδικής	ομορφιάς	Βίρτσμπουργκ,		
	 που	αποτελεί	την	αφετηρία	(ή	το	τέλος)
	 του	περίφημου	Ρομαντικού Δρόμου	της	Γερμανίας
•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	
 MERCURE CITY CENTER 4*	στο	Μόναχο
•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	
 NH NURNBERG 4*	στη	Νυρεμβέργη
•	 Εμπειρότατος	Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας

TRAVEL AT A GLANCE:
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Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Δρέσδη, Λειψία, Ανάκτορα Σαν 
Σουσί, Πότσδαμ

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN 
•	 Τρεις		διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	COURTYARD 
 BERLIN CITY CENTRE 4*	ή	παρόμοιο				
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά		
•	 Μεταφορές,	εκδρομές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	
	 όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα			
• Εισιτήριο εισόδου  στο Ανάκτορο Σαν Σουσί 
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	
	 για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 270
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:
	 €	140	με	την	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Ποτά,	φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	στα	ξενοδοχεία	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	
	 ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.	

4 μέρες από  495€

Αναχωρήσεις:  24 Ιουνίου, 1, 22, 29 Ιουλίου, 
5, 12, 19, 26 Αυγούστου, 2 Σεπτεμβρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Βερολίνο,	Ξενάγηση	
2η μέρα:
Βερολίνο,	Ελεύθερη	μέρα	
3η μέρα:
Βερολίνο	-	Δρέσδη	-	Λειψία	-	Βερολίνο	
4η μέρα:
Βερολίνο,	Ανάκτορα	Σαν	Σουσί,	Πότσδαμ	-	Αθήνα

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Βερολίνο:	08:50	-	10:50	/	Α3	820
4η μέρα	Βερολίνο	-	Αθήνα:	17:15	-	2100	/	Α3	823

• Εισιτήριο εισόδου στο Ανάκτορο Σαν Σουσί

• ΔΩΡΟ: Ημερήσια	εκδρομή	στην	

	 Δρέσδη	και	την	Λειψία!

TRAVEL AT A GLANCE:

https://www.manessistravel.gr/el/berlin-dresdi-leipsia-kalokairi
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Δάση Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν, 
(Σάλτσμπουργκ, Μπρατισλάβα)

Η πρωτεύουσα της Αυστρίας, η Βιέννη, 
σαγηνεύει κάθε επισκέπτη!

Αυτοκρατορικό μεγαλείο, μπαρόκ αρχιτεκτονική, 
συλλογές εκπληκτικών έργων τέχνης, βόλτες με 
φιάκερ, ρομαντικά δείπνα στο φως των κεριών…

Ελάτε να δούμε τα επιβλητικά παλάτια, 
τις εκκλησίες, τα μνημεία, τα πάρκα, 

να ακούσουμε τις γνώριμες μελωδίες του 
Μότσαρτ, του Σούμπερτ και του Στράους 

στις όχθες του Γαλάζιου Δούναβη, 
να επισκεφθούμε τα φημισμένα 

καφέ με “άρωμα” ιστορίας.
Και ακόμα, να επισκεφθούμε τα χιλιοτραγουδισμένα 

Βιεννέζικα Δάση, το Μάγιερλινγκ, 
 την κοσμική λουτρόπολη Μπάντεν και, αν θέλετε, να 

φθάσουμε μέχρι το περίφημο “Κάστρο του Αλατιού”, 
το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ ή και στην πρωτεύουσα 
της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα, την “μικρή Βιέννη”!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN 
•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	ROOMZ VIENNA PRATER 4* sup.
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά		
•	 Μεταφορές	από	το	αεροδρόμιο	της	Βιέννης	στο	ξενοδοχείο	και	αντίστροφα	
• Περιήγηση στην πόλη της Βιέννης
• Εκδρομή στα Δάση Βιέννης, Μάγιερλιγκ, Μπάντεν  
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης		
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	
	 για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 270
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:	
	 €	140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	στα	ξενοδοχεία
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται
	 ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-bienni-dasi-magierlingk
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•	 Εξαιρετικές	απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN 
•	 Περιήγηση	στην	αρχοντική	αυστριακή	
	 πρωτεύουσα	Βιέννη	και	χρόνος	επαρκής	για	
	 να	χαρούμε	την	πόλη	και	να	επισκεφθούμε	
	 τα	περίφημα	καφέ	της	με…	“άρωμα”	ιστορίας	
•	 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 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η μέρα: 
Αθήνα	-	Βιέννη,	Περιήγηση	πόλης
2η μέρα:
Βιέννη,	Ελεύθερη	μέρα	
3η μέρα:
Βιέννη,	Ελεύθερη	μέρα,	Προαιρετικά:	Ολοήμερη	
εκδρομή	σε	Σάλτσμπουργκ	ή	Μπρατισλάβα	
4η μέρα:
Βιέννη,	Εκδρομή	στα	Δάση	Βιέννης,	Μάγιερλινγκ,	
Μπάντεν	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

•	 Δυνατότητα	επίσκεψης	στην	
 παραμυθένια πόλη του Σάλτσμπουργκ 
	 ή	στην	πρωτεύουσα	της	Σλοβακίας,	
	 την	Μπρατισλάβα,	την	“μικρή Βιέννη”
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
•	 Τρεις		διανυκτερεύσεις	στη	
	 Βιέννη	σε	ξενοδοχείο	4*	sup.	
•	 Εμπειρότατος	Αρχηγός-
	 συνοδός	του	γραφείου	μας

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Βιέννη:	08:15	-	09:35	/	A3	860
4η μέρα	Βιέννη	-	Αθήνα:	17:55	-	21:05	/	A3	863

4 μέρες από  395€Αναχωρήσεις:  7, 14, 51, 28 Ιουλίου,
4, 11, 18, 25 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου

TRAVEL AT A GLANCE:
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Η “Μελωδία της Ευτυχίας”, η διάσημη ταινία 
που γυρίστηκε στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, 

αποτέλεσε για πολλούς αφορμή για να 
επισκεφθούν την παραμυθένια αυτή χώρα! 

Μία χώρα πλημμυρισμένη από ψηλά 
βουνά και νότες κλασικής μουσικής! 

Η Αυστρία είναι χωρίς αμφιβολία συνώνυμη με 
την υψηλή μουσική κουλτούρα, τις Άλπεις, την 

βασιλική Βιέννη και τα λαχταριστά γλυκά! 
Οι λίμνες της αποτελούν επίσης τουριστικό 

δέλεαρ, ενώ οι αλπικές κωμοπόλεις και τα χωριά 
της μοιάζουν βγαλμένα από έργο τέχνης, όπου ο 
ζωγράφος φιλοτεχνούσε ακούγοντας Μότσαρτ! 
Αν και στο μυαλό μας η Αυστρία αποτελεί έναν 

χειμερινό τουριστικό προορισμό, η χώρα θα 
σας εκπλήξει ευχάριστα, καθώς η ομορφιά του 

τοπίου της με τις λίμνες και τα ψηλά βουνά 
είναι απαράμιλλη όλες τις εποχές του χρόνου 
και εμείς γνωρίζουμε καλύτερα από τον 

καθένα πώς να σας το αποδείξουμε!!!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ,	ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ	ή αντίστροφα	με	AEGEAN 
•	 Έξι	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	ή	παρόμοια	
•	 Πλουσιοπάροχο	μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Μεταφορές,	εκδρομές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
• Ξενάγηση στην πόλη του Σάλτσμπουργκ, στην πόλη της
 Βιέννης και στα Ανάκτορα Σενμπρούν με επίσημο ξεναγό
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	point,	parking,	φόροι	πόλεων,		
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 300
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:	€		 	
	 140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται		 	
	 ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Σάλτσμπουργκ, Αλατωρυχείο Χάλστατ, Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι, 
Λιντς, Μελκ, Βιέννη, Δάση της Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-sto-austriako-panorama
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Βιέννη

Σάλτσµπουργκ

Μπάντεν
Μάγιερλινγκ

Βάτενς

Λιντς
Μελκ

ΑΥΣΤΡΙΑ

Μόναχο

Χάλστατ

Μπαντ Ισλ

Λίµνες
Σαλτσκάµεργκουτ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σαιντ
Γκίλγκεν

•	 Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	με		 	
 AEGEAN	-	Αθήνα-Μόναχο,	Βιέννη-Αθήνα	
•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	και	
	 ξενάγηση	στην	παραμυθένια	πόλη	του	
 Σάλτσμπουργκ	με	επίσημο ξεναγό
•	 Απολαμβάνουμε	το	ειδυλλιακό	Χάλστατ,	
	 το	“μαργαριτάρι	της	Αυστρίας”
•	 Δυνατότητα	επίσκεψης	σε	κάποιο	από	τα	
	 παλαιότερα	ορυχεία αλατιού	του	κόσμου	με	
	 την	πανέμορφη	σπηλιά	και	την	υπόγεια	λίμνη
•	 Επίσκεψη	στο	εκπληκτικό	στο	είδος	
	 του	μουσείο Σβαρόφσκι	στο	Βάτενς
•	 Επίσκεψη	στο	Λιντς,	την	τρίτη	μεγαλύτερη	πόλη	
	 της	Αυστρίας,	κτισμένη	στις	όχθες	του	Δούναβη	
•	 Επίσκεψη	στο	Μελκ με	το	επιβλητικό	
	 αβαείο	των	Βενεδικτίνων	
•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	στην	αρχοντική	
	 αυστριακή	πρωτεύουσα	Βιέννη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
1η μέρα: 
Αθήνα	-	Μόναχο	-	Σάλτσμπουργκ,	Ξενάγηση	
2η μέρα: 
Σάλτσμπουργκ	-	Λίμνες	Σαλτσκάμεργκουτ	
Αλατωρυχείο	Χάλστατ	-	Σάλτσμπουργκ		
3η μέρα: 
Σάλτσμπουργκ	-	Βάτενς/Μουσείο	Σβαρόφσκι	
Σάλτσμπουργκ
4η μέρα: 
Σάλτσμπουργκ	-	Λιντς	-	Μελκ	-	Βιέννη		
5η μέρα: 
Βιέννη,	Ξενάγηση,	Ανάκτορα	Σενμπρούν
6η μέρα: 
Βιέννη,	Ελεύθερη	μέρα	
7η μέρα: 
Βιέννη	-	Εκδρομή	στα	Δάση	της	Βιέννης	
Μάγιερλινγκ	-	Μπάντεν	-	Αθήνα	

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

•	 Ξενάγηση	με	επίσημο ξεναγό στην 
 πόλη της Βιέννης και στα ανάκτορα 
 Σενμπρούν	και	χρόνος	επαρκής	για	να	
	 χαρούμε	την	πόλη	και	να	επισκεφθούμε	τα	
	 περίφημα	καφέ	της	με…	“άρωμα”	ιστορίας	
•	 Επίσκεψη	στα	χιλιοτραγουδισμένα	
 Βιεννέζικα Δάση 
•	 Θαυμάζουμε	το	υπέροχο	
	 μοναστήρι	του	Τιμίου Σταυρού
•	 Βλέπουμε	το	κυνηγετικό	περίπτερο,	
	 γνωστό	από	το	τραγικό	ειδύλλιο	του	
	 διαδόχου	της	Αυστροουγγρικής	
	 αυτοκρατορίας	Ροδόλφου	με	την		βαρόνη	
	 Μαρία	Βετσέρα	στην	περιοχή	
	 του	Μάγιερλινγκ 
•	 Επίσκεψη	στην	ιστορική	και	
	 κοσμοπολίτικη	λουτρόπολη	Μπάντεν 
•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-
	 συνοδός	του	γραφείου	μας	

7 μέρες από  645€Αναχωρήσεις:  27 Ιουνίου, 11, 25 Ιουλίου,  
1, 8, 15, 22, 29 Αυγούστου, 19 Σεπτεμβρίου, 3 Οκτωβρίου 

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
Αθήνα	-	Μόναχο:	08:35	-	10:15	/	Α3	802
Βιέννη	-	Αθήνα:	17:30	-	20:40	/	Α3	863

Αθήνα	-	Βιέννη:	08:15	-	09:35	/	Α3	860
Μόναχο	-	Αθήνα:	18:25	-	21:55	/	Α3	807

TRAVEL AT A GLANCE:
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Ένα ταξίδι στην καρδιά της  Ευρώπης. Οι Βρυξέλλες 
με την Μεγάλη Πλατεία στην οποία δεσπόζουν 

τα κτίρια των μεσαιωνικών συντεχνιών. 
Η Μπρυζ, γνωστή και ως “Βενετία του Βορρά”. 

Η Γάνδη με το ξακουστό κωδωνοστάσιο και το πολύπτυχο 
των αδερφών Van Eyck “Ο Μυστικός Αμνός”.

Το κοσμοπολίτικο Άμστερνταμ, με τα περίφημα καφέ και 
την “κόκκινη περιοχή”, για τους πιο άτακτους επισκέπτες. 

Το Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης 
και έδρα του φημισμένου Πανεπιστημίου Erasmus.

Το Λουξεμβούργο με τα καλοδιατηρημένα 
ρωμαϊκά μνημεία, καθώς στους Ρωμαίους 

οφείλει η πόλη την ύπαρξη και το όνομά της.

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ	,	ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN 
•	 Έξι	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία		4*				
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις	με	κλιματιζόμενο	πούλμαν,	
	 όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 280
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:	
	 €	140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)	
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	
	 ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Άμστερνταμ, Ουτρέχτη, Ρόττερνταμ, Ντελφτ, Χάγη,
Μπρυζ, Γάνδη, Βρυξέλλες, Βατερλό, Ναμύρ, Ντινάντ, Λουξεμβούργο

Με τρεις διανυκτερεύσεις στο Άμστερνταμ
και τρεις διανυκτερεύσεις στις Βρυξέλλες

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-sto-benelux-kato-xores
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ΒΕΛΓΙΟ

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Ντελφτ

Βρυξέλλες

Ναµύρ

Ντινάντ

Βατερλό

Γάνδη

Μπρυζ

Zaanse
Schans

Βόλενταµ

Χάγη

Άµστερνταµ

Ρότερνταµ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Ουτρέχτη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Άμστερνταμ	-	Ουτρέχτη,	Περιήγηση	-	
Άμστερνταμ,	Περιήγηση	
2η μέρα:
Άμστερνταμ,	Ελεύθερη	μέρα	
3η μέρα:
Άμστερνταμ,	Εκδρομή	σε	Zaanse	Schans,	Βόλενταμ	
4η μέρα:
Άμστερνταμ	-	Χάγη	-	Ντελφτ	-	Ρότερνταμ	-	
Βρυξέλλες			
5η μέρα:
Βρυξέλλες,	Περιήγηση	
6η μέρα:
Βρυξέλλες,	Εκδρομή	σε	Βατερλό,	Ναμύρ,	Ντινάντ,	
Λουξεμβούργο		
7η μέρα:
Βρυξέλλες	-	Γάνδη	-	Μπρυζ	-	Βρυξέλλες	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

7 μέρες από  895€Αναχωρήσεις:  7, 21 Ιουλίου,
4, 11, 18 Αυγούστου

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Άμστερνταμ:	08:25	-	11:10	/	Α3	624
7η μέρα	Άμστερνταμ	-	Αθήνα:	19:35-23:35	/	A3	623

•	 Εξαιρετικές	πτήσεις	με	AEGEAN	-	πρωινή	

	 αναχώρηση	από	Αθήνα	και	απογευματινή	

	 από	Βρυξέλλες,		ώστε	να	έχουμε	

	 περισσότερο	χρόνο	στο	ταξίδι	μας

•	 Περιήγηση	στην	πρωτεύουσα	της	Ολλανδίας,	

	 το	Άμστερνταμ	και	βραδινή	βόλτα	με	τον	

	 αρχηγό	μας	στο	ιστορικό	κέντρο	της	πόλης

•	 Επίσκεψη	στην	γοητευτική	Ουτρέχτη

•	 Επίσκεψη	στο	μεγαλύτερο	εμπορικό	

	 λιμάνι	της	Ευρώπης,	το	Ρόττερνταμ

•	 Επίσκεψη	στην	ιστορική	πρωτεύουσα	του	

	 Ολλανδικού	κράτους,	το	Ντελφτ,		την	

	 “Πόλη	των	Πριγκίπων”,	παγκοσμίως	

	 γνωστή	για	τα	κεραμικά	της

•	 Επίσκεψη	στην	έδρα	του	Διεθνούς	Δικαστηρίου	

	 και	του	ολλανδικού	Κοινοβουλίου,	την	Χάγη

•	 Περιήγηση	στην	κουκλίστικη	Μπρυζ 

•	 Επίσκεψη	στην	επιβλητική	Γάνδη

•	 Ξενάγηση	στην	πρωτεύουσα	

	 του	Βελγίου,	τις	Βρυξέλλες

•	 Επίσκεψη	στον	ιστορικό	χώρο	της	

	 περίφημης	μάχης	του	Βατερλό

•	 Επίσκεψη	σε	μία	από	τις	ομορφότερες	

	 πόλεις	του	Βελγίου,	τη	Ναμύρ

•	 Επίσκεψη	στην	γραφική	Ντινάντ

•	 Επίσκεψη	στο	“Γιβραλτάρ	του	Βορρά”,	

	 την	Πόλη	του	Λουξεμβούργου

•	 Πλουσιοπάροχο	μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά

•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-

	 συνοδός	του	γραφείου	μας.

TRAVEL AT A GLANCE:
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Το κοσμοπολίτικο Άμστερνταμ είναι μια πόλη κτισμένη 
πάνω σε πολυάριθμα νησάκια, που συνδέονται 

μεταξύ τους με γραφικές γέφυρες και διώρυγες. 
Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του “Χρυσού Αιώνα” 

της Ολλανδίας και χάρη στην ιδιαίτερη πολεοδομία της, 
η πόλη διεκδικεί τον τίτλο της “Βενετίας του Βορρά”.

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN
•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	NOVOTEL 4*	ή	παρόμοιο				
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις	με	κλιματιζόμενο	πούλμαν,	
	 όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 250
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:	
	 €	140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)	
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	
	 ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Άμστερνταμ:	08:25	-	11:10	/	Α3	624
5η μέρα	Άμστερνταμ	-	Αθήνα:	12:05	-	16:20	/	Α3	625

Βόλενταμ, Zaanse Schans, Ουτρέχτη,  
(Ρότερνταμ, Ντελφ, Χάγη)

https://www.manessistravel.gr/el/summer-sto-amsterdam
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Βόλενταµ
Zaanse
Schans

Ρότερνταµ

Χάγη

Άµστερνταµ

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Ντελφτ

Ουτρέχτη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Άμστερνταμ	-	Ουτρέχτη,	Περιήγηση	-	
Άμστερνταμ,	Περιήγηση
2η μέρα:
Άμστερνταμ,	Ελεύθερη	μέρα,	
Προαιρετική	εκδρομή	σε	Χάγη,	Ντελφτ,	Ρότερνταμ				
3η μέρα:
Άμστερνταμ,	Zaanse	Schans,	Βόλενταμ
4η μέρα:
Άμστερνταμ,	Ελεύθερη	μέρα
5η μέρα:
Άμστερνταμ	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

5 μέρες από  595€Αναχωρήσεις:  7, 21 Ιουλίου,
4, 11, 18 Αυγούστου

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Άμστερνταμ:	08:25	-	11:10	/	Α3	624
5η μέρα	Άμστερνταμ	-	Αθήνα:	12:05	-	16:20	/	Α3	625

•	 Ξενάγηση	στην	πρωτεύουσα	της	

	 Ολλανδίας,	το	Άμστερνταμ

• Βραδινή βόλτα	με	τον	αρχηγό	μας	

	 στο	ιστορικό	κέντρο	της	πόλης

•	 Επίσκεψη	στην	γοητευτική	Ουτρέχτη

•	 Ημερήσια	εκδρομή	στο	πανέμορφο	

	 χωριό	Zaanse Schans	με	τους	

	 παραδοσιακούς	ανεμόμυλους,	καθώς	

	 και	στο	γραφικό	λιμανάκι	του	Βόλενταμ
•	 Δυνατότητα	επίσκεψης	στο	μεγαλύτερο	

	 εμπορικό	λιμάνι	της	Ευρώπης,	το	

 Ρόττερνταμ,	στην	ιστορική	πρωτεύουσα	του	

	 Ολλανδικού	κράτους,	το	Ντελφτ,	παγκοσμίως	

	 γνωστή	για	τα	κεραμικά	της,	καθώς	και	

	 στην	έδρα	του	Διεθνούς	Δικαστηρίου	και	

	 του	ολλανδικού	Κοινοβουλίου,	την	Χάγη

•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-

	 συνοδός	του	γραφείου	μας.

TRAVEL AT A GLANCE:
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με Βρυξέλλες, Γάνδη, Αμβέρσα
(Τουρναί, Λιλ, Υπρ)

Η παραμυθένια Μπρυζ, οι Βρυξέλλες, 
η “πρωτεύουσα της Ευρώπης”, η επιβλητική Γάνδη 

με το ξακουστό κωδωνοστάσιο και η Αμβέρσα “
η πόλη των διαμαντιών”, αποτελούν σταθμούς αυτής 

της σύντομης απόδρασης σε πανέμορφες Eυρωπαϊκές 
πόλεις, που θα σας χαρίσουν εικόνες μοναδικές!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES
•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	στην	Μπρυζ	στο	
	 ξενοδοχείο	ACADEMIE 4*	ή	παρόμοιο			
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις	με	κλιματιζόμενο	πούλμαν,	
	 όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	parking,	φόροι	πόλεων,
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	
	 για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 250
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:	
	 €	140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)	
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται
	 ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-stin-mprugge
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•	 Περιήγηση	στην	πρωτεύουσα	
	 του	Βελγίου,	τις	Βρυξέλλες
•	 Ξενάγηση	στην	κουκλίστικη	Μπρυζ 
•	 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”

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα: 
Αθήνα	-	Βρυξέλλες,	Περιήγηση	-	Μπρυζ	
2η μέρα:
Μπρυζ,	Περιήγηση		
3η μέρα:
Μπρυζ,	Ελεύθερη	μέρα	(Προαιρετική	εκδρομή:	
Τουρναί,	Λιλ,	Υπρ)	
4η μέρα:
Μπρυζ,	Ελεύθερη	μέρα	
5η μέρα:
Μπρυζ	-	Γάνδη	-	Αμβέρσα	-	Βρυξέλλες	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

•	 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

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Βρυξέλλες:	08:05	-	10:25	/	A3	620
5η μέρα	Βρυξέλλες	-	Αθήνα:	19:23	-	23:35	/	A3	623

5 μέρες από  595€Αναχωρήσεις:  9, 23 Ιουλίου,
6, 13, 20 Αυγούστου

ΒΕΛΓΙΟ

ΓΑΛΛΙΑ

Βρυξέλλες

Μπρυζ

Γάνδη

Αµβέρσα

Λιλ
Τουρναί

Υπρ

TRAVEL AT A GLANCE:
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Ζυρίχη, Καταρράκτες Ρήνου, Λουκέρνη, 
(Όρος Πιλάτους, Τελεφερίκ/Οδοντωτός), Λιχτενστάιν/Βαντούζ, 

Σαιντ Γκάλεν, Ιντερλάκεν, Βέρνη, Λωζάννη, Γκρυγιέρ, Γκστάαντ, Μοντρέ, Γενεύη,
(Κωνστάνζ, Μαϊνάου …”Νησί των Λουλουδιών”)

Κοσμοπολίτικη και εξωστρεφής η Ελβετία, μας 
αποκαλύπτει τα διαφορετικά της πρόσωπα: δεν 

είναι μόνο σοκολάτες, ρολόγια και τράπεζες, είναι 
και λίμνες, δάση, καταπράσινα τοπία, πολυτελή 

θέρετρα γραφικά χωριά και μεσαιωνικοί οικισμοί 
που μας καλούν να την ανακαλύψουμε.

Τα κρυστάλλινα νερά των λιμνών της 
αντισταθμίζουν την έλλειψη θάλασσας.

Οι διακοπές στην Ελβετία είναι μια ευκαιρία 
απόδρασης από την καθημερινότητα 

σε ένα μέρος όπου πρωταγωνιστούν οι 
φυσικές ομορφιές, υψηλή γαστρονομία και 

ενδιαφέρουσες πολιτιστικές προτάσεις.

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ,	ΓΕΝΕΥΗ-ΑΘΗΝΑ
	 με	απ΄	ευθείας	πτήσεις	της	AEGEAN 
•	 Έξι	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*			
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά		
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	
	 point,	parking,	φόροι	πόλεων,	ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	
	 ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 330
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:	
	 €	140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)	
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	
	 ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

https://www.manessistravel.gr/el/summer-sto-panorama-elbetias
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•	 Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN	-	
	 πρωινή	αναχώρηση	από	Αθήνα	και	
	 απογευματινή	από	Γενεύη	-	ώστε	να	
	 έχουμε	περισσότερο	χρόνο	στην	χώρα
•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	και	περιήγηση	στην	
	 μεγαλύτερη	πόλη	και	το	οικονομικό	κέντρο	
•	 της	Ελβετίας,	τη	Ζυρίχη
•	 Εκδρομή	στους	φαντασμαγορικούς	
 Καταρράκτες του Ρήνου
•	 Εκδρομή	και	περιήγηση	στην	κουκλίστικη	Λουκέρνη
•	 Δυνατότητα	ανάβασης	με	Τελεφερίκ	και	
	 Οδοντωτό	στο	Όρος Πιλάτους	-	μία	από	τις	
	 πιο	συναρπαστικές	διαδρομές	στην	Ευρώπη	
	 και	μια	πραγματικά	μοναδική	εμπειρία!	
•	 Επίσκεψη	στην	πρωτεύουσα	του	Πριγκιπάτου	
	 του	Λιχτενστάιν,	την	Βαντούζ
•	 Επίσκεψη	στο	πανέμορφο	Σαιντ Γκάλεν
•	 Επίσκεψη	στο	κοσμοπολίτικο	
	 τουριστικό	θέρετρο	Ιντερλάκεν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η μέρα: 
Αθήνα	-	Ζυρίχη	-	Καταρράκτες	Ρήνου	-	Ζυρίχη		
2η μέρα:
Ζυρίχη	-	Λουκέρνη,	
Προαιρετικά:	Όρος	Πιλάτους	(Τελεφερίκ/
Οδοντωτός)	-	Ζυρίχη	
3η μέρα:
Ζυρίχη,	Ελεύθερη	μέρα,	
Προαιρετική	εκδρομή:	Κωνστάνζ,	Μαϊνάου/”Νησί	
των	Λουλουδιών”			
4η μέρα:
Ζυρίχη	-	Λιχτενστάιν/Βαντούζ	-	Σαιντ	Γκάλεν	-	
Ζυρίχη	
5η μέρα:
Ζυρίχη	..στις	λίμνες	του	Ιντερλάκεν	και	στην	
όμορφη	πρωτεύουσα	Βέρνη	-	Λωζάννη			
6η μέρα:
Λωζάννη	-	Γκρυγιέρ	-	Γκστάαντ	-	Μοντρέ	-	
Λωζάννη		
7η μέρα:
Λωζάννη	-	Γενεύη	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

•	 Περιήγηση	στην	ρομαντική	πρωτεύουσα	της	
	 Ελβετίας,	την	Βέρνη,	την	“πόλη	των	κρηνών”
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	και	περιήγηση	
	 στην	πόλη-ζωγραφιά,	τη	Λωζάννη
•	 Επίσκεψη	στην	γραφική	καστροπολιτεία	Γκρυγιέρ,		
	 “πατρίδα”	του	ομώνυμου	αγελαδινού	τυριού
•	 Επίσκεψη	στο	ρομαντικό	θέρετρο	Γκστάαντ 
	 με	την	απαράμιλλη	γεωφυσική	του	ομορφιά	
•	 Επίσκεψη	σε	μία	από	τις	πιο	όμορφες	και	
	 αριστοκρατικές	πόλεις	της	Ελβετίας,	το	Μοντρέ
•	 Περιήγηση	στην	κοσμοπολίτικη	Γενεύη
•	 Δυνατότητα	επίσκεψης	στην	Κωνστάνζ,	που	
	 βρίσκεται	στο	δυτικό	άκρο	της	ομώνυμης	λίμνης
•	 καθώς	και	στο	νησί Μαϊνάου/”Νησί 
 των Λουλουδιών” 
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας

Πτήσεις με την British Airways:
1η μέρα	Αθήνα	-	Ζυρίχη:	08:30	-	10:20	/	A3	850
7η μέρα	Γενεύη	-	Αθήνα:	16:55	-	20:35	/	A3	857

7 μέρες από  845€Αναχωρήσεις:  16 Ιουλίου,
6, 13, 20, 27 Αυγούστου

TRAVEL AT A GLANCE:
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Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη
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Ένα υπέροχο ταξίδι στις λίμνες της Ιταλίας!
Η μια πιο όμορφη από την άλλη.

Περιτριγυρισμένες από παραμυθένια τοπία
μας καλούν για μια ξεχωριστή εξόρμηση και 

μάλιστα, σε απόσταση αναπνοής από το Μιλάνο!

Ελάτε μαζί μας σε ένα υπέροχο ταξίδι - 
όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ιταλία!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES
•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	σε	ένα	από	τα	ξενοδοχεία	της	αλυσίδας	ZACCHERA
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	LEONARDO 4*
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
• Εισιτήριο για την Κρουαζιέρα στα νησιά Ίζολα Μπέλλα και Ίζολα Πεσκατόρι
• Επίσκεψη στο παλάτι Μπορομεέ, στο μουσείο και στους κήπους
	 (το	κόστος	εισόδου	περιλαμβάνεται)
• Εισιτήριο για το πλοιάριο στο νησάκι Σαν Τζούλιο/Λίμνη Όρτα
• Εισιτήριο του τελεφερίκ στο Λοκάρνο
• Ημερήσια εκδρομή στην Ριβιέρα ντι Λεβάντε με Ραπάλο, Σάντα 
 Μαργκερίτα και Πορτοφίνο (το κόστος περιλαμβάνεται)
• Εισιτήριο για το πλοιάριο από το Τρεμέτζο στο Μπελάτζιο
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις	με	κλιματιζόμενο	πούλμαν,	
	 όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης		
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 300
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:
	 €	140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)	
•	 Αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Μιλάνο, Λίμνες Κόμο, Λουγκάνο, Ματζόρε, Όρτα, Λοκάρνο, Ίζολα 
Μπέλλα, Ίζολα Πεσκατόρι, Σάντα Μαργκερίτα, Ραπάλο, Μπέργκαμο

https://www.manessistravel.gr/el/limnes-boreias-italias-milano-elvetia
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Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη
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Λίμνη
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Λίµνη
Κόµο

Λίµνη
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Σάντα
Μαργκερίτα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Μιλάνο,	Περιήγηση	-	Λίμνη	Ματζόρε	
(Στρέζα)
2η μέρα:
Λίμνη	Ματζόρε,	Κρουαζιέρα	στα	Νησιά	Ίζολα	Μπέλλα	
και	Ίζολα	Πεσκατόρι,	Παλάτι	Μπορομεέ,	Λίμνη	Όρτα		
3η μέρα:
Λίμνη	Ματζόρε,	Ημερήσια	εκδρομή	σε	Λοκάρνο	και	
Λίμνη	Λουγκάνο	(Ελβετία)
4η μέρα: Λίμνη	Ματζόρε,	Ημερήσια	εκδρομή	στην	
Ριβιέρα	ντι	Λεβάντε	με	το	πανέμορφο	Ραπάλο,	
την	υπέροχη	Σάντα	Μαργκερίτα	και	το	μαγευτικό	
Πορτοφίνο		
5η μέρα:
Λίμνη	Ματζόρε	-	Λίμνη	Κόμο	-	Τρεμέτζο	-	Μπελάτζιο	
-	Κόμο	-	Μιλάνο		
6η μέρα:
Μιλάνο	-	Μπέργκαμο	-	Μιλάνο	
7η μέρα:
Μιλάνο	-	Αθήνα

7 μέρες από  795€Αναχωρήσεις:  25 Ιουνίου, 9, 30 Ιουλίου,
6, 13, 20, 27 Αυγούστου

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Μιλάνο:	08:25	-	10:00	/	Α3	660
7η μέρα	Μιλάνο	-	Αθήνα:	18:25	-	22:15	/	Α3	665

•	 Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN 

 AIRLINES	-	πρωινή	αναχώρηση	από	Αθήνα	

	 και	απογευματινή	από	Μιλάνο	ώστε	να	

	 έχουμε	περισσότερο	χρόνο	στο	ταξίδι	μας

•	 Περιήγηση	στην	πρωτεύουσα	της	Λομβαρδίας,	

	 το	Μιλάνο,	και	χρόνος	για	

	 την	πλούσια	αγορά	του

•	 Κρουαζιέρα	στα	Νησιά Ίζολα Μπέλλα	και	

 Ίζολα Πεσκατόρι (το	κόστος	περιλαμβάνεται)

•	 Επίσκεψη	στο	παλάτι	Μπορομεέ,	στο	 	

	 μουσείο	και	στους	μοναδικούς	κήπους	

	 (το	κόστος	εισόδου	περιλαμβάνεται)	

•	 Επίσκεψη	στην	λίμνη Όρτα	με	την	

	 ομώνυμη	κωμόπολη	και	βόλτα	με	

	 πλοιάριο	στο	νησάκι Σαν Τζούλιο

•	 Ημερήσια	εκδρομή	στο	πανέμορφο	 	

     Λοκάρνο	και	στο	κοσμοπολίτικο	Λουγκάνο  

	 με	την	ομώνυμη	λίμνη	του	(Ελβετία)

• Εισιτήριο Τελεφερίκ στο Λοκάρνο

•	 	Ημερήσια	εκδρομή	στην	περίφημη	Ριβιέρα 

 ντι Λεβάντε	με	το	πανέμορφο	Ραπάλο,	την	

	 υπέροχη	Σάντα Μαργκερίτα	και	το	μαγευτικό	

 Πορτοφίνο (το κόστος περιλαμβάνεται)

•	 Επίσκεψη	στο	κοσμοπολίτικο	Κόμο	

	 και	στην	ομώνυμη	λίμνη,	μια	από	

	 τις	ομορφότερες	στην	Ευρώπη

•	 Εισιτήριο	για	το	πλοιάριο	Τρεμέτζο-Μπελάτζιο

•	 Επίσκεψη	στο	πανέμορφο	Μπέργκαμο

•	 Εμπειρότατος	Αρχηγός-

	 συνοδός	του	γραφείου	μας

TRAVEL AT A GLANCE:
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Η Costiera Amalfitana, η Ακτή Αμάλφι, είναι μια 
δαντελωτή λωρίδα γης μήκους 70 χιλιομέτρων, που 

βρίσκεται στη νότια πλευρά της χερσονήσου του 
Σορέντο, ανάμεσα στη Νάπολη και το Σαλέρνο. 

Αποτελεί ένα από τα πιο γραφικά τμήματα της Ιταλικής 
ακτογραμμής, με τον σμιλεμένο στον κατακόρυφο βράχο 

φιδίσιο δρόμο Stada Stratale 163 να την διατρέχει, 
χαρίζοντας υπέροχη θέα στο βαθύ μπλε της Τυρρηνικής 

θάλασσας και στο σκούρο πράσινο των βουνών Λαττάρι. 
Αμπελώνες, περιβόλια με εσπεριδοειδή, ελιές και δάση 

καστανιάς, πανέμορφα χωριουδάκια σκαρφαλωμένα στις 
πλαγιές των λόφων, γραφικά ψαροχώρια και κοσμοπολίτικες 

κωμοπόλεις, απόκρυφες ακρογιαλιές και πολυσύχναστες 
παραλίες, δημιουργούν το σκηνικό μιας από τις πιο όμορφες 

και εντυπωσιακές παράκτιες ζώνες της Ευρώπης, που έχει 
αποτυπωθεί σε δεκάδες ταινίες και βιβλία και που από το 1997 

αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 
Ακολουθείστε τα βήματα του Γκαίτε, του Νίτσε, του Βάγκνερ και 
τόσων άλλων, ακούστε το σαγηνευτικό τραγούδι των Σειρήνων, 

όπως ο Οδυσσέας, απολαύστε ένα λιμοντσέλο στον τόπο που 
γεννήθηκε και αφεθείτε να σας παρασύρει ο κοσμοπολίτικος 

αέρας της δεκαετίας του ’60. …”Ο Mia Bella Napoli”!!!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΝΑΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES 
•	 Πέντε	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	GRAND ORIENTE 4*
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά		
•	 Εκδρομές,	περιηγήσεις,	επισκέψεις,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
• Ξεναγός στην Πομπηία
• Ξεναγός στην Ποσειδωνία 
• Ξεναγός στο αρχαιολογικό μουσείο της Νάπολης
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 300
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:
	 €	140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)	
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Ποτά,	φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	στα	ξενοδοχεία
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Νάπολη, Σορρέντο, Σαλέρνο, Κάπρι, Ποζιτάνο, 
Αμάλφι, Αρχαία Ποσειδωνία (Πέστουμ), Πομπηία

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-kostiera-amalfitana-bella-napoli-romi
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ΒενετίαΜιλάνο

ΙΤΑΛΙΑ

Βερόνα
Σιρμιόνε

Μπολόνια

Σιένα

Φλωρεντία

Ρώμη

Νάπολη Ματέρα

Λέτσε

ΚαλλίποληΚαλλίπολη

ΤάρανταςΤάραντας

Στερνατία
Οτράντο

Κοριλιάνο
Ντ΄ Οτράντο
Κοριλιάνο
Ντ΄ Οτράντο

ΟυστούνηΜαρτίνα Φράνκα

Αλμπερομπέλο

Αρχαία Ποσειδωνία

Σαλέρνο
Αµάλφι

Ποζιτάνο

Κάπρι Καλημέρα

Ποµπηία

Σορρέντο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Νάπολη,	Περιήγηση	πόλης	
2η μέρα:
Νάπολη	-	Κάπρι	…	ο	κήπος	της	Εδέμ,	το	νησί	της	
Dolce	Vita	-	Νάπολη
3η μέρα:
Νάπολη	-	Πομπηία	-	Σορρέντο	-	Νάπολη	
4η μέρα:
Νάπολη	-	Σαλέρνο	-	Κοστιέρα	Αμαλφιτάνα	-	
Ποζιτάνο	-	Αμάλφι,	(Ραβέλλο)	Σαλέρνο	-	Νάπολη
5η μέρα:
Νάπολη,	Αρχαιολογικό	μουσείο	-	Αρχαία	Ποσειδωνία	
(Πέστουμ)	-	Νάπολη	
6η μέρα:
Νάπολη	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

6 μέρες από  795€Αναχωρήσεις:  26 Ιουνίου, 10, 24, 31 Ιουλίου,
7, 14, 21, 28 Αυγούστου, 4, 11 Σεπτεμβρίου

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Νάπολη:	08:10	-	08:55	/	Α3	680
6η μέρα	Νάπολη	-	Αθήνα:	19:00	-	21:40	/	Α3	681

• Απ΄ ευθείας πτήσεις	με	AEGEAN 

 AIRLINES	για	Νάπολη

• Πέντε	διανυκτερεύσεις	στη	Νάπολη,	στο	

 κεντρικό	ξενοδοχείο	GRAND ORIENTE 4*  

•	 Περιήγηση	στην	χιλιοτραγουδισμένη	Νάπολη 

	 με	επίσκεψη	στο	Εθνικό	Αρχαιολογικό	μουσείο

•	 Περιήγηση	στο	γοητευτικό	Σορρέντο

•	 Περιήγηση	στο	φινετσάτο	νησί	Κάπρι,	τον	

	 κήπο	της	Εδέμ,	το	νησί	της	Dolce	Vita
•	 Περιήγηση	στο	κουκλίστικο	Ποζιτάνο

•	 Περιήγηση	στο	γραφικό	Αμάλφι

•	 Ξενάγηση	στο	Πέστουμ,	την	αρχαία	

 Ποσειδωνία,	με	επίσημο	ξεναγό

•	 	Ξενάγηση	στην	Πομπηία,	μια	

	 “ζωντανή”	αρχαία	πόλη	και	έναν	από	τους	

	 σημαντικότερους	υπαίθριους	αρχαιολογικούς	

	 χώρους	του	κόσμου,	με	επίσημο	ξεναγό

•	 Εμπειρότατος	Αρχηγός-

	 συνοδός	του	γραφείου	μας

TRAVEL AT A GLANCE:



62

Το Σαλέντο, “το τακούνι της μπότας της Ιταλικής χερσονήσου” 
όπως επονομάζεται, είναι μία βραχώδης ασβεστολιθική 

χερσόνησος στην Απουλία της νοτιοανατολικής Ιταλίας, που 
χωρίζει την Αδριατική θάλασσα από το Ιόνιο πέλαγος. 

Η Grecia Salentina/Γκρέτσια Σαλεντίνα, η Ελλάδα του Σαλέντο, είναι 
μια περιοχή νότια της πόλης Λέτσε, με κωμοπόλεις και οικισμούς που 

κατοικούνται από τους ελληνόφωνους Γκρεκάνους, που διατηρούν την 
πλούσια πολιτισμική τους παράδοση και κυρίως τη γλώσσα τους, την 

γκρεκάνικη διάλεκτο, με τους αρχαΐσμούς και τις όμορφες εκφράσεις.  
Η Costiera Amalfitana, η Ακτή Αμάλφι, είναι μια δαντελωτή λωρίδα 

γης μήκους 70 χιλιομέτρων, που βρίσκεται στη νότια πλευρά της 
χερσονήσου του Σορέντο, ανάμεσα στη Νάπολη και το Σαλέρνο. 

Αποτελεί ένα από τα πιο γραφικά τμήματα της Ιταλικής 
ακτογραμμής, με τον σμιλεμένο στον κατακόρυφο βράχο 

φιδίσιο δρόμο Stada Stratale 163 να την διατρέχει, χαρίζοντας 
υπέροχη θέα στο βαθύ μπλε της Τυρρηνικής θάλασσας 

και στο σκούρο πράσινο των βουνών Λαττάρι. 
Αμπελώνες, περιβόλια με εσπεριδοειδή, ελιές και δάση καστανιάς, 

πανέμορφα χωριουδάκια σκαρφαλωμένα στις πλαγιές των λόφων, 
γραφικά ψαροχώρια και κοσμοπολίτικες κωμοπόλεις, απόκρυφες 

ακρογιαλιές και πολυσύχναστες παραλίες, δημιουργούν το σκηνικό 
μιας από τις πιο όμορφες και εντυπωσιακές παράκτιες ζώνες της 

Ευρώπης, που έχει αποτυπωθεί σε δεκάδες ταινίες και βιβλία και που 
από το 1997 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 

Ακολουθείστε τα βήματα του Γκαίτε, του Νίτσε, του Βάγκνερ 
και τόσων άλλων, ακούστε το σαγηνευτικό τραγούδι των 
Σειρήνων, όπως ο Οδυσσέας, απολαύστε ένα λιμοντσέλο 

στον τόπο που γεννήθηκε και αφεθείτε να σας παρασύρει 
ο κοσμοπολίτικος αέρας της δεκαετίας του ’60.

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΝΑΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES
•	 Εννέα	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά
•	 Μεταφορές,	εκδρομές,	περιηγήσεις,	επισκέψεις	
	 όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
• Ξεναγός στην Πομπηία
• Ξεναγός στην Ποσειδωνία
• Ξεναγός στην Ματέρα
• Ξεναγός στο Αρχαιολογικό μουσείο της Νάπολης
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	
	 διαμονής	στα	ξενοδοχεία,	εάν	και	όπου	απαιτούνται	(City	Taxes),	ταξιδιωτική	
	 ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 450
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:	
	 €	140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)	
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία,	χώρους	επίσκεψης	και	λοιπά	αξιοθέατα
•	 Αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Νάπολη, Ματέρα, Τάραντας, Λέτσε, Καλημέρα, Στερνατία, Καλλίπολη, Οτράντο, 
Κοριλιάνο Ντι Οτράντο, Ουστούνη, Μαρτίνα Φράνκα, Αλμπερομπέλο, Σορρέντο, 

Σαλέρνο, Κάπρι, Ποζιτάνο, Αμάλφι, Αρχαία Ποσειδωνία (Πέστουμ), Πομπηία

https://www.manessistravel.gr/el/i-ellada-tou-salento
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ΒενετίαΜιλάνο

ΙΤΑΛΙΑ

Βερόνα
Σιρμιόνε

Μπολόνια

Σιένα

Φλωρεντία

Ρώμη

Ματέρα

Λέτσε

Καλλίπολη

Τάραντας Κοριλιάνο
Ντ΄ Οτράντο

Μαρτίνα Φράνκα

Αλµπεροµπέλο

Αρχαία Ποσειδωνία
Κάπρι

Νάπολη

Σορρέντο Αµάλφι
Ποζιτάνο

Ποµπηία Σαλέρνο

Ουστούνη

Καληµέρα
Στερνατία Οτράντο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Νάπολη	-	Ματέρα	-	Τάραντας	-	Λέτσε
2η μέρα:
Λέτσε	-	Καλημέρα	-	Στερνατία	-	Λέτσε
3η μέρα:
Λέτσε	-	Καλλίπολη	-	Οτράντο	-	Κοριλιάνο	Ντ΄	
Οτράντο	-	Λέτσε	
4η μέρα:
Λέτσε	-	Ουστούνη	-	Μαρτίνα	Φράνκα	-	
Αλμπερομπέλο	-	Λέτσε
5η μέρα:
Λέτσε	-	Αρχαία	Ποσειδωνία	(Πέστουμ)	-	Πομπηία	-	
Νάπολη
6η μέρα:
Νάπολη,	Περιήγηση	
7η μέρα:
Νάπολη	-	Σορρέντο	-	Νάπολη
8η μέρα:
Νάπολη	-	Κάπρι	…	ο	κήπος	της	Εδέμ,	το	νησί	της	
Dolce	Vita	-	Νάπολη
9η μέρα:
Νάπολη	-	Κοστιέρα	Αμαλφιτάνα	-	Ποζιτάνο	-	Αμάλφι	
-	(Ραβέλλο)	-	Νάπολη
10η μέρα:
Νάπολη	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

10 μέρες από  895€Αναχωρήσεις:  18 Ιουλίου,
1, 15, 29 Αυγούστου

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Νάπολη:	08:10	-	08:55	/	Α3	680

10η μέρα	Νάπολη	-	Αθήνα:	15:50	-	18:30	/	Α3	681

•	 Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	
 AEGEAN AIRLINES	-	πρωινή	αναχώρηση	
•	 από	Αθήνα	και	μεσημεριανή	από	Νάπολη	-	ώστε	
	 να	έχουμε	περισσότερο	χρόνο	στο	ταξίδι	μας	
•	 Περιήγηση	στην	Ματέρα,	την	φημισμένη	
	 πόλη	των	τρωγλοδυτών	της	Δύσης	με	τις	
	 υπόσκαφες	εκκλησίες	και	τα	περίφημα	Σάσι
•	 Περιήγηση	στην	μεγαλόπρεπη	
	 μητρόπολη	του	νότου,	τον	Τάραντα
•	 	Περιήγηση	στην	πόλη-κόσμημα	
 Λέτσε,	την	“Φλωρεντία	του	νότου”
•	 Επίσκεψη	στα	ελληνόφωνα	χωριά	του	Σαλέντο	
 Καλημέρα, Στερνατία	και	
 Κοριλιάνο Ντ΄ Οτράντο
•	 Περιήγηση	στην	όμορφη	Καλλίπολη	
	 της	Απουλίας	και	στην	αρχαία	
	 ελληνική	αποικία	Οτράντο	
•	 Περιήγηση	στην	“Λευκή	Πόλη”	Ουστούνη	
•	 Περιήγηση	στην	Μαρτίνα Φράνκα	με	
το	πανέμορφο	ιστορικό	της	κέντρο	

•	 Περιήγηση	στο	περίφημο	χωριό	των	
	 τρούλων,	το	Αλμπερομπέλο,	με	τα	κατάλευκα	
	 ιδιόρρυθμα	σπίτια	και	τις	κωνικές	τους	στέγες
	 να	δημιουργούν	ένα	σκηνικό	παραμυθιού
•	 Περιήγηση	στο	γοητευτικό	Σορρέντο
•	 Περιήγηση	στο	φινετσάτο	νησί	Κάπρι,	τον	
	 κήπο	της	Εδέμ,	το	νησί	της	Dolce	Vita
•	 Περιήγηση	στο	κουκλίστικο	Ποζιτάνο 
	 και	στο	γραφικό	Αμάλφι
•	 Περιήγηση	στην	χιλιοτραγουδισμένη	Νάπολη 
	 με	επίσκεψη	στο	Εθνικό	Αρχαιολογικό	μουσείο
•	 Ξενάγηση	στο	Πέστουμ,	την	αρχαία	
 Ποσειδωνία,	με	επίσημο	ξεναγό
•	 	Ξενάγηση	στην	Πομπηία,	μια	
	 “ζωντανή”	αρχαία	πόλη	και	έναν	από	τους	
	 σημαντικότερους	υπαίθριους	αρχαιολογικούς	
	 χώρους	του	κόσμου,	με	επίσημο	ξεναγό
•	 Εμπειρότατος	Αρχηγός-
	 συνοδός	του	γραφείου	μας

TRAVEL AT A GLANCE:
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Περιπλανιόμαστε σε μερικά από τα ομορφότερα μέρη 
του κόσμου, αφηνόμαστε στη γοητεία των μεσαιωνικών 

χωριών και των μοναδικών λόφων, απολαμβάνουμε 
εξαιρετικό φαγητό και δοκιμάζουμε μοναδικά κρασιά.

Αλλαντικά από κρέας αγριόχοιρου, μανιτάρια cepes 
και porcini, τυρί pecorino από πρόβειο γάλα, μέλι 

από δεντρολίβανο κι εξαιρετικό ελαιόλαδο - η τοπική 
κουζίνα με πιάτα εξαιρετικής νοστιμιάς, βασίζονται 

κυρίως στα φρέσκα ζυμαρικά και στο κρέας.

Ένα μοναδικό ταξίδι γαστρονομικής και 
όχι μόνον ευτυχίας ξεκινάει.

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN
•	 Έξι	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Μεταφορές,	εκδρομές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	όπως	αναγράφονται	
	 στο	πρόγραμμα	με	πολυτελές	κλιματιζόμενο	πούλμαν	
• Ξενάγηση στην Φλωρεντία και στην Galleria Uffizzi με επίσημο ξεναγό 
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:+	€ 300
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:	
	 €	140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)	
•	 Αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	επισκεπτόμενους	χώρους
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Σιένα, Σαν Τζιμινιάνο, Πίζα, Λούκα 
(Δρόμοι του Κρασιού)

https://www.manessistravel.gr/el/summer-se-toskani---florentia
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ΙΤΑΛΙΑ

ΦλωρεντίαΛούκαΠίζα

Μπολόνια

Μοντεπουλτσιάνο
ΠιέντσαΜονταλτσίνο

Σιένα

Σαν Τζιµινιάνο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Μπολόνια	-	Φλωρεντία
2η μέρα:
Φλωρεντία,	Ξενάγηση	πόλης	και	Επίσκεψη	στην	
Galleria	Uffizi
3η μέρα:
Φλωρεντία	-	Σιένα	-	Σαν	Τζιμινιάνο	-	Φλωρεντία		
4η μέρα:
Φλωρεντία,	Ελεύθερη	μέρα
Προαιρετική εκδρομή:	Δρόμος	του	Κρασιού	-	
Μοντεπουλτσιάνο,	Πιέντσα,	Μονταλτσίνο
5η μέρα:
Φλωρεντία	-	Πίζα	-	Λούκα	-	Μπολόνια	
6η μέρα:
Μπολόνια,	Περιήγηση	πόλης		
7η μέρα:
Μπολόνια	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

7 μέρες από  695€Αναχωρήσεις:  11, 25 Ιουλίου,
1, 8, 15, 22, 29 Αυγούστου

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Μπολόνια:	13:05	-	14:20	/	Α3	682
7η μέρα	Μπολόνια	-	Αθήνα:	16:45	-	19:50	/	Α3	683

•	 Ξενάγηση	στην	πρωτεύουσα	της	Τοσκάνης,	

	 την	υπέροχη	Φλωρεντία	και	επίσκεψη	

	 στην	Galleria	Uffizzi	με	επίσημο	ξεναγό	

•	 Περιήγηση	στην	πανέμορφη	μεσαιωνική	Σιένα 

•	 Περιήγηση	στο	“Μανχάταν	της	Τοσκάνης”,

	 την	μεσαιωνική	πόλη	των	κάστρων,

	 το	Σαν Τζιμινιάνο 

•	 Περιήγηση	στην	ιστορική	πόλη	της	Πίζας 

	 με	τον	περίφημο	κεκλιμένο	πύργο	της	
•	 Περιήγηση	στην	κουκλίστικη	Λούκα

•	 Περιήγηση	στην	γαστριμαργική	

	 πρωτεύουσα	της	Ιταλίας,	την	Μπολόνια

• Τέσσερις διανυκτερεύσεις	στην	

	 Φλωρεντία,	σε	ξενοδοχείο	4*	

• Δύο διανυκτερεύσεις	στην	

	 Μπολόνια,	σε	ξενοδοχείο	4*

• Εμπειρότατος αρχηγός-

	 συνοδός	του	γραφείου	μας

TRAVEL AT A GLANCE:
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Η Πόλη των Δόγηδων, η ανεπανάληπτη Βενετία, 
η  οικονομική  πρωτεύουσα της Ιταλίας, το Μιλάνο, 

η γαστριμαργική πρωτεύουσα της Ιταλίας, η 
Μπολόνια, η υπέροχη πρωτεύουσα της Τοσκάνης, 

η Φλωρεντία, η πανέμορφη Σιένα και φυσικά η 
“Αιώνια Πόλη”, η Ρώμη, αποτελούν τους σταθμούς 

του εκπληκτικού αυτού οδοιπορικού στην Ιταλία,

με την εγγύηση και την ποιότητα Manessis!!!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ,	ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES
•	 Έξι	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*		
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Μεταφορές,	εκδρομές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
• Κόστος εισιτηρίων βαπορέτου στην Βενετία την ημέρα της ξενάγησης
• Ξενάγηση στην πόλη της Ρώμης 
• Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού και στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου 
• Ξενάγηση στην Φλωρεντία και στην Galleria Uffizzi με επίσημο ξεναγό
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 300
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:
	 €	140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)	
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	επισκεπτόμενους	χώρους,	είσοδος	στο	Βατικανό,	ακουστικά	
	 για	την	ξενάγηση	του	Αγίου	Πέτρου		(€ 35 ο ενήλικας, € 25 το παιδί)
•	 Εισιτήρια	για	προκράτηση	και	είσοδο	στην	πινακοθήκη	Uffizi	(€ 35 ο ενήλικας, € 25 το παιδί)	
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.		
•	 Αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Βενετία, Μιλάνο, Μπολόνια, 
Φλωρεντία, Σιέννα, Ρώμη

https://www.manessistravel.gr/el/gyros-italias
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Μιλάνο

ΙΤΑΛΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

Μπολόνια

Σιένα

Φλωρεντία

Ρώµη

ΝάποληΝάπολη Ματέρα

Λέτσε

ΚαλλίποληΚαλλίπολη

ΤάρανταςΤάραντας

Στερνατία
Οτράντο

Κοριλιάνο
Ντ΄ Οτράντο
Κοριλιάνο
Ντ΄ Οτράντο

ΟυστούνηΜαρτίνα Φράνκα

Αλμπερομπέλο

Αρχαία Ποσειδωνία

ΣορρέντοΣορρέντο
ΣαλέρνοΑμάλφι

ΠοζιτάνοΠοζιτάνο

ΚάπριΚάπρι
Καλημέρα

Πομπηία

Βενετία

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Βενετία,	Περιήγηση	πόλης
2η μέρα:
Βενετία	-	Μιλάνο,	Περιήγηση	πόλης
3η μέρα:
Μιλάνο	-	Μπολόνια	-	Φλωρεντία	
4η μέρα:
Φλωρεντία,	Ξενάγηση	πόλης,	Επίσκεψη	στην	Galleria	
Uffizi		
5η μέρα:
Φλωρεντία	-	Σιέννα	-	Ρώμη			
6η μέρα:
Ρώμη,	Ξενάγηση	πόλης			
7η μέρα:
Ρώμη,	Μουσεία	Βατικανού,	Βασιλική	Αγίου	Πέτρου	
-	Αθήνα	

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

7 μέρες από  745€Αναχωρήσεις:  10, 24, 31 Ιουλίου,
7, 14, 21, 28 Αυγούστου

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Βενετία:	08:20	-	09:40	/	Α3	670
7η μέρα	Ρώμη	-	Αθήνα:	18:20	-	21:15	/	Α3	655

•	 Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN 

 AIRLINES	-	πρωινή	αναχώρηση	από	

	 Αθήνα	και	απογευματινή	από	Ρώμη	-	ώστε	

	 να	έχουμε	περισσότερο	χρόνο	στο	ταξίδι	μας

•	 Μια	διανυκτέρευση	και	περιήγηση	

	 στην	ανεπανάληπτη Βενετία

•	 Μια	διανυκτέρευση	και	περιήγηση	στην	

	 πρωτεύουσα	της	Λομβαρδίας	και	την	οικονομική	

•	 πρωτεύουσα	της	Ιταλίας,	το	Μιλάνο

•	 Περιήγηση	την	γαστριμαργική	

	 πρωτεύουσα	της	Ιταλίας,	την	Μπολόνια 

•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στην	

	 πρωτεύουσα	της	Τοσκάνης,	

	 την	υπέροχη	Φλωρεντία 

•	 Επίσκεψη	στην	Galleria Uffizzi 

 με επίσημο ξεναγό 

•	 Περιήγηση	στην	πανέμορφη	μεσαιωνική Σιένα 

•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση 

 στην πόλη της Ρώμης 

• Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού 

 και στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου 

•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	

•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-

	 συνοδός	του	γραφείου	μας

TRAVEL AT A GLANCE:
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Η Σικελία είναι πλούσια σε ιστορία αιώνων και κληρονόμος 
όλων των πολιτισμών που πέρασαν από τα ηφαιστειογενή 

εδάφη της. Οι Έλληνες, οι Φοίνικες, οι Καρχηδόνιοι, οι 
Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Άραβες, οι Νορμανδοί, οι Φράγκοι, 

οι Ισπανοί, όλοι έχουν επιδράσει με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο στην αρχιτεκτονική και στα εξαιρετικής αξίας μνημεία 

της. Οι αρχαιοελληνικοί ναοί συναντούν τα βυζαντινά 
τείχη και η αραβική αρχιτεκτονική τα μπαρόκ κτίρια.

Από το τριγωνικό της σχήμα και τα τρία της 
ακρωτήρια, οι Έλληνες την ονόμασαν Τρινακρία. 

Οι ελληνικές πόλεις-κράτη της Σικελίας μαζί με αυτές 
της Νότιας Ιταλίας, αποτελούσαν την Μεγάλη Ελλάδα 

(Magna Grecia), κέντρο της γέννησης σπουδαίων 
πνευματικών, πολιτιστικών και επιστημονικών ζυμώσεων. 

Η φυσική ομορφιά και η ποικιλομορφία των τοπίων της, 
τα γραφικά χωριουδάκια και οι πανέμορφες πόλεις της, 
τα εκπληκτικά παλάτια και οι μεγαλόπρεποι ναοί της, η 

γευστική κουζίνα και τα φημισμένα κρασιά της, η μουσική 
και το μεσογειακό ταπεραμέντο των κατοίκων της, όλα 

μαζί συνθέτουν έναν θαυμάσιο ταξιδιωτικό προορισμό, που 
μας αποκαλύπτει με θαυμαστό τρόπο τα μυστικά του!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΚΑΤΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES 
•	 Επτά	συνολικά	διανυκτερεύσεις	(2	στις	Συρακούσες,	1	στον	Ακράγαντα,	
	 2	στο	Παλέρμο,	2	στην	Κατάνια)	σε	επιλεγμένα	ξενοδοχεία	4*	
•	 Mπουφέ	πρόγευμα	
•	 Εκδρομές,	περιηγήσεις,	επισκέψεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
• Τοπικοί ξεναγοί σε Παλέρμο, Ακράγαντα, Συρακούσες, Σεγέστη, 
 Έριτσε, Σελινούντα και Πιάτσα Αρμερίνα	(επιπλέον	του	έμπειρου	
	 Έλληνα	αρχηγού-συνοδού	του	γραφείου	μας)	για	πλήρεις	ξεναγήσεις	
• Εισιτήριο κρουαζιέρας την 2η μέρα  
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 350
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:
	 €	140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα,	τελεφερίκ	και	ειδικό	όχημα	στην	Αίτνα
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	
	 ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Συρακούσες, Αίτνα, Πιάτσα Αρμερίνα, Ακράγαντας, 
Σελινούντας, Σεγέστη, Έριτσε, Παλέρμο, Μονρεάλε, 

Τσεφαλού, Μεσσήνη, Κατάνια, Ταορμίνα

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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ΣΙΚΕΛΙΑ

Ορτυγία

Αίτνα

Σελινούντας

Συρακούσες

Τσεφαλού

Ακράγαντας

Μεσσήνη

Έριτσε

Ταορµίνα

Κατάνια

Παλέρµο

Σεγέστη
Μονρεάλε

Πιάτσα Αρµερίνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

8 μέρες από  745€Αναχωρήσεις:  3, 17, 31 Ιουλίου,
7, 14, 21, 28 Αυγούστου, 4 Σεπτεμβρίου

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Κατάνια:	17:50	-	18:35	/	Α3	672
8η μέρα	Κατάνια	-	Αθήνα:	19:25	-	21:55	/	Α3	673

•	 Ένα	8ήμερο πλήρες πρόγραμμα	στη	

	 Σικελία,	με	το	οποίο	επισκεπτόμαστε	την	

	 αρχαιοελληνική	πόλη	των	Συρακουσών,	το	

	 μεγαλύτερο	και	υψηλότερο	ενεργό	ηφαίστειο	

	 της	Ευρώπης,	το	ηφαίστειο	της	Αίτνας,	την	

	 ρωμαϊκή	Βίλλα ντελ Καζάλε	με	τα	υπέροχα	

	 ψηφιδωτά	στην	Πιάτσα Αρμερίνα,	την	Κοιλάδα	

	 των	Ναών	του	Ακράγαντα,	την	επιβλητική	

	 Ακρόπολη	του	Σελινούντα,	την	Πυργούπολη	

 Έριτσε,	τον	δωρικό		ναό	της	Σεγέστης,	το	

	 υπέροχο	Παλέρμο,	το	περίφημο	Μονρεάλε,	

	 την	παραθαλάσσια	Τσεφαλού,	την	Μεσσήνη,	

	 την	πανέμορφη	Κατάνια	και	την	

	 γραφική	Ταορμίνα	με	το	επιβλητικό	

	 αρχαιοελληνικό	της	θέατρο

• Με πτήσεις	της	AEGEAN AIRLINES 

 προς	και	από	Κατάνια,	ώστε	να	κάνουμε	

	 έναν	ολοκληρωμένο	γύρο	του	νησιού	

• Διανυκτερεύσεις	στις	σημαντικότερες	πόλεις	

	 της	Σικελίας	-	Παλέρμο,	Ακράγαντα,	Συρακούσες	

	 και	Κατάνια	με	την	έντονη	νυχτερινή	ζωή

•	 Διαμονή	σε	επιλεγμένα	ξενοδοχεία 4*	(οι	

	 φόροι	διαμονής	περιλαμβάνονται	στο	

	 ποσό	που	καταβάλλεται	στην	Ελλάδα	και	

	 δεν	πληρώνονται	επί	τόπου	στα	ξενοδοχεία)

• Κρουαζιέρα στις Συρακούσες

• Τοπικοί ξεναγοί σε Παλέρμο, Ακράγαντα, 

 Συρακούσες, Σεγέστη, Έριτσε, Σελινούντα 

 και Πιάτσα Αρμερίνα	(επιπλέον	του	

	 έμπειρου	Έλληνα	αρχηγού-συνοδού	του	

	 γραφείου	μας)	για	πλήρεις	ξεναγήσεις

TRAVEL AT A GLANCE:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Κατάνια	-	Συρακούσες		
2η μέρα:
Συρακούσες	-	Αίτνα	-	Συρακούσες
3η μέρα:
Συρακούσες	-	Πιάτσα	Αρμερίνα/Βίλλα	ντελ	Καζάλε	-	
Ακράγαντας,	Ξενάγηση
4η μέρα:
Ακράγαντας	-	Σελινούντας	-	Έριτσε	-	Παλέρμο	
5η μέρα:
Παλέρμο,	Ξενάγηση,	Μονρεάλε	
6η μέρα:
Παλέρμο	-	Τσεφαλού	-	Μεσσήνη	-	Κατάνια			
7η μέρα:
Κατάνια,	Ξενάγηση	-	Ταορμίνα	-	Κατάνια
8η μέρα:
Κατάνια	-	Αθήνα
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Τι μπορεί κανείς να πρωτοπεί για την “Αιώνια 
Πόλη”; Μια από τις σημαντικότερες του κόσμου, 

αλλά και τις πιο … “πολυφωτογραφημένες”. 
Η ζωντανή πρωτεύουσα της Ιταλίας ζει στο 

παρόν, το ιστορικό της κέντρο όμως, είναι ένας 
απέραντος αρχαιολογικός χώρος. Για περισσότερα 

από 2.500 χρόνια, αυτοκράτορες, πάπες, 
καλλιτέχνες και απλοί άνθρωποι έχουν αφήσει 
το στίγμα τους σε μνημεία παντός είδους, που 

σηματοδοτούν όλες τις ιστορικές περιόδους. 
Αν και αυτά θα προσπαθήσουν να μονοπωλήσουν 

το ενδιαφέρον σας, μπορείτε άνετα να αφεθείτε 
σε αυτό που οι γείτονές μας αποκαλούν “il dolce 

far niente”, “τη γλυκιά τέχνη του να μην κάνεις 
τίποτα”. Οι πιο αξέχαστες εμπειρίες μπορεί να 

περιλαμβάνουν την ώρα του καφέ σε μια από τις 
πολυάριθμες πλατείες της πόλης, την νυχτερινή 
passegiata ανάμεσα στην Piazza Navona και την 

Fontana di Trevi ή ένα πικ-νικ στη Villa Borghese.

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES
•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	στο	κεντρικό	
	 ξενοδοχείο	TWENTY ONE 4*	ή	παρόμοιο	
•	 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	
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	
	 points,	parking,	φόροι	πόλεων,	ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	
	 ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 240
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:	
	 €	140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)	
•	 Αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	επισκεπτόμενους	χώρους,	είσοδος	
	 στο	Βατικανό,	ακουστικά	για	την	ξενάγηση	του	Αγίου	Πέτρου
 (€ 35 ο ενήλικας, € 25 το παιδί)
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-sti-romi---batikano
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•	 Απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN

• Ξενάγηση στην πόλη της Ρώμης 

• Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού 

 και στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου 

•	 Δυνατότητα	επίσκεψης	στην	πρωτεύουσα	

	 της	Τοσκάνης,	την	υπέροχη	Φλωρεντία

•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	κεντρικό	

	 ξενοδοχείο	TWENTY ONE 4*

•	 Εμπειρότατος	Αρχηγός-

	 συνοδός	του	γραφείου	μας	

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η μέρα: 
Αθήνα	-	Ρώμη,	Ξενάγηση
2η μέρα:
Ρώμη,	Μουσεία	Βατικανού,	Βασιλική	Αγίου	
Πέτρου
3η μέρα:
Ρώμη,	Ελεύθερη	μέρα,	Προαιρετική	Εκδρομή	
στην	Φλωρεντία
4η μέρα:
Ρώμη,	Ελεύθερη	μέρα	
5η μέρα:
Ρώμη	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Ρώμη:	08:30	-	09:35	/	A3	650
5η μέρα	Ρώμη	-	Αθήνα:	18:20	-	21:15	/	A3	655

5 μέρες από  445€Αναχωρήσεις:  25 Ιουνίου, 15, 22, 29 Ιουλίου,
5, 12, 19, 26 Αυγούστου, 2, 16, 30 Σεπτεμβρίου

TRAVEL AT A GLANCE:
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Μια σύντομη απόδραση σε δύο πανέμορφες πόλεις 
του Ιταλικού βορρά - στην πόλη των Δόγηδων, 

την ανεπανάληπτη Βενετία και στην φοιτητούπολη 
Πάντοβα, την πόλη των αιώνιων εραστών του 

Σαίξπηρ. Και ακόμα, για όσους το επιθυμούν, υπάρχει 
η δυνατότητα επίσκεψης στην υπέροχη Τεργέστη.

Μπιενάλε: από 23 Απριλίου έως 27 Νοεμβρίου 2022 
λαμβάνει χώρα στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας
ένα φαντασμαγορικό ταξίδι γεμάτος εκπλήξεις!

213 καλλιτέχνες από 58 χώρες συμμετέχουν
στην 59η Biennale di Venezia

“The Milk of Dreams”, δίνοντας δυναμικό
παρόν μετά από έναν χρόνο αποχής.

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES  
•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	NH LAGUNA 4*
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά		
•	 Εκδρομές,	περιηγήσεις,	επισκέψεις	όπως	
	 αναγράφονται	στο	πρόγραμμα		
• Εισιτήριο για το βαπορέτο την 1η μέρα 
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,
	 parking,	φόροι	πόλεων,	ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	
	 ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 250
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:	
	 €	140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	
	 ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi--sti-benetia
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η μέρα: 
Αθήνα	-	Βενετία,	Περιήγηση	πόλης
2η μέρα:
Βενετία	-	Πάντοβα	-Βενετία			
3η μέρα:
Βενετία,	Ελεύθερη	μέρα,	Προαιρετικά:	εκδρομή	
στη	Τεργέστη	
4η μέρα:
Βενετία	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Βενετία:	08:20	-	09:40	/	A3	670
4η μέρα	Βενετία	-	Αθήνα:	18:40	-	21:55	/	A3	671

4 μέρες από  445€Αναχωρήσεις:  24 Ιουνίου, 8, 22 Ιουλίου,
5, 12, 19, 26 Αυγούστου, 2 Σεπτεμβρίου

TRAVEL AT A GLANCE:
•	 Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	

 AEGEAN AIRLINES	πρωί	από	Αθήνα	και	

	 απόγευμα	από	Βενετία,	ώστε	να	έχουμε	

	 περισσότερο	χρόνο	στο	ταξίδι	μας	

•	 Περιήγηση	στην	πόλη	των	Δόγηδων,	

	 την	ανεπανάληπτη	Βενετία	

•	 Περιήγηση	στην	φοιτητούπολη	Πάντοβα	

•	 Δυνατότητα	επίσκεψης	στην	όμορφη	

	 Τεργέστη	

•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	στο		 	

	 ξενοδοχείο	NH LAGUNA 4* 

•	 Εισιτήριο	για	το	βαπορέτο	την	1η	μέρα		
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Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

(Σιένα, Σαν Τζιμινιάνο)

4 μέρες από  395€

Αναχωρήσεις:  2, 9, 16, 23, 30 Ιουλίου,
6, 13, 20, 27 Αυγούστου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η μέρα:
Αθήνα - Φλωρεντία 
2η μέρα:
Φλωρεντία, Ξενάγηση 
3η μέρα:
Φλωρεντία, Ελεύθερη μέρα, Προαιρετική εκδρομή: Σιένα - 
Σαν Τζιμινιάνο 
4η μέρα:
Φλωρεντία - Αθήνα

TRAVEL AT A GLANCE:

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES  
•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχείο	4*
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Μεταφορές,	εκδρομές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	όπως	αναγράφονται	
	 στο	πρόγραμμα	με	πολυτελές	κλιματιζόμενο	πούλμαν	
• Ξενάγηση στην Φλωρεντία με επίσημο ξεναγό 
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,
	 parking,	φόροι	πόλεων,	ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	
	 ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 290
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:
	 €	140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	
	 ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.	

•	 Απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN
•	 Ξενάγηση	στην	πρωτεύουσα	της	Τοσκάνης,	την	υπέροχη	
 Φλωρεντία με επίσημο ξεναγό 
•	 Δυνατότητα	επίσκεψης	στην	πανέμορφη	μεσαιωνική
 Σιένα	και	στο	“Μανχάταν της Τοσκάνης”,	την	
	 μεσαιωνική	πόλη	των	κάστρων,	το	Σαν Τζιμινιάνο 
•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	στην	Φλωρεντία,	σε	ξενοδοχείο	4*	
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-συνοδός

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Φλωρεντία:	16:30	-	17:45	/	Α3	674
4η μέρα	Φλωρεντία	-	Αθήνα:	18:25	-	21:30	/	Α3	675

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-sti-florentia
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Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη
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Λισσαβώνα, Σίντρα, Κασκάις, Εστορίλ, Κάμπο Ντα 
Ρόκα, Πάρκο των Εθνών, (Φάτιμα,

Όμπιντους, Ναζαρέ)

4 ή 5 μέρες από  525€

Αναχωρήσεις: 14, 21, 28 Ιουλίου,
4, 11, 28 Αυγούστου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η μέρα:
Αθήνα	-	Λισσαβώνα
2η μέρα:
Λισσαβώνα,	Ξενάγηση
3η μέρα:
Λισσαβώνα	-	Σίντρα	-	Κασκάις	-	Εστορίλ	-	Κάμπο	ντα	Ρόκα	-	
Πάρκο	των	Εθνών	-	Λισσαβώνα
4η μέρα:
Ελεύθερη	μέρα,	Προαιρετικά:	Λισσαβώνα	-	Φάτιμα	-	Όμπιντους
Ναζαρέ	-	Λισσαβώνα	-	Αθήνα

Στα 5ήμερα προγράμματα προστίθεται άλλη μία ελεύθερη μέρα

TRAVEL AT A GLANCE:

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	κεντρικό	ξενοδοχείο	4*	
• Δώρο:	η	εκδρομή	Σίντρα	-	Κασκάις	-	Εστορίλ	-	Κάμπο	Ντα	Ρόκα	-	Πάρκο	των	Εθνών	
•	 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	
•	 Φ.Π.Α.
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	ασφάλεια	
	 COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	225€
•	 Ο	δημοτικός	φόρος	στα	ξενοδοχεία
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα
•	 Ότι	ρητά	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό

•	 Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	Αθήνα-Λισσαβώνα-Αθήνα	

	 με	Aegean Airlines  

• Δώρο:	η	εκδρομή	Σίντρα	-	Κασκάις	-	Εστορίλ	-	Κάμπο	Ντα	Ρόκα	
	 Πάρκο	των	Εθνών

•	 Ξενάγηση	στην	Λισσαβώνα	με	το	Εθνικό Μουσείο Βασιλικών
 αμαξών,	τον	Πύργο Μπελέμ	και	το	Μοναστήρι των Ιερωνυμιτών
•	 Διαμονή	σε	κεντρικό	ξενοδοχείο	4*

• Εμπειρότατος ελληνόφωνος συνοδός

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Λισσαβώνα:	08:30	-	11:00	/	Α3	720
5η μέρα	Λισσαβώνα	-	Αθήνα:	00:35	-	06:30	/	Α3	723

https://www.manessistravel.gr/el/summer-sti-lisbon
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Λισσαβώνα, Σίντρα, Κασκάις, Εστορίλ, Κάμπο Ντα Ρόκα, Πάρκο των Εθνών,
Όμπιντους, Ναζαρέ, Μπατάλια, Φάτιμα, Κοΐμπρα, Μπουσάκο,
Αβέιρο, Πόρτο, Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα - Σάντα Λουζία, 

Βιάνα ντο Καστέλο, Μπράγκα, Γκιμαράες

Πανέμορφα μεσαιωνικά χωριά, εναλλαγές φυσικού 
τοπίου, υπέροχη αρχιτεκτονική, ρωμαϊκά θεμέλια 

ναών, πολύχρωμα πλακίδια που κοσμούν τους 
τοίχους των σπιτιών και φανερώνουν το Αραβικό 

παρελθόν της, η Πορτογαλία είναι μια χώρα 
πολύχρωμη και πολιπολιτισμική και χαρίζει

υπέροχες εικόνες στους επισκέπτες της.

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	Αθήνα-Λισσαβώνα,	Πόρτο-Αθήνα
	 με	απ΄	ευθείας	πτήσεις	της	Aegean Airlines 
•	 1	αποσκευή	23	κιλών	και	1	χειραποσκευή	8	κιλών	ανά	επιβάτη	
•	 Διαμονή	σε	επιλεγμένα	ξενοδοχεία	4*,	5*(Λισσαβώνα:	Hotel	Fontana	Park	4*,
	 Κοΐμπρα:	Hotel	Dona	Ines	4*,	Πόρτο:	Hotel	Crowne	Plaza	5*)
•	 Πρωινό	μπουφέ	καθημερινά	
• Δώρο:	η	εκδρομή	Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ - Κάμπο Ντα Ρόκα - Πάρκο των Εθνών 
• Δώρο:	η	εκδρομή	Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα - Σάντα Λουζία
 Βιάνα ντο Καστέλο στην γειτονική Ισπανία 
• Δώρο: γεύμα σε τοπικό παραδοσιακό εστιατόριο στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις	και	εκδρομές	με	κλιματιζόμενο	
	 τουριστικό	λεωφορείο,	σύμφωνα	με	το	αναλυτικό	πρόγραμμα
•	 Επίσημος	ελληνόφωνος	ξεναγός-συνοδός	του	γραφείου	μας
•	 Ενημερωτικά	έντυπα/χάρτες	
•	 Φ.Π.Α.
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	ασφάλεια	
	 COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	225€
•	 Ο	δημοτικός	φόρος	στα	ξενοδοχεία
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα
•	 Ότι	ρητά	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

https://www.manessistravel.gr/el/pasxa-sto-panorama-portogalias
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•	 Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις
	 Αθήνα-Λισσαβώνα,	Πόρτο-Αθήνα
	 με	AEGEAN AIRLINES  
• Δώρο:	η	εκδρομή	Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ 
 Κάμπο Ντα Ρόκα - Πάρκο των Εθνών 
•	 Ξενάγηση	στην	Λισσαβώνα	με	το	Εθνικό 
 Μουσείο Βασιλικών αμαξών,	τον	Πύργο 
 Μπελέμ	και	το	Μοναστήρι των Ιερωνυμιτών
•	 Επίσκεψη	στην	πανέμορφη	καστροπολιτεία	
 Όμπιντους,	στην	ιστορική	περιοχή	της	Μπατάλια 
	 και	στην	Ναζαρέ,	ένα	από	τα	πιο	ονομαστά	
	 τουριστικά	θέρετρα	της	Ασημένιας Ακτής
•	 Επίσκεψη	στη	Φάτιμα,	τον	τόπο	με	την	μεγαλύτερη
	 προσέλευση	προσκυνητών	παγκοσμίως

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η μέρα: 
Αθήνα	-	Λισσαβώνα
2η μέρα:
Λισσαβώνα,	Ξενάγηση
3η μέρα:
Λισσαβώνα	-	Σίντρα	-	Κασκάις	-	Εστορίλ	-	Κάμπο	
ντα	Ρόκα	-	Πάρκο	των	Εθνών	-	Λισσαβώνα
4η μέρα:
Λισσαβώνα	-		Όμπιντους	-	Ναζαρέ		-		Μπατάλια	-	
Φάτιμα	-	Κοΐμπρα
5η μέρα:
Κοΐμπρα	-	Μπουσάκο	-	Αβέιρο	-	Πόρτο
6η μέρα:
Πόρτο,	Ξενάγηση
7η μέρα:
Πόρτο	-	Σάντα	Λουζία	-	Σαντιάγκο	ντε	
Κομποστέλα	-	Βιάνα	ντο	Καστέλο	-	Πόρτο
8η μέρα:
Πόρτο	-	Μπράγκα	-	Γκιμαράες	-	Πόρτο
9η μέρα:
Πόρτο	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

•	 Επίσκεψη	στο	Αβέιρο,	την	
	 “Βενετία	της	Πορτογαλίας”
•	 Επίσκεψη	στο	Εθνικό Δάσος Μπουσάκο 
•	 Ξενάγηση	στο	Πόρτο,	την	δεύτερη	
	 μεγαλύτερη	πόλη	της	Πορτογαλίας	
•	 Ολοήμερη	εκδρομή	στην		βόρεια	
	 επαρχία	Μίνιου (Minho)
• Δώρο:	η	εκδρομή	Σαντιάγκο	ντε	
	 Κομποστέλα	-	Σάντα	Λουζία
	 Βιάνα	ντο	Καστέλο	στην	γειτονική	Ισπανία	
• Δώρο:	γεύμα	σε	παραδοσιακό	
	 εστιατόριο	στο	Σαντιάγκο			
• Εμπειρότατος ελληνόφωνος συνοδός

9 μέρες από  995€Αναχωρήσεις:  16, 23, 30 Ιουλίου,
6, 13,  20, 27 Αυγούστου

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Λισσαβώνα:	08:30	-	11:00	/	A3	720

9η μέρα	Πόρτο	-	Αθήνα:	00:40	-	06:25	/	A3	725

TRAVEL AT A GLANCE:

Λισσαβώνα

Κασκάις
Εστορίλ

Σίντρα

Κοΐµπρα

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Σάντα Λουζία

Μπατάλια

ΝαζαρέΝαζαρέ

Όµπιντους

Πόρτο

Μπουσάκο

Φάτιµα

Αβέιρο

Σαντιάγκο
Ντε Κοµπεστέλα

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κάµπο ντα
Ρόκα

Μπράγκα

Γκιµαράες

Βιάνα ντο Καστέλο
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Η μεσογειακή καρδιά της Ισπανίας χτυπά δυνατά στις 
πόλεις και στα χωριά της Ανδαλουσίας - την Κόρδοβα, 
τη Σεβίλλη, τη Γρανάδα και στα τοπία της ενδοχώρας.

Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από την ιστορία και τον 
πολιτισμό, από τη συνύπαρξη ανατολή και δύσης.

Και βέβαια, από την υπέροχη ανδαλουσιανή 
κουζίνα με τα μπαχαρικά και τα αλλαντικά.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Μαδρίτη, Κόρδοβα, Σεβίλλη, Ρόντα/Λευκά Χωριά 
(Pueblos Blancos), Γρανάδα, Τολέδο, (Σεγκόβια)

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	Αθήνα-Μαδρίτη-Αθήνα
	 με	απ΄	ευθείας	πτήσεις	της	Aegean Airlines 
•	 1	αποσκευή	23	κιλών	και	1	χειραποσκευή	8	κιλών	ανά	επιβάτη	
•	 Διαμονή	σε	επιλεγμένα	κεντρικά	ξενοδοχεία	4*	
	 (Μαδρίτη:	Hotel	Mayorazgo	4*,	Σεβίλλη:	Hotel	Silken	
	 Al	Andalus	Palace	4*,		Γρανάδα:	Hotel	Gran	Luna	4*)
•	 Πρωινό	μπουφέ	καθημερινά	
• Δώρο: 3 δείπνα σε μπουφέ	στο	σύνολο	(2	στη	Σεβίλλη	και	1	στη	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	
•	 Φ.Π.Α.
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	ασφάλεια	
	 COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	185€
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Επιπλέον	γεύματα,	ποτά	στα	δείπνα
•	 Ότι	ρητά	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-sti-madriti-andalousia
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ΙΣΠΑΝΙΑ

Μαδρίτη

Κόρδοβα

Γρανάδα

Τολέδο

Σεγκόβια

Σεβίλλη

Ρόντα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Μαδρίτη	
2η μέρα:
Μαδρίτη	-	Κόρδοβα	-	Σεβίλλη	
3η μέρα:
Σεβίλλη,	Ξενάγηση,	Αλκάθαρ		
4η μέρα:
Σεβίλλη	-	Ρόντα/Λευκά	Χωριά	(Pueblos	
Blancos)	-	Γρανάδα
5η μέρα:
Γρανάδα,	Ξενάγηση,	Αλάμπρα	-	Μαδρίτη
6η μέρα:
Μαδρίτη,	Ξενάγηση,	Μουσείο	Πράντο	
(Απογευματινή	προαιρετική	εκδρομή	στη	
Σεγκόβια)
7η μέρα:
Μαδρίτη	-	Τολέδο	-	Μαδρίτη
8η μέρα:
Μαδρίτη	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

•	 Απ΄	ευθείας	πτήσεις	Αθήνα-Μαδρίτη-Αθήνα

	 με	AEGEAN AIRLINES  

•	 Ξενάγηση	στην	πόλη	της	Μαδρίτης	

	 και	στο	Μουσείο Πράντο	με	
	 επίσημο	ελληνόφωνο	ξεναγό!	

•	 Εξασφαλισμένη	είσοδος	στο	παλάτι	

	 της	Αλάμπρα,	το	σημαντικότερο	
	 αραβικό	μνημείο	της	Ισπανίας!	

•	 Ξενάγηση	στο		Τολέδο,	την	πόλη-
	 μνημείο	παγκόσμιας	πολιτιστικής	

	 κληρονομιάς	της	UNESCO	
•	 Ξενάγηση	στην	Σεβίλλη	με	
	 επίσημο	ελληνόφωνο	ξεναγό!	

•	 Εξασφαλισμένη	είσοδος	στο	βασιλικό	

	 ανάκτορο	της	Σεβίλλης,	το	Αλκάθαρ 

• Δώρο	3	δείπνα	σε	μπουφέ
• Δώρο η	εκδρομή	στην	Ρόντα,	ένα	από	
	 τα	λευκά	χωριά	της	Ανδαλουσίας

•	 Επίσημος	ελληνόφωνος	

	 ξεναγός,	όπου	απαιτείται

•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-

	 συνοδός	του	γραφείου	μας

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Μαδρίτη:	08:55	-	11:45	/	Α3	700
8η μέρα	Μαδρίτη	-	Αθήνα:	12:40	-	17:10	/	Α3	701

8 μέρες από  895€Αναχωρήσεις: 15, 29 Ιουλίου,
12, 26 Αυγούστου

TRAVEL AT A GLANCE:
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Η Μαδρίτη, η πρωτεύουσα της Ισπανίας, είναι μια 
πόλη γεμάτη ιστορικά μνημεία και έναν εντυπωσιακό 

αριθμό μουσείων και γκαλερί που φιλοξενούν μερικούς 
από τους διασημότερους πίνακες στον κόσμο. 

Παράλληλα, είναι μία ζωντανή πόλη 
με έντονη νυχτερινή ζωή.

Το ρομαντικό Τολέδο, παλαιά πρωτεύουσα της Ισπανίας, 
βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου και αποτελεί μια 

από τις γραφικότερες πόλεις της Ιβηρικής Χερσονήσου.
Η Άβιλα με τα μεσαιωνικά της τείχη και η γαστρονομική 
πρωτεύουσα της Καστίλης, η Σεγκόβια, με το ρωμαϊκό 

Υδραγωγείο και το πανέμορφο, καλοδιατηρημένο Alcazar 
συμπληρώνουν θαυμάσια αυτό το εξαίρετο ταξίδι!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	Αθήνα-Μαδρίτη-Αθήνα
	 με	απ΄	ευθείας	πτήσεις	της	Aegean Airlines 
•	 1	αποσκευή	23	κιλών	και	1	χειραποσκευή	8	κιλών	ανά	επιβάτη	
•	 Διαμονή	σε	επιλεγμένο	κεντρικό	ξενοδοχείο	4*
	 (Hotel	Mayorazgo	4*	ή	παρόμοιο)
•	 Πρωινό	μπουφέ	καθημερινά	
• Δώρο	η	εκδρομή	στο	Τολέδο
• Δώρο	η	εκδρομή	στις	μεσαιωνικές	πόλεις	Άβιλα	&	Σεγκόβια	
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις	και	εκδρομές	με	κλιματιζόμενο	
	 τουριστικό	λεωφορείο,	σύμφωνα	με	το	αναλυτικό	πρόγραμμα
•	 Επίσημος	ελληνόφωνος	ξεναγός/συνοδός	του	γραφείου	μας
•	 Ενημερωτικά	έντυπα/χάρτες	
•	 Φ.Π.Α.
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	ασφάλεια	COVID
	 για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	185€
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα
•	 Ότι	ρητά	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	
	 ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

https://www.manessistravel.gr/el/summer-madriti-toledo-avilia-sergovia
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Μαδρίτη	
2η μέρα:
Μαδρίτη,	Ξενάγηση,	Μουσείο	Prado
3η μέρα:
Μαδρίτη	-	Τολέδο	-	Μαδρίτη
4η μέρα:
Μαδρίτη	-	Άβιλα	-	Σεγκόβια	-	Μαδρίτη
5η μέρα:
Μαδρίτη	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

5 μέρες από  595€Αναχωρήσεις: 13, 20, 27 Ιουλίου,
3, 10, 17, 24 Αυγούστου

•	 Απ΄	ευθείας	πτήσεις	Αθήνα-Μαδρίτη-

	 Αθήνα	με	AEGEAN AIRLINES  

•	 Εξασφαλισμένη	είσοδος	στο	μουσείο 

 Prado με ελληνόφωνη ξενάγηση 

•	 Δώρο	η	εκδρομή	στο	Τολέδο	με	

	 επίσκεψη	στον	Καθεδρικό	ναό	της	πόλης	

•	 Δώρο	η	εκδρομή	στις	μεσαιωνικές	

	 πόλεις	Σεγκόβια	&	Άβιλα  
•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	σε	

	 κεντρικό	ξενοδοχείο	4*	

•	 Επίσημος	ελληνόφωνος	

	 ξεναγός,	όπου	απαιτείται

•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-

	 συνοδός	του	γραφείου	μας

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Μαδρίτη:	08:55	-	11:45	/	Α3	700
5η μέρα	Μαδρίτη	-	Αθήνα:	12:40	-	17:10	/	Α3	701

TRAVEL AT A GLANCE:
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Από τα μνημεία που άφησαν Ρωμαίοι και 
Μαυριτανοί, τα μεσαιωνικά κάστρα, τα Λευκά 

Χωριά της Ανδαλουσίας και την αστική 
ζωντάνια της Μαδρίτης, η Ισπανία προσφέρει 

μια τεράστια ποικιλία από αξιοθέατα.
Αν προσθέσουμε και το χαλαρό, αλέγρο lifestyle, 

αλλά και τη μοναδική γαστρονομία της χώρας, 
αντιλαμβανόμαστε γιατί είναι ένας από τους πιο

αγαπημένους ταξιδιωτικούς προορισμούς.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Μαδρίτη, Τολέδο, Κόρδοβα, Σεβίλλη, Ρόντα/Λευκά Χωριά 
(Pueblos Blancos), Γρανάδα, Βαλένθια, Βαρκελώνη

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	Αθήνα-Μαδρίτη,	Βαρκελώνη-Αθήνα
	 με	απ΄	ευθείας	πτήσεις	της	Aegean Airlines 
•	 1	αποσκευή	23	κιλών	και	1	χειραποσκευή	8	κιλών	ανά	επιβάτη	
•	 Διαμονή	σε	επιλεγμένα	κεντρικά	ξενοδοχεία	4*
	 (Μαδρίτη:	Hotel	Mayorazgo	4*,	Σεβίλλη:	Hotel	Silken	Al	Andalus	Palace	4*,
	 Γρανάδα:	Hotel	Gran	Luna	4*,	Βαλένθια:	Hotel	Rey	Jon	Jaime	4*,
	 Βαρκελώνη:	Catalonia	Gracia	4*)	
•	 Πρωινό	μπουφέ	καθημερινά	
• Δώρο: 3 δείπνα σε μπουφέ	στο	σύνολο	(2	στη	Σεβίλλη	και	1	στη	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	
•	 Φ.Π.Α.
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	ασφάλεια	
	 COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	185€
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Επιπλέον	γεύματα,	ποτά	στα	δείπνα
•	 Ο	δημοτικός	φόρος	στα	ξενοδοχεία
•	 Ότι	ρητά	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό

https://www.manessistravel.gr/el/klassiki-ispania
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Βαρκελώνη

Βαλένθια

ΙΣΠΑΝΙΑ

Μαδρίτη

Κόρδοβα

Γρανάδα

Τολέδο

Σεβίλλη

Ρόντα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
μέρα:	Αθήνα	-	Μαδρίτη,	Ξενάγηση	
2η μέρα:
Μαδρίτη,	Ξενάγηση,	Μουσείο	Πράντο	(Prado)
3η μέρα:
Μαδρίτη	-	Τολέδο	-	Mαδρίτη
4η μέρα:
Μαδρίτη	-	Κόρδοβα	-	Σεβίλλη	
5η μέρα:
Σεβίλλη,	Ξενάγηση,	Αλκάθαρ
6η μέρα:
Σεβίλλη	-	Ρόντα/Λευκά	Χωριά	(Πουέμπλος	
Μπλάνκος)	-	Γρανάδα	
7η μέρα:
Γρανάδα,	Ξενάγηση,	Αλάμπρα	-	Βαλένθια
8η μέρα:
Βαλένθια,	Ξενάγηση	-	Βαρκελώνη	
9η μέρα:
Βαρκελώνη,	Ξενάγηση	
10η μέρα:
Βαρκελώνη	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

•	 Απ΄	ευθείας	πτήσεις

	 Αθήνα-Μαδρίτη,	Βαρκελώνη-Αθήνα

	 με AEGEAN AIRLINES  

• Ξενάγηση	στην	πόλη	της	Μαδρίτης	
	 και	στο	Μουσείο Πράντο	με	
	 επίσημο	ελληνόφωνο	ξεναγό!	

•	 Ξενάγηση	στο		Τολέδο,	την	πόλη-
	 μνημείο	παγκόσμιας	πολιτιστικής	

	 κληρονομιάς	της	UNESCO

•	 Εξασφαλισμένη	είσοδος	στο	παλάτι	

	 της	Αλάμπρα,	το	σημαντικότερο	
	 αραβικό	μνημείο	της	Ισπανίας!	

•	 Ξενάγηση	στην	Σεβίλλη	με	
	 επίσημο	ελληνόφωνο	ξεναγό!	

•	 Εξασφαλισμένη	είσοδος	στο	βασιλικό	

	 ανάκτορο	της	Σεβίλλης,	το	Αλκάθαρ 

• Δώρο 3	δείπνα	σε	μπουφέ
• Δώρο	η	εκδρομή	στην	Ρόντα,	ένα	από	
	 τα	λευκά	χωριά	της	Ανδαλουσίας

•	 Επίσημος	ελληνόφωνος	

	 ξεναγός,	όπου	απαιτείται

•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-

	 συνοδός	του	γραφείου	μας

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Μαδρίτη:	08:55	-	11:45	/	Α3	700

10η μέρα	Βαρκελώνη	-	Αθήνα:	11:25	-	15:15	/	Α3	711

10 μέρες από  1095€Αναχωρήσεις: 14, 28 Ιουλίου,
25 Αυγούστου

TRAVEL AT A GLANCE:
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Φουτουριστική αρχιτεκτονική, μεσαιωνικά 
κάστρα, εναλλασσόμενα τοπία και μια ιδιαίτερη 

γαστρονομία αποκαλύπτει μια περιοχή ιδιαίτερης 
ομορφιάς, αυτή της Χώρας των Βάσκων, 

αλλά και ολόκληρης της Βόρειας Ισπανίας.  
Μπιλμπάο, Παμπλόνα, Σαν Σεμπαστιάν, 

Οβιέδο, Λα Κορούνια, Σαντιάγκο Ντε 
Κομποστέλα και τόσα άλλα μέρη, μας συστήνουν 

την Ισπανία έξω από κάθε στερεότυπο. Ένα μοναδικό 
οδοιπορικό που θα συναρπάσει κάθε ταξιδιώτη.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Μαδρίτη, Μπούργκος, Μπιλμπάο, Βιτόρια Γκαστέις, Παμπλόνα, Σαν Σεμπαστιάν, 
Μπιαρίτζ, Σανταντέρ, Σαντιγιάνα Ντελ Μαρ, Σπήλαιο Αλταμίρα, Οβιέδο, Χιχόν, 
Ρίας Άλτας, Λα Κορούνια, Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλα, Ρίας Μπάχας, Πόρτο

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	Αθήνα-Μαδρίτη,	
	 Πόρτο-Αθήνα	με	απ΄	ευθείας	πτήσεις	της	Aegean Airlines 
•	 1	αποσκευή	23	κιλών	και	1	χειραποσκευή	8	κιλών	ανά	επιβάτη	
•	 Διαμονή	σε	επιλεγμένα	κεντρικά	ξενοδοχεία	4*	
•	 [Μπιλμπάο:	Hotel	Occidental	Bilbao	4*,	Σαν	Σεμπαστιάν:	
	 Hotel	Silken	Amara	Plaza	4*,	Οβιέδο:	Hotel	Exe	Oviedo	
	 Centro,	Σαντιάγκο:	Hotel	Eurostars	San	Lazaro	4*]	
•	 Πρωινό	μπουφέ	καθημερινά	
• Εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο Γκουγκενχάιμ
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις	και	εκδρομές	με	κλιματιζόμενο	
	 τουριστικό	λεωφορείο,	σύμφωνα	με	το	αναλυτικό	πρόγραμμα
•	 Επίσημος	ελληνόφωνος	ξεναγός-συνοδός	του	γραφείου	μας
•	 Ενημερωτικά	έντυπα/χάρτες	
•	 Φ.Π.Α.
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	ασφάλεια	
	 COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	225€
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα
•	 Ότι	ρητά	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	
	 ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό

https://www.manessistravel.gr/el/boreios-ispania-chora-ton-vaskon
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Μαδρίτη

Μπιλµπάο
Σαν Σεµπαστιάν

Βιτόρια
Γκαστέις

Παµπλόνα

Μπιαρίτζ

Χερσόνησος
Μαγνταλένα
Σανταντέρ

Οβιέδο

Χιχόν

Σαντιγιάνα
Ντελ Μαρ

Picos de Europa

Λα Κορούνια
Σαντιάγκο
Ντε Κοµπεστέλα

Πόρτο
ΙΣΠΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Μπούργκος

Ρίας Άλτας

Ρίας Μπάχας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Μαδρίτη	-	Μπούργκος	-	Μπιλμπάο
2η μέρα:
Μπιλμπάο	
3η μέρα:
Μπιλμπάο	-	Βιτόρια	Γκαστέις	-	Παμπλόνα	-	Σαν	
Σεμπαστιάν
4η μέρα:
Σαν	Σεμπαστιάν	-	Μπιαρίτζ	-	Σαν	Σεμπαστιάν
5η μέρα:
Σαν	Σεμπαστιάν	-	Σανταντέρ	-	Χερσόνησος	
Μαγνταλένα	(Magdalena)	-	Σαντιγιάνα	Ντελ	
Μαρ	-	Σπήλαιο	Αλταμίρα	-	Οβιέδο	
6η μέρα:
Οβιέδο,	Χιχόν,	(Προαιρετικά:	Σπήλαιο	
Covadanga,	Picos	Europa,	Cangas	de	Onis)
7η μέρα:
Οβιέδο	-	Ρίας	Άλτας	-	Λα	Κορούνια	-	Σαντιάγκο	
Ντε	Κομπεστέλα	
8η μέρα:
Σαντιάγκο	Ντε	Κομποστέλα	-	Ρίας	Μπάχας	-	
Σαντιάγκο	Ντε	Κομποστέλα	
9η μέρα:
Σαντιάγκο	Ντε	Κομποστέλα	-	Πόρτο	
10η μέρα:
Πόρτο	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

• Απ΄ ευθείας πτήσεις	Αθήνα-Μαδρίτη,	
	 Πόρτο-Αθήνα	με	AEGEAN AIRLINES  
•	 Ξενάγηση	στο	Μπιλμπάο 

• Είσοδος και ξενάγηση στο Μουσείο 
 Γκουγκενχάιμ	στο	Μπιλμπάο
• Επίσκεψη στο	διάσημο	
	 παλαιολιθικό	Σπήλαιο Αλταμίρα 
•	 Διαμονή	και	ξενάγηση	στο	Σαν Σεμπαστιάν 
•	 Επίσκεψη	στο	Μπιαρίτζ,	στην	
	 γαλλική	χώρα	των	Βάσκων

•	 Επίσκεψη	στην	Παμπλόνα	και	στην	
 Βιτόρια Γκαστέις,	την	πρωτεύουσα	
	 της	χώρας	των	Βάσκων	

•	 Διαμονή	και	ξενάγηση	στο	Οβιέδο,	την	
	 πρωτεύουσα	του	Πριγκιπάτου	της	Αστούριας

•	 Διαμονή	και	ξενάγηση	στο	

 Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλα
•	 Επίσκεψη	σε	Λα Κορούνια,	
 Ρίας Άλτας	και	Ρίας Μπάχας 

•	 Διαμονή	και	ξενάγηση	στο	Πόρτο,	την	πόλη	
	 που	έδωσε	τo	όνομά	της	στην	Πορτογαλία

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Μαδρίτη:	08:55	-	11:45	/	Α3	700
10η μέρα	Πόρτο	-	Αθήνα:	00:40	-	06:25	/	Α3	725

10 μέρες από  1175€Αναχωρήσεις: 25 Ιουλίου,
8 Αυγούστου

TRAVEL AT A GLANCE:
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Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Μπιλμπάο, Σαν Σεμπαστιάν, Μπιαρίτζ, 
Χονταρίμπια, Παμπλόνα, Βιτόρια-Γκαστέις,

Βάσκικα Χωριά ~ Γκέτσκο, Mπερμέο, 
Μουντάκα, Γκουέρνικα

5 μέρες από  625€

Αναχωρήσεις: 15, 29 Ιουλίου, 
12, 26 Αυγούστου, 9 Σεπτεμβρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η μέρα:
Αθήνα	-	Μπιλμπάο,	Ξενάγηση	πόλης	&	Μουσείο	Γκουγκενχάιμ
2η μέρα:
Μπιλμπάο,	Βασκικά	Χωριά	~	Γκέτσκο,	Mπερμέο,	Μουντάκα,	
Γκουέρνικα
3η μέρα:
Μπιλμπάο	-	Χονταρίμπια	-	Μπιαρίτζ	-	Σαν	Σεμπαστιάν	-	Μπιλμπάο
4η μέρα:
Μπιλμπάο	-	Παμπλόνα	-	Βιτόρια-Γκαστέις	-	Μπιλμπάο
5η μέρα:
Μπιλμπάο	-	Αθήνα

TRAVEL AT A GLANCE:

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	Αθήνα-Μπιλμπάο-Αθήνα
	 με	απ΄	ευθείας	πτήσεις	της	Aegean Airlines 
•	 1	αποσκευή	23	κιλών	και	1	χειραποσκευή	8	κιλών	ανά	επιβάτη	
•	 Διαμονή	σε	επιλεγμένο	κεντρικό	ξενοδοχείο	4*	
	 (Hotel	Silken	Indautxu	4*	ή	παρόμοιο)	
•	 Πρωινό	μπουφέ	καθημερινά	
•	 Εισιτήριο	εισόδου	στο	Μουσείο	Γκουγκενχάιμ
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις	και	εκδρομές	με	κλιματιζόμενο	
	 τουριστικό	λεωφορείο,	σύμφωνα	με	το	αναλυτικό	πρόγραμμα
•	 Επίσημος	ελληνόφωνος	ξεναγός/συνοδός	του	γραφείου	μας
•	 Ενημερωτικά	έντυπα/χάρτες	
•	 Φ.Π.Α.
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	ασφάλεια	COVID
	 για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	225€
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα
•	 Ότι	ρητά	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό

•	 Απ΄ευθείας	πτήσεις	Αθήνα-	Μπιλμπάο	Αθήνα	με	AEGEAN AIRLINES
•	 Ξενάγηση	στο	Μπιλμπάο 
• Είσοδος και ξενάγηση στο Μουσείο Γκουγκενχάιμ	στο	Μπιλμπάο
•	 Εκδρομή	στα	Βασκικά	Χωριά	Γκέτσκο, 
 Mπερμέο, Μουντάκα, Γκουέρνικα
•	 Εκδρομή	στην	Χονταρίμπια	και	στο	Μπιαρίτζ,	
	 στην	γαλλική	χώρα	των	Βάσκων
•	 Επίσκεψη	στο	Σαν Σεμπαστιάν 
•	 Επίσκεψη	στην	Παμπλόνα	και	στην	Βιτόρια Γκαστέις,		
	 την	πρωτεύουσα		της	χώρας	των	Βάσκων

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Μπιλμπάο:	08:10	-	10:50	/	Α3	706
5η μέρα	Μπιλμπάο	-	Αθήνα:	17:45	-	22:15	/	Α3	707

https://www.manessistravel.gr/el/chora-ton-baskon
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Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

5 μέρες από  635€

Αναχωρήσεις: 22, 29 Ιουλίου, 6, 13, 20, 27, 28 Ιουλίου, 
3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 Αυγούστου, 
1, 7, 14, 21, 28 Σεπτεμβρίου, 5 Οκτωβρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η μέρα:
Αθήνα	-	Βαρκελώνη,	1η	Ξενάγηση	
2η μέρα:
Βαρκελώνη,	2η	Ξενάγηση	
3η μέρα:
Βαρκελώνη,	Φιγκέρες/Μουσείο	Νταλί	-	Τζιρόνα	
4η μέρα:
Βαρκελώνη,	Ελεύθερη	μέρα
5η μέρα:
Βαρκελώνη	-	Αθήνα

TRAVEL AT A GLANCE:
•	 Απ΄	ευθείας	πτήσεις	
	 Αθήνα-Βαρκελώνη-	Αθήνα	με	AEGEAN AIRLINES  
•	 Πλήρης	ξενάγηση	της Βαρκελώνης 
•	 Εξασφαλισμένη	είσοδος	στην	
 Sagrada Familia	και	ελληνόφωνη	ξενάγηση	εντός	του	ναού	
• Δώρο	η	εκδρομή Φιγκέρες/Μουσείο Σαλβαντόρ Νταλί - Τζιρόνα
•	 Επίσημος	ελληνόφωνος	ξεναγός	
• Whispers	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	της	εκδρομής	(ακουστικά)	

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Βαρκελώνη:	08:20	-	10:35	/	Α3	710
5η μέρα	Βαρκελώνη	-	Αθήνα:	11:25	-	15:15	/	Α3	711

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	Αθήνα-Βαρκελώνη-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	
	 (Ηotel	Gran	Barcino	4*	ή	παρόμοιο)
• Δώρο η εκδρομή Φιγκέρες/Μουσείο Νταλί-Τζιρόνα
• Whispers	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	της	εκδρομής	(ακουστικά)
•	 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
•	 Φ.Π.Α.
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	ασφάλεια	
	 COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	185€
•	 Ο	δημοτικός	φόρος	στα	ξενοδοχεία
•	 Ότι	ρητά	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό

https://www.manessistravel.gr/el/summer-sti-barkeloni-me-aegean
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 Όμορφες μικρές παραλίες, σμαραγδένια νερά, 
πολυάριθμα νησάκια, βραχώδεις σχηματισμοί, 

δασωμένα βουνά συνθέτουν το μαγευτικό 
φυσικό τοπίο των Δαλματικών Ακτών.  

Οι μεσαιωνικές πόλεις με το άψογα διατηρημένο 
ιστορικό τους κέντρο, τα γραφικά χωριά 

με τα λιθόστρωτα σοκάκια, η πλούσια 
πολιτιστική κληρονομιά και το υπέροχο 

μεσογειακό κλίμα καθορίζουν το πλαίσιο 
για πανέμορφες ταξιδιωτικές εμπειρίες.    

Η Κροατία με το μεσαιωνικό Ντουμπρόβνικ, το 
κοσμικό Ζάγκρεμπ, το Σπλιτ με το παλάτι του 

Διοκλητιανού, το γραφικό Τρογκίρ, το πανέμορφο 
Ζαντάρ, την πόλη-θέρετρο Οπατίγια, την χερσόνησο 

Ίστρια, την Πούλα με τα ρωμαϊκά της μνημεία και 
το ξακουστό Εθνικό Πάρκο των Λιμνών Πλίβιτσε, 

το Μαυροβούνιο με το επιβλητικό Κότορ και 
τη μεσαιωνική Μπούντβα και η Σλοβενία με 
τα μεγαλόπρεπα σπήλαια της Ποστόινα, την 

μαγευτική Λίμνη Μπλεντ και την κουκλίστικη 
Λιουμπλιάνα αποτελούν τους σημαντικότερους 
σταθμούς του υπέροχου αυτού οδοιπορικού μας.

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ,	ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES
•	 Επτά	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*:	Δύο	(2)	στο	Ντουμπρόβνικ,	μία	(1)	στο	
	 Τρογκίρ,	μία	(1)	στη	Λουμπλιάνα	και	μία	(1)	στο	Ζάγκρεμπ	σε	standard	δωμάτια
•	 Ημιδιατροφή	-	μπουφέ	πρόγευμα	και	ένα	δείπνο	καθημερινά	
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις,	εκδρομές	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
• Επίσημος ξεναγός για την ξενάγηση του Ντουμπρόβνικ  
• Επίσημος ξεναγός για την ξενάγηση του Ζάγκρεμπ  
• Επίσημος ξεναγός για την ξενάγηση του Σπλιτ  
• Επίσημος ξεναγός για την ξενάγηση του Κότορ  
• Εισιτήριο εισόδου για τις Λίμνες Πλίτβιτσε  
• Εισιτήριο εισόδου για τα Σπήλαια Ποστόινα  
•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	point	,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 360
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:	€	140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)	
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	πέραν	όσων	αναγράφονται	στα	Περιλαμβανόμενα
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπούντβα, Σπλιτ, Τρογκίρ, Ζαντάρ,
Λίμνες Πλίτβιτσε, Οπατίγια, Χερσόνησος Ίστρια, Ροβίν, Πούλα, Σπήλαια 

Ποστόινα, Λιουμπλιάνα, Λίμνη Λίμνη Μπλεντ, Ζάγκρεμπ

Κροατία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-sto-panorama-dalmatikon-akton


89

Σπλιτ
Τρογκίρ

Ζαντάρ

Λίµνες
Πλίτβιτσε

ΖάγκρεµπΖάγκρεµπ

Λιουµπλιάνα

Σπήλαια Ποστόινα

ΚΡΟΑΤΙΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Ντουµπρόβνικ

Ριέκα

Μπλεντ

Οπατίγια

Πούλα

Ροβίν

Κότορ

Μπούντβα

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Ντουμπρόβνικ,	Ξενάγηση
2η μέρα:
Ντουμπρόβνικ	-	Κότορ	-	Μπούντβα	(Μαυροβούνιο/
Μόντε	Νέγκρο)	-	Ντουμπρόβνικ
3η μέρα:
Ντουμπρόβνικ	-	Σπλιτ	-	Τρογκίρ
4η μέρα:
Τρογκίρ	-	Ζαντάρ	-	Λίμνες	Πλίτβιτσε	-	Ριέκα	-	
Οπατίγια
5η μέρα:
Οπατίγια	-	Ροβίν	-	Πούλα	-	Οπατίγια
6η μέρα:
Οπατίγια	-	Σπήλαια	Ποστόινα	-	Λιουμπλιάνα	
(Σλοβενία),	Ξενάγηση	
7η μέρα:
Λιουμπλιάνα	-	Μπλεντ	(Κρουαζιέρα	στη	Λίμνη,	
Κάστρο)	-	Ζάγκρεμπ
8η μέρα:
Ζάγκρεμπ,	Ξενάγηση	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

8 μέρες από  995€Αναχωρήσεις: 25 Ιουνίου, 16, 30 Ιουλίου,
6, 13, 20, 27 Αυγούστου, 24 Σεπτεμβρίου

•	 Τέλειες	απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN AIRLINES 
	 -	πρωινή	αναχώρηση	από	Αθήνα	για	Ντουμπρόβνικ 
	 και	απογευματινή	επιστροφή	από	Ζάγκρεμπ,	
	 ώστε	να	έχουμε	περισσότερο	χρόνο	στο	ταξίδι	μας	
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	στο	“Διαμάντι της 
 Αδριατικής”,	το	Ντουμπρόβνικ,	σε	ξενοδοχείο	4*
	 μόλις	1.700	μέτρα	από	την	Παλιά	Πόλη		
•	 Ξενάγηση	στο	Ντουμπρόβνικ,	“το	Διαμάντι	
	 της	Αδριατικής”	με επίσημο ξεναγό
•	 Ολοήμερη	εκδρομή	στο	Μαυροβούνιο,	όπου	
	 επισκεπτόμαστε	την	παλιά	πόλη	του	Κότορ 
	 με	επίσημο	ξεναγό	και	την	Μπούντβα,
	 τη	“Μητρόπολη	του	Μοντενέγρικου	Τουρισμού”	
•	 Περιήγηση	στο	Σπλιτ	και	επίσκεψη	στο	παλάτι	
	 του	Ρωμαίου	αυτοκράτορα	Διοκλητιανού	(μνημείο	
	 παγκόσμιας	της	UNESCO)	με επίσημο ξεναγό
•	 Επίσκεψη	και	διανυκτέρευση	στο	γραφικό	Τρογκίρ
•	 Επίσκεψη	στο	πανέμορφο	Ζαντάρ 
	 με	τα	επιβλητικά	τείχη

•	 Επίσκεψη	στο	Εθνικό	Πάρκο	των	Λιμνών	Πλίτβιτσε
	 με	το	εισιτήριο	εισόδου	
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	στην	κοσμοπολίτικη	Οπατίγια!!!	
•	 Εκδρομή	στην	χερσόνησο	Ίστρια,	όπου	
	 επισκεπτόμαστε	το	μαγευτικό	παραθαλάσσιο	
 Ροβίν	και	την	Πούλα	με	τα	ρωμαϊκά	της	μνημεία
•	 Επίσκεψη	στα	εντυπωσιακά	σπήλαια 
 της Ποστόινα	με	το	εισιτήριο	εισόδου
•	 Μία	διανυκτέρευση	και	περιήγηση	στην	πρωτεύουσα	
	 της	Σλοβενίας,	την	πανέμορφη	Λιουμπλιάνα
•	 Κρουαζιέρα	στην	μαγευτική	Λίμνη Μπλεντ	με	
	 το	μοναδικό	Σλοβένικο	νησάκι	στο	κέντρο	της
•	 Επίσκεψη	στο	μεσαιωνικό	Κάστρο του Μπλεντ 
•	 Μία	διανυκτέρευση	και	ξενάγηση
	 στην	πρωτεύουσα	της	Κροατίας,
	 το	όμορφο	Ζάγκρεμπ	με	επίσημο	ξεναγό	
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά
•	 Εμπειρότατος	Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Ντουμπρόβνικ:	08:00	-	08:30	/	Α3	784

8η μέρα	Ζάγκρεμπ	-	Αθήνα:	19:15	-	22:05	/	Α3	781

TRAVEL AT A GLANCE:
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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 κατοίκους.

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ	-	ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ	-	ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN 
•	 Επτά	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*
• Ημιδιατροφή - Μπουφέ πρόγευμα και ένα δείπνο καθημερινά 
•	 Μεταφορές,	εκδρομές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	point,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 250
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:
	 €	140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Βουκουρέστι, Σινάια, Παλάτι Πέλες, Κάστρο Μπραν (Πύργος του Δράκουλα), Μπρασόφ,
Ιάσιο, Ζωγραφισμένα Μοναστήρια Μπουκοβίνας, Πιάτρα Νεάμτς, Φαράγγι Μπικάζ, Κόκκινη Λίμνη,

Σιγκισοάρα, Τίργκου Μούρες, Κλουζ Ναπόκα, Αλατωρυχείο Τούρντα, Άλμπα Ιούλια, Σιμπίου,
Καταρράκτης και Λίμνη Μπαλέα, Δρόμος Τρανσφαγκαρασάν

Τρανσυλβανία, Βλαχία, Ρουμανική Μολδαβία
Καρπάθια και Μεσαιωνικές πόλεις,

Ζωγραφιστά Μοναστήρια Μπουκοβίνα
και Αλατωρυχεία της Τρανσυλβανίας

https://www.manessistravel.gr/el/summer-roumanias-air
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Βουκουρέστι	-	Σινάια	-	Παλάτι	Πέλες	-	
Κάστρο	Μπραν	(Πύργος	του	Δράκουλα)	-	Μπρασόβ
2η μέρα:
Μπρασόβ,	Περιήγηση	-	Ιάσιο,	Περιήγηση
3η μέρα:
Ιάσιο,	Ξενάγηση	-	Ζωγραφισμένα	Μοναστήρια	της	
Μπουκοβίνα:	Βορονέτς,	Μολντοβίτσα,	Σουτσεβίτσα	-	
Πιάτρα	Νεάμτς
4η μέρα:
Πιάτρα	Νεάμτς	-	Φαράγγι	Μπικάζ	-	Κόκκινη	Λίμνη	-	
Σιγκισοάρα	-	Τίργκου	Μούρες	-	Κλουζ	Ναπόκα		
5η μέρα:
Κλουζ	Ναπόκα	-	Αλατωρυχείο	Τούρντα	-	Άλμπα	
Ιούλια	-	Σιμπίου	
6η μέρα:
Σιμπίου	-	Λίμνη	και	Καταρράκτης	Μπούλεα	-	
Τρανσφαγκαρασάν	-	Βουκουρέστι
7η μέρα:
Βουκουρέστι,	Ξενάγηση
8η μέρα:
Βουκουρέστι,	Παλάτι	του	Κοινοβουλίου	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

8 μέρες από  645€Αναχωρήσεις:  20 Ιουνίου, 4, 18 Ιουλίου,
1, 8, 15, 22, 29 Αυγούστου, 5 Σεπτεμβρίου

•	 Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN
	 πρωινή	αναχώρηση	από	Αθήνα
	 και	απογευματινή	από	Βουκουρέστι	ώστε	να
	 έχουμε	περισσότερο	χρόνο	στο	ταξίδι	μας
•	 Επίσκεψη	στην	μεσαιωνική	ορεινή	πόλη-θέρετρο
 Σινάια της Τρανσυλβανίας
•	 Επίσκεψη	στο	παλάτι Πέλες,	θερινή	κατοικία	
	 του	πρώτου	βασιλιά	της	Ρουμανίας
•	 Επίσκεψη	στο	κάστρο Μπραν,	τον	“Πύργο	του	
	 Δράκουλα”	ή	“Κάστρο	του	Κόμη	Δράκουλα”
•	 Επίσκεψη	και	διανυκτέρευση	στο	πανέμορφο	
 Μπρασόβ,	στην	καρδιά	της	Τρανσυλβανίας
•	 Επίσκεψη	και	διανυκτέρευση	στο	ιστορικό	Ιάσιο
•	 Επισκέψεις	σε	τρία	από	τα	σημαντικότερα	
 ζωγραφισμένα μοναστήρια της Μπουκοβίνα
•	 Επίσκεψη	και	διανυκτέρευση	στην	
	 γραφική	πόλη	Πιάτρα Νεάμτς
•	 Επίσκεψη	στην	πανέμορφη	Σιγκισοάρα,	
	 μνημείο	παγκόσμιας	κληρονομιάς	της	UNESCOΠτήσεις με την Aegean Airlines:

1η μέρα	Αθήνα	-	Βουκουρέστι:	08:15	-	09:50	/	Α3	960
8η μέρα	Βουκουρέστι	-	Αθήνα:	21:30	-	23:05	/	Α3	963

•	 Επίσκεψη	στην	“πόλη	των	Ρόδων”,	
	 την	Τίργκου Μούρες
•	 Επίσκεψη	στο	εντυπωσιακό	φαράγγι	Μπικάζ 
	 και	την	περίφημη	την	Κόκκινη Λίμνη
•	 Επίσκεψη	και	διανυκτέρευση	
	 στην	Κλουζ Ναπόκα
•	 Επίσκεψη	στο	Αλατωρυχείο Τούρντα
•	 Επίσκεψη	στην	Άλμπα Ιούλια,	κοντά	
	 στην	πρωτεύουσα	της	Ρωμαϊκής	Δακίας
•	 Επίσκεψη	και	διανυκτέρευση	στο	Σιμπίου,	
	 μια	από	τις	γραφικότερες	πόλεις	της	χώρας
•	 Τελεφερίκ	πάνω	από	τον	καταρράκτη	Μπαλέα
•	 Διαδρομή	στον	Τρανσφαγκαρασάν,	που	
	 θεωρείται	ο	πιο	όμορφος	δρόμος	στην	Ευρώπη
•	 Επίσκεψη	και	δύο	διανυκτερεύσεις	
	 στο	Βουκουρέστι
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός

TRAVEL AT A GLANCE:

Βουκουρέστι

Μπρασόφ

Σινάια

Κάστρο
Μπραν Παλάτι

Πέλες

Ιάσιο
Πιάτρα Νεάµτς

Μον. Βορονέτς

Μον. Σουτσεβίτσα

Μον. Μολντοβίτσα

Τίργκου
Μούρες

Κόκκινη Λίµνη
Φαράγγι Μπικάζ

Σιγκισοάρα

Κλουζ Ναπόκα

Αλατωρυχείο Τούρντα

Άλµπα Ιούλια

Σιµπίου

Καταρράκτης Μπούλεα

Τρανσφαγκαρασάν

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
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Η Πράγα είναι από τις ομορφότερες πόλεις 
της Ευρώπης, όσες φορές και να την 

επισκεφθεί κανείς, ποτέ δεν την χορταίνει. 
Το Κάρλοβυ Βάρυ με τις ιαματικές πηγές, το 

μεσαιωνικό Τσέσκυ Κρούμλοβ που ανακηρύχθηκε 
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, 
θα σας μεταφέρουν σίγουρα σε άλλες εποχές.

Η Βουδαπέστη, η παραμυθένια πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας, η πόλη των σπα, σας ταξιδεύει στην 

ιστορία και σας προκαλέι να αναζητήσετε τα ίχνη που 
άφησαν οι Μαγυάροι, οι Οθωμανοί, οι Αψβούργοι 

αλλά και το πρόσφατο κομμουνιστικό παρελθόν της. 

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΠΡΑΓΑ,	ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN
•	 Επτά	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	ή	παρόμοια
 Πράγα: 987 4* (τρεις διανυκτερεύσεις)
 Βουδαπέστη: LEONARDO 4* (δύο διανυκτερεύσεις)
 Βιέννη: ROOMZ 4* (δύο διανυκτερεύσεις)
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Μεταφορές,	εκδρομές,	ξεναγήσεις	βάσει	προγράμματος
• Ξενάγηση σε Πράγα, Βιέννη, Βουδαπέστη, Μπρατισλάβα με επίσημο ξεναγό
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 300
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	70	και	από	άλλες	πόλεις:
	 €	140	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Κάρλοβυ Βάρυ, Τσέσκυ Κρουμλόβ

https://www.manessistravel.gr/el/praga-vienna-bratislva-budapest
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Βουδαπέστη

ΑΥΣΤΡΙΑ Μπρατισλάβα

ΤΣΕΧΙΑ

Βιέννη

Πράγα

Κάρλοβυ Βάρυ

Τσέσκυ
Κρουµλόβ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Πράγα,	Ξενάγηση
2η μέρα: 
Πράγα,	Καστρούπολη	
3η μέρα:
Πράγα,	Ολοήμερη	εκδρομή	στο	Κάρλοβυ	Βάρυ
4η μέρα:
Πράγα,	Τσέσκυ	Κρούμλοβ	-	Βιέννη	
5η μέρα:
Βιέννη,	Ξενάγηση
6η μέρα:
Βιέννη	-	Μπρατισλάβα,	Ξενάγηση	-	Βουδαπέστη		
7η μέρα:
Βουδαπέστη,	Ξενάγηση
8η μέρα:
Βουδαπέστη	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

8 μέρες από  795€Αναχωρήσεις:  16, 30 Ιουλίου,
6*, 13, 20*, 27 Αυγούστου

•	 Απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN AIRLINES
•	 Ξενάγηση	στην	πρωτεύουσα	της	Τσεχίας,	την	
 Πράγα	με	την	απαράμιλλη	αρχιτεκτονική	της
•	 Εκδρομή	στην	πανέμορφη	
	 λουτρόπολη	Κάρλοβυ Βάρυ
•	 Επίσκεψη	στο	μεσαιωνικό	
	 διαμάντι	της	Τσεχίας,	την	πανέμορφη	
	 καστροπολιτεία	Τσέσκυ Κρουμλόβ  
•	 Ξενάγηση	στην	πρωτεύουσα	της	
 Αυστρίας,	την	αρχοντική	Βιέννη	

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
16 Ιουλίου	Αθήνα	-	Πράγα:	13:50	-	15:25	/	Α3	866

23 Ιουλίου	Βουδαπέστη	-	Αθήνα:	17:50	-	20:45	/	Α3	879

30 Ιουλίου	Αθήνα	-	Πράγα:	13:50	-	15:25	/	Α3	866
6 Αυγούστου	Βουδαπέστη	-	Αθήνα:	17:50	-	20:45	/	Α3	879

6 Αυγούστου	Αθήνα	-	Βουδαπέστη:	16:05	-	17:05	/	Α3	878
13 Αυγούστου	Πράγα	-	Αθήνα:	16:15	-	19:45	/	Α3	867

13 Αυγούστου	Αθήνα	-	Πράγα:	13:50	-	15:25	/	Α3	866
20 Αυγούστου	Βουδαπέστη	-	Αθήνα:	17:50	-	20:45	/	Α3	879

20 Αυγούστου	Αθήνα	-	Βουδαπέστη:	16:05	-	17:05	/	Α3	878
27 Αυγούστου	Πράγα	-	Αθήνα:	16:15	-	19:45	/	Α3	867

27 Αυγούστου	Αθήνα	-	Πράγα:	13:50	-	15:25	/	Α3	866
3 Σεπτεμβρίου	Βουδαπέστη	-	Αθήνα:	17:50	-	20:45	/	Α3	879

* Στις 6/8 και στις 20/8 το πρόγραμμα πραγματοποιείται με αντίστροφη φορά: Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα - Βιέννη - Πράγα)

TRAVEL AT A GLANCE:

•	 Ξενάγηση	στην	πρωτεύουσα	
της	Σλοβακίας,	
	 την	Μπρατισλάβα,	την	“μικρή	Βιέννη”	
•	 Ξενάγηση	στην	πρωτεύουσα	της	
 Ουγγαρίας,	την	υπέροχη	Βουδαπέστη 
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Επτά	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*
 με την ποιότητα Manessis    
•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-
	 συνοδός	του	γραφείου	μας	
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	με Turkish Airlines	μέσω	Κωνσταντινούπολης	
• Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων
•	 Ξενοδοχεία	5*	(Τοπικής	κατηγοριοποίησης)	-	Ειδικά στην Σμύρνη η διαμονή μας 
 είναι στο κεντρικότατο Movenpick Izmir 5*	με	θέα	στην	προκυμαία	της	πόλης
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά
• Χορός Δερβίσηδων
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Πολύ	έμπειρος	Έλληνας	τοπικός	αρχηγός-ξεναγός
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτική	για	τους	εκδρομείς	έως	75	ετών

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	και	ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	αναλυτικό	
	 πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.	
•	 Οι	είσοδοι	σε	μουσεία	και	αρχαιολογικούς	χώρους	
	 (πληρώνονται τοπικά, περίπου: € 80 συνολικά)

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Καισάρεια, Προκόπι, Κοιλάδες Πασαμπάγκ, Ιχλάρα & Γκιόρεμε, 
Ουτσχισάρ, Άβανος, Σινασσός, Βουρλά, Αλάτσατα, Τσεσμές

με Ικόνιο, Ιεράπολη/Παμούκαλε, Έφεσο, Κιρκιντζέ και Σμύρνη

Η Καππαδοκία είναι μια μαγευτική περιοχή 
της Μικρασιατικής γης με μοναδικά αξιοθέατα 
και ιστορία χαμένη στα βάθη των αιώνων. Μια 
περιοχή με υπόγειες πόλεις, θεόρατα πέτρινα 
γλυπτά-φυσικές “καμινάδες” - ένα σεληνιακό, 

σουρεαλιστικό τοπίο, στο οποίο άφησαν τα ίχνη 
τους πλήθη λαών και πολιτισμών και αποτέλεσε 

θέατρο πολλών σημαντικών γεγονότων. 

Το “Όγδοο Θαύμα του Κόσμου”, τα “Μετέωρα 
της Ανατολής”, είναι ένα υπαίθριο μουσείο και 
τόπος παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Ένα ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο!!!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.manessistravel.gr%2Fel%2Fkalokairi-stin-kappadokia-kai-chersonisos-tis-eruthraias%3Ffbclid%3DIwAR0o41srcrqwfL5xKh51i8aRRIkMgDdHTh0-ZjsjreGUxCy3fZk7lYLlUUo&h=AT3z7pbI0ALYPaj6RMYp685PsqaCdW8Qk2pd5CsQcAywL96lCvTku7OzHIRHw-AMta3E_eRVtxmasxODb6PuHdZLVoO3J4b2vs0l9_FwLezcQruQgjtE-FAFyRBXFmPOzk2MKvktz1nzFBWFEyIRag
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Καισάρεια

Προκόπι

Άβανος

Σινασσός

Μαλακοπή

Καρβάλη
Κοιλάδα Ιχλάρα

Ακσαράι

Ουτσχισάρ
Κοιλάδα Γκιόρεµε

Ικόνιο

ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Ιεράπολη/Παµούκκαλε

ΣµύρνηΤσεσµές Βουρλά

Έφεσος

Κιρκιντζέ

Αλάτσατα

Προς Ιεράπολη/Παµούκκαλε

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Καισάρεια	-	Προκόπι		
2η μέρα:
Προκόπι	-	Άβανος	-	Κοιλάδα	Πασαμπάγκ	-	Προκόπι,	
Προαιρετική	βόλτα	με	αερόστατα
3η μέρα:
Προκόπι	-	Κοιλάδα	Γκιόρεμε	-	Ουτσχισάρ	-	Προκόπι	-	
Χορός	των	Δερβίσηδων
4η μέρα:
Προκόπι	-	Σινασσός	-	Μαλακοπή	-	Κοιλάδα	Ιχλάρα	-	
Καρβάλη	-	Ακσαράι	-	Ικόνιο	
5η μέρα:
Ικόνιο	-	Ιεράπολη/Παμούκκαλε	
6η μέρα:
Ιεράπολη	-	Έφεσος	-	Κιρκιντζέ	-	Σμύρνη	
7η μέρα:
Σμύρνη,	Ξενάγηση	-	Βουρλά	-	Αλάτσατα	-	Τσεσμές	-	
Σμύρνη,	Χερσόνησος	της	Ερυθραίας
8η μέρα:
Σμύρνη	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

8 μέρες από  850€Αναχωρήσεις:  3, 24 Ιουλίου, 7, 14, 21, 28 Αυγούστου, 
4, 18 Σεπτεμβρίου, 27 Οκτωβρίου

Πτήσεις με την Turkish Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Κων/πολη:	04:00-05:30	/	TK	1842
Κων/πολη	-	Καισάρεια:	07:40-09:00	/	TK	2026

8η μέρα	Σμύρνη	-	Κων/πολη:	15:50-17:00	/	TK	2331
Κων/πολη	-	Αθήνα:	19:05-20:30	/	TK	1843

1η μέρα	Αθήνα	-	Κων/πολη:	10:35-12:05	/	TK	1846
Κων/πολη	-	Καισάρεια:	15:15-16:35	/	TK	2012

8η μέρα	Σμύρνη	-	Κων/πολη:	15:50-17:00	/	TK	2331
Κων/πολη	-	Αθήνα:	19:05-20:30	/	TK	1843

•	 Επίσκεψη	στην	Καισάρεια,	την	
	 πρωτεύουσα	της	Καππαδοκίας	
•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	στο	Προκόπι,	στην	
	 καρδιά	της	Καππαδοκίας,	βάση	μας	για	
	 την	εξερεύνηση	της	ευρύτερης	περιοχής	
•	 Επίσκεψη	στην	Άβανο	με	τα	περίτεχνα	κεραμικά	
•	 Επίσκεψη	στην	κοιλάδα	Πασαμπάγκ	
	 με	τις	“Νεραϊδοκαμινάδες”
•	 Επίσκεψη	στην	κοιλάδα	Γκιόρεμε	με	τα	
	 τρωγλοδυτικά	σπιτάκια	σμιλεμένα	μέσα	στα	βράχια
•	 Παρακολούθηση	του	περίφημου	
	 Χορού	των	Δερβίσηδων
•	 Επίσκεψη	στην	πανέμορφη	
	 τρωγλοδυτική	πόλη	Ουτσχισάρ	
•	 Επίσκεψη	στην	εκκλησία	Κωνσταντίνου	
	 και	Ελένης	στην	Σινασσό	
•	 Επίσκεψη	στην	υπόγεια	πολιτεία	Μαλακοπή	
•	 Επίσκεψη	στην	κοιλάδα	Ιχλάρα	(Περιστρέμα)	
	 με	τις	περίφημες	λαξευτές	εκκλησίες
•	 Επίσκεψη	στον	παλαιό	ελληνικό	οικισμό	της	
	 Καρβάλης	-	πατρίδα	του	Γρηγορίου	του	Ναζιανζηνού	
•	 Επίσκεψη	στο	Ακσαράι	(Αρχελαΐς),	πόλη-
	 σταθμός	στον	Δρόμο	του	Μεταξιού
•	 Διανυκτέρευση	και	περιήγηση	στο	Ικόνιο,	
	 την	πρωτεύουσα	του	Σελτζουκικού	κράτους	

•	 Διανυκτέρευση	και	περιήγηση	στην	Ιεράπολη/
	 Παμούκκαλε	με	τα	αξιοθαύμαστα	μνημεία	
	 και	τις	φυσικές	αβαθείς	λιμνούλες	του,	που	τις	
	 τροφοδοτούν	οι	θερμές	πηγές	της	περιοχής
•	 Επίσκεψη	στον	αρχαιολογικό	χώρο	της	Εφέσου,	ένα	
	 από	τα	σημαντικότερα	πολιτιστικά	
	 μνημεία	του	κόσμου	
•	 Επίσκεψη	στο	χωριό	Κιρκιντζέ,	τον	τόπο	
	 όπου	γεννήθηκε	η	Διδώ	Σωτηρίου
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	την	Σμύρνη	
•	 Επίσκεψη	στις	σημαντικότερες	πόλεις	
	 της	Χερσονήσου	της	Ερυθραίας,	όπως	την	
	 γενέτειρα	του	Γιώργου	Σεφέρη,	τα	Βουρλά,	
	 τα	πανέμορφα	Αλάτσατα	και	τον	Τσεσμέ	
•	 Ξενοδοχεία	5*	
• ΜΟΝΟ ΜΑΖΙ ΜΑΣ στην	Σμύρνη	η	διαμονή	
	 μας	είναι	στο	κεντρικότατο	MOVENPICK IZMIR 5* 
 με	θέα	στην	προκυμαία	της	πόλης
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά
•	 Έμπειρος	Έλληνας	αρχηγός-συνοδός

Καισάρεια

Προκόπι

Άβανος

Σινασσός

Μαλακοπή

Καρβάλη
Κοιλάδα Ιχλάρα

Ακσαράι

Ουτσχισάρ
Κοιλάδα Γκιόρεµε

Ικόνιο

ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Ιεράπολη/Παµούκκαλε

ΣµύρνηΤσεσµές Βουρλά

Έφεσος

Κιρκιντζέ

Αλάτσατα

Προς Ιεράπολη/Παµούκκαλε

TRAVEL AT A GLANCE:
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Η Καππαδοκία είναι μια μαγευτική περιοχή της 
Μικρασιατικής γης με μοναδικά αξιοθέατα και 

ιστορία χαμένη στα βάθη των αιώνων. Μια περιοχή 
με υπόγειες πόλεις, θεόρατα πέτρινα γλυπτά-φυσικές 

“καμινάδες” - ένα σεληνιακό, σουρεαλιστικό τοπίο, 
στο οποίο άφησαν τα ίχνη τους πλήθη λαών και 

πολιτισμών και αποτέλεσε θέατρο πολλών σημαντικών 
γεγονότων. Το “Όγδοο Θαύμα του Κόσμου”, τα 

“Μετέωρα της Ανατολής”, είναι ένα υπαίθριο μουσείο 
και τόπος παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Η φορτωμένη με μνήμες γη του Πόντου, με τις 

ιστορικές της πόλεις και τα θρυλικά μαυροθαλασσίτικα 
λιμάνια, τα αιωνόβια δάση και τα ορμητικά 

ποτάμια, μας προσκαλεί να δούμε και να μάθουμε 
τα θαύματα του ελληνικού κόσμου για 25 και 

πλέον αιώνες, μέχρι τον τραγικό ξεριζωμό του.

Το ταξίδι στην Καππαδοκία και στον Πόντο 
είναι ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο!!!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	με Turkish Airlines	μέσω	Κωνσταντινούπολης	
• Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων
•	 Ξενοδοχεία	4*,	5*	εκτός	από	την	Αμάσεια,	που	είναι	3*	sup.,	από	τα	καλύτερα	διαθέσιμα
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Χορός	Δερβίσηδων
•	 Πολύ	έμπειρος	Έλληνας	τοπικός	αρχηγός-ξεναγός
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτική	για	τους	εκδρομείς	έως	75	ετών

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	και	ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	αναλυτικό	
	 πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.	
•	 Οι	είσοδοι	σε	μουσεία	και	αρχαιολογικούς	χώρους	
	 (πληρώνονται τοπικά, περίπου: € 55 συνολικά)

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Καισάρεια, Προκόπι, Κοιλάδες Πασαμπάγκ, Ιχλάρα και Γκιόρεμε, Ουτσχισάρ, 
Άβανος, Σινασσός, Αμάσεια, Μερζιφούντα, Σαμψούντα, Ιασώνειο Ακρωτήριο, 

Ορντού/Κοτύωρα, Κερασούντα, Τραπεζούντα, Παναγία Σουμελά

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.manessistravel.gr%2Fel%2Fsummer-kappadokia-kai-pontos%3Ffbclid%3DIwAR1yUke8KEaDTGsdC9FsoI9AHILrN5PN72piWeqDds-I-qrtsiBjGRWe8pI&h=AT3z7pbI0ALYPaj6RMYp685PsqaCdW8Qk2pd5CsQcAywL96lCvTku7OzHIRHw-AMta3E_eRVtxmasxODb6PuHdZLVoO3J4b2vs0l9_FwLezcQruQgjtE-FAFyRBXFmPOzk2MKvktz1nzFBWFEyIRag
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Καισάρεια
Προκόπι

        

Σινασσός

ΜαλακοπήΚαρβάλη

Κοιλάδα Ιχλάρα

Ουτχισάρ

Άβανος
Κοιλάδα Πασαµπάγκ

ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Αµάσεια

Σαµψούντα

Τραπεζούντα

Κοτύωρα

Ιασώνειο Ακρωτήριο

Κερασούντα

Παναγία Σουµελά

Μερζιφούντα

Κοιλάδα
Γκιόρεµε

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Καισάρεια	-	Προκόπι		
2η μέρα:
Προκόπι	-	Σινασσός	-	Μαλακοπή	-	Κοιλάδα	Ιχλάρα	-	
Καρβάλη	-	Προκόπι
3η μέρα:
Προκόπι	-	Άβανος	-	Κοιλάδα	Πασαμπάγκ	-	Προκόπι,	
Χορός	των	Δερβίσηδων,	
Προαιρετική	βόλτα	με	αερόστατα
4η μέρα:
Προκόπι	-	Κοιλάδα	Γκιόρεμε	-	Ουτσχισάρ	-	Αμάσεια
5η μέρα:
Αμάσεια	-	Μερζιφούντα/Κολλέγιο	Ανατόλια	
(Αμερικάνικο	Κολλέγιο)	-	Σαμψούντα
6η μέρα:
Σαμψούντα	-	Ιασώνειο	Ακρωτήριο	-	Ορντού/Κοτύωρα	
-	Κερασούντα	-	Τραπεζούντα
7η μέρα:
Τραπεζούντα,	Ξενάγηση,	Παναγία	Σουμελά	
8η μέρα:
Τραπεζούντα	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

8 μέρες από  870€Αναχωρήσεις:  25 Ιουνίου, 3, 23 Ιουλίου,
7, 14, 21, 28 Αυγούστου, 4, 11, 19, 25 Σεπτεμβρίου, 27 Οκτωβρίου

Πτήσεις με την Turkish Airlines:
1η μέρα	Αθήνα	-	Κων/πολη:	10:35	-	12:05	/	TK	1846

1η μέρα	Κων/πολη	-	Καισάρεια:	16:10	-	17:30	/	TK	2014
8η μέρα	Τραπεζούντα	-	Κων/πολη:	11:45	-	13:35	/	TK	2829

8η μέρα	Κων/πολη	-	Αθήνα:	19:05	-	20:30	/	TK	1843

•	 Επίσκεψη	στην	Καισάρεια,	την	
	 πρωτεύουσα	της	Καππαδοκίας
•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	στο	Προκόπι,	στην	
	 καρδιά	της	Καππαδοκίας,	βάση	μας	για
	 την	εξερεύνηση	της	ευρύτερης	περιοχής
•	 Επίσκεψη	στην	Άβανο	με	τα	περίτεχνα	κεραμικά
•	 Επίσκεψη	στην	κοιλάδα	Πασαμπάγκ
	 με	τις	“Νεραϊδοκαμινάδες”
•	 Επίσκεψη	στην	κοιλάδα	Γκιόρεμε	με	τα
	 τρωγλοδυτικά	σπιτάκια	σμιλεμένα	μέσα	στα	βράχια
•	 Επίσκεψη	στην	πανέμορφη	
	 τρωγλοδυτική	πόλη	Ουτσχισάρ
•	 Επίσκεψη	στην	εκκλησία	Κωνσταντίνου	
	 και	Ελένης	στην	Σινασσό
•	 Επίσκεψη	στην	υπόγεια	πολιτεία	Μαλακοπή
•	 Επίσκεψη	στην	κοιλάδα	Ιχλάρα (Περιστρέμα) 
	 με	τις	περίφημες	λαξευτές	εκκλησίες
•	 Επίσκεψη	στον	παλαιό	ελληνικό	οικισμό	της	
 Καρβάλης	-	πατρίδα	του	Γρηγορίου	του	Ναζιανζηνού
•	 Μία	διανυκτέρευση	και	επίσκεψη	στην	
	 γραφική	πόλη	της	ενδοχώρας,	την	Αμάσεια,	
	 με	τους	εντυπωσιακούς	λαξευμένους	
	 τάφους	των	βασιλέων	του	Πόντου
•	 Παρακολούθηση	του	περίφημου	
 Χορού των Δερβίσηδων

•	 Επίσκεψη	στην	Μερζιφούντα,	όπου	το	1886	
	 ιδρύθηκε	από	Αμερικανούς	ιεραπόστολους	το	
	 Κολλέγιο	Ανατόλια	ή	Αμερικάνικο	Κολλέγιο
•	 Μία	διανυκτέρευση	και	επίσκεψη	στην	Σαμψούντα,	
	 την	αρχαία	Αμισό,	μια	από	τις	μεγαλύτερες	
	 πόλεις	της	Μαύρης	Θάλασσας	και	
	 σημαντικό	λιμάνι	της	Ανατολίας
•	 Επίσκεψη	στο	Ιασώνειον Άκρον	ή	Ιασώνειο 
 Ακρωτήριο,	εκεί	όπου	οι	Αργοναύτες	
	 έκαναν	θυσίες	προς	τιμήν	του	Δία	κατά	
	 την	πορεία	τους	προς	την	Κολχίδα
•	 Επίσκεψη	στα	Κοτύωρα/Ορντού,	μικρό	
	 λιμάνι	του	Εύξεινου	Πόντου,	που	εκτείνεται	
	 στους	πρόποδες	του	λόφου	Μπόζτεπε
•	 Επίσκεψη	στην	Κερασούντα	με	τα	
	 παλιά	αρχοντικά	σπίτια	των	Ελλήνων
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	και	επίσκεψη		
	 στην	θρυλική	Τραπεζούντα
•	 Επίσκεψη	στο	ιερότερο	προσκύνημα	της	
	 ποντιακής	γης,	την	μονή	της	Παναγίας Σουμελά
• Ημιδιατροφή	καθημερινά
•	 Έμπειρος	Έλληνας	αρχηγός-συνοδός
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ (6 Δεκ. 2021))

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 7/2018, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας EE 2015/2302

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν 
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και πληροφορίες και τυχόν άλλες συστάσεις 
που σας δίδονται, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε 
οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού Οργανισμού μας, προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του 
συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/εκδρομέα των Γενικών Όρων 
Συμμετοχής, σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2018. Συνεπώς, απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται 
στην Ε.Ε για τα εν λόγω πακέτα. Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς 
και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον 
αφορά στις ειδικές πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα 
μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κτλ.), που αφορούν στο κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να 
συμβουλεύεστε το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα και τον σχετικό τιμοκατάλογο. Τα προγράμματα των ταξιδιών 
ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στα σχετικά έντυπα ή στο Site της Manessis (www.manessistravel.gr) 
(όπου αναφέρονται και τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους 
ταξιδιώτες) και σε αδιαίρετο συνδυασμό με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε” και το διακριτικό τίτλο “Manessis Travel”, με έδρα την Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αρ. 4, 
αριθμό MH.T.E 0206E60000440600, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2103290100 και email info@manessistravel.gr 
,που στο εξής θα καλείται “Τουριστικός Οργανισμός”, είναι μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών 
και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Αριθμός μέλους του ΗΑΤΤΑ 0342) και είναι διοργανωτής  ταξιδιών, είτε μόνη είτε 
σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία ή λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών 
γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την πώληση των οργανωμένων αυτών ταξιδιών 
στον ταξιδιώτη/εκδρομέα.
2.  ΓΕΝΙΚΑ Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής 
έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και 
ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι ειδικότερο ή διαφορετικό στο πρόγραμμα εκάστου ταξιδιού. Τα 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο που 
αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, 
λόγω έκτακτων αλλαγών των συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο 
τρόπο και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για τη δήλωση των οποίων 
εσείς φέρετε αποκλειστική ευθύνη. Οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις σας, όσον αφορά 
στο ταξίδι σας, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση, εφόσον έχουν συμφωνηθεί και είναι εφικτή 
η πραγματοποίησή τους.
3.  ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία 
μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική), fax, τηλέφωνο 
και μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο 
συγκεκριμένο ταξίδι): 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του 
ποσού, μετρητοίς, μέσω πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με έμβασμα προς το τουριστικό 
γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς 
Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το 
συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία 
του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των 
σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική 
Σύμβαση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα 
στον Τουριστικό Οργανισμό μας να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, 
σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την 
οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν 
συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν 
τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη 
διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί.  
Οι τουριστικές υπηρεσίες που θα σας παρασχεθούν, καθώς και τα σχετικά κόστη, αναφέρονται λεπτομερώς 
στη Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού που θα πρέπει να υπογράψετε. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 
φυσική σας παρουσία (κράτηση μέσω τηλεφώνου, mail κτλ.) θα παραλάβετε τη Σύμβαση μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (σ’ αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εντός προθεσμίας 
14 ημερών από την ημερομηνία που σας αποστάλθηκε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, λαμβάνοντας υπόψη 
τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 11 στη συνέχεια). 
Στις οργανωμένες αεροπορικές εκδρομές, ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο άφιξης και οι υπηρεσίες 
αρχίζουν και τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το αεροδρόμιο προορισμού της εκδρομής 
αντίστοιχα. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του αρχηγού/συνοδού κατά τη διάρκεια της 
εκδρομής/ταξιδιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις η συνοδεία πραγματοποιείται με τοπικούς αντιπροσώπους.
Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, δεν φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και ώρες λειτουργίας των αγορών, 
μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
4.  ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ. Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα 
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.

Τονίζεται ότι, στην τιμή του ταξιδιού δεν περιλαμβάνονται τυχόν κόστη έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων 
καθώς και τυχόν κόστη ιατρικών εξετάσεων σε συμμόρφωση εθνικών και κοινοτικών διατάξεων για την ομαλή 
εκτέλεση του ταξιδιού ή ακόμη και την είσοδο ή παραμονή στον τόπο προορισμού. Τα κόστη αυτά καταβάλλονται 
από τον πελάτη απευθείας στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, χωρίς να έχει οποιαδήποτε ανάμιξη και ευθύνη 
η Manessis Travel. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για 
περιορισμένο αριθμό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών 
τελών. Οι παιδικές χρεώσεις  ποικίλλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό, στα 
ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών, συνήθως, και μόνον όταν πληρώνουν 
δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα). 
Συνήθως στις τιμές δεν περιλαμβάνονται φόροι διαμονής και δημοτικοί φόροι. Στην Ελλάδα ο φόρος διαμονής 
ανά δωμάτιο/σουίτα και ανά διανυκτέρευση είναι: Ξενοδοχείο 3*: € 1,50, 4*: € 3,00, 5*: € 4,00 και βάση του 
σχετικού νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ’ ευθείας στο εκάστοτε ξενοδοχείο.
 5.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, έχει την υποχρέωση 
να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες. Όμως, 
έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες 
και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως 
ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, 
λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισμού (“εμπάργκο”) περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών 
ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Ο Τουριστικός Οργανισμός, δεν μπορεί να προβλέψει ή 
να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων (charters) ή και δρομολογημένων αεροπλάνων 
ή πλοίων για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους (και κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει 
να προγραμματίζουν σημαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ημέρες 
των αναχωρήσεων/αφίξεων). Τονίζεται ότι, ο Τουριστικός Οργανισμός δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να 
ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του 
ταξιδιού ή σε ζημίες που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του 
ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, 
οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται 
στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί 
ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών 
συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας 
βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο Τουριστικός Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση 
τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές, όμως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και 
να φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί γι’ αυτόν ευθύνη ή υποχρέωση 
κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της 
ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους ταξιδιώτες. Εύλογα παράπονα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να 
αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, στον Οργανισμό μας), και στον παρέχοντα 
τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως.  Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατόν να λυθεί επί 
τόπου, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι, θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε 
σχετικό παράπονο μέσα σε προθεσμία 7 εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία διαθέτετε για την αιτιολόγησή του. Μετά την παρέλευση 7ημέρου, ο Τουριστικός Οργανισμός μας 
δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Εάν προκύψουν ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης 
ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση στον πελάτη περιορίζεται 
σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. Ειδικότερα: 
H αποζημίωση που θεμελιώνεται από την μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου 
ταξιδιού, περιορίζεται μέχρι το διπλάσιο της αξίας στην κατ’ άτομο τιμή του ταξιδιού. Για να είναι δυνατή η 
πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των 20 (είκοσι) συμμετεχόντων 
(μη συμπεριλαμβανομένων παιδιών κάτω των 12 ετών). Για τα μακρινά ταξίδια, ο ελάχιστος αριθμός 
συμμετεχόντων περιορίζεται στα 15 (δεκαπέντε) άτομα ή στον αριθμό που καθορίζεται από το πρόγραμμα της 
εκδρομής. Εφόσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το 
συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει τους πελάτες που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό και να τους 
επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση. O Οργανισμός προσφέρει μόνο τις 
παροχές που αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών. Τυχόν προαιρετικές 
παροχές διατίθενται με επιπλέον χρέωση, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Ο Οργανισμός 
μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες πραγματοποιούνται κυρίως από 
τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, ο Οργανισμός μας θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ 
του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).
6.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ  Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα 
άτομα, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς 
το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους 
τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, 
γεύματα κτλ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης, 
εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης τυχόν προσφερόμενης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί 
με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που 
έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση. Ο Οργανισμός θα καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς να έχει ή να αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση και ευθύνη.
Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή σας. 
Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόμενες πτήσεις σας με την 
αεροπορική εταιρεία και να βεβαιώνεστε ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί 
η πτήση σας. 
Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν 
δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του 
εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει καμία 
ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του 
αμέλεια ή ευθύνη, λόγω ασθένειάς του ή αιφνίδιου ατυχήματός του. Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται 
να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, μπορεί να εκχωρήσει (ενημερώνοντας 
εγγράφως προς τούτο τον Οργανισμό μας) την κράτησή του σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 7 ημέρες πριν από την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, 
ενώ  για τις θαλάσσιες μεταφορές η αντίστοιχη προθεσμία είναι 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση. 
Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός συμμετέχων (εκχωρών) ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
έναντι του Ταξιδιωτικού Οργανισμού μας, να καταβάλλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, 
καθώς και τα ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Διευκρινίζεται ότι η όποια τυχόν αλλαγή 
θα πρέπει να είναι ακριβώς εντός του ιδίου πλαισίου και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι προσφέροντες 
υπηρεσίες στο οργανωμένο ταξίδι (εμπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κτλ.) αποδέχονται τις αλλαγές. Οι ταξιδιώτες 
είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και οφείλουν να τα εποπτεύουν ανελλιπώς καθ’ 
όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους.



99

Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αερομεταφορέων, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή των 
προσωπικών στοιχείων του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας 
θέσης, εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν και με το ανάλογο κόστος. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας 
δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό, η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση 
της κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν ή από τους προμηθευτές υπηρεσιών 
όρους ακύρωσης. Στην περίπτωση των αεροπορικών εισιτηρίων τα οποία έχουν εκδοθεί μετ’ επιστροφής ή 
πολλαπλών διαδρομών δεν είναι πάντοτε εφικτή η χρήση μεμονωμένων σκελών του εισιτηρίου. Ο χρήστης 
θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τον ταξιδιωτικό οργανισμό, ώστε να ενημερωθεί για την πολιτική που 
εφαρμόζει η κάθε αεροπορική εταιρεία.
Εάν το ταξίδι διακοπεί, λόγω καραντίνας ή τυχόν νοσηλείας του συμμετέχοντα ή για οποιοδήποτε περαιτέρω 
προληπτικό λόγο δημόσιας υγείας είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, η 
Manessis δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του ταξιδιώτη για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των 
συμφωνηθέντων υπηρεσιών, μη έχοντας υποχρέωση για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή αντικατάσταση μη 
παρασχεθείσας υπηρεσίας σε μεταγενέστερο χρόνο. 
7.  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν 
στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα 
των οργανωμένων ή πωλούμενων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους 
για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από χώρα 
σε χώρα. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα 
δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον 
κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα δωμάτια παραδίδονται από 
το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00΄-16:00΄ και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00΄-12.00΄ της 
ημέρας αναχώρησης (ανάλογα με την πολιτική του κάθε Ξενοδοχείου). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε 
νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση (εφόσον 
υπάρχει ανάλογη διαθεσιμότητα). Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδιού αναγκαστεί 
να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν υποχρεούται 
άλλης αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες.
Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης 
άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως σχετικά το ξενοδοχείο, αυτό έχει 
δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού 
ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, ο Οργανισμός μας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το 
δωμάτιο με άλλο δωμάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο ξενοδοχείου 
χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς ο Οργανισμός μας να 
φέρει ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση. Στα ταξίδια με πούλμαν στις εκδρομές της Ελλάδας οι θέσεις 
δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ στις  εκδρομές του εξωτερικού 
αλλάζουν καθημερινά. Το κάπνισμα στο πούλμαν απαγορεύεται. Η χρονική διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/
εκδρομής δεν υπερβαίνει τις εννέα (9) συνολικά ώρες, υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και 
την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η χρονική διάρκεια επίσκεψης/εκδρομής μισής μέρας δεν θα υπερβαίνει τις 
τέσσερις (4) ώρες, υπολογιζόμενη πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο.  
Οι αεροπορικές εταιρείες, για τους δικούς τους λόγους, ορισμένες φορές, ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις 
αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον 
πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης. Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς 
όλα τα προσωπικά σας είδη (π.χ. κινητά τηλέφωνα κτλ.) σε οποιονδήποτε χώρο (ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο 
κτλ.). Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι διεθνής πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή 
που αφήνει κανείς στο δωμάτιο. Για τέτοιες περιπτώσεις συχνά υπάρχουν μικρά χρηματοκιβώτια.
8. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ Το διαβατήριο θα πρέπει να 
ισχύει για όσο χρόνο μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής καθορίζεται  από τις χώρες προορισμού. 
Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέου τύπου, με λατινικούς χαρακτήρες, αστυνομικές ταυτότητες.  
Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και 
άλλα έγγραφα που απαιτούνται για Έλληνες υπηκόους, για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοση ή/και 
θεώρησή τους, αλλά (ακόμη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία) επουδενί ευθύνεται για 
τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης, 
όπως επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της βίζας είναι μικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού 
(ήτοι δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες) ή σε περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα 
μεταξύ τους, εκτός Schengen. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει 
να ενημερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας 
τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου 
ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την 
επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα απ’ όπου ξεκίνησαν. Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή 
θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς 
χρέωση ακυρωτικών τελών. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και 
τη φύλαξη των ταξιδιωτικών εγγράφων του που απαιτούνται για το ταξίδι του. Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη της 
φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
O γονέας που συνοδεύει μόνος ανήλικο τέκνο, οφείλει να φέρει μαζί του επικυρωμένη εξουσιοδότηση 
στην Αγγλική γλώσσα, από τον έτερο γονέα, ο οποίος δεν ταξιδεύει. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και 
σε περίπτωσή κατά την οποία ο ανήλικος δεν συνοδεύεται από κανένα γονέα/κηδεμόνα, οπότε απαιτείται 
επικυρωμένη εξουσιοδότηση και από τους δύο γονείς. Σε κάθε περίπτωση το γραφείο μας δεν φέρει οιαδήποτε 
ευθύνη αν οι τοπικές αρχές δεν δεχτούν την είσοδο αυτών στη χώρα τους ή ο αερομεταφορέας δεν επιτρέψει 
την είσοδο τους εντός της πτήσης. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις 
και κανονισμούς καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε 
περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί να παρασταθεί ενώπιον αρχής, 
συλληφθεί από τις τοπικές αρχές κτλ.
Ο Οργανισμός μας παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές 
προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω της εμπιστευτικότητας των ιατρικών 
προσωπικών δεδομένων - ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα - την ευθύνη να απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες 
υγειονομικές αρχές έχει ο μόνον ο ίδιος ο ταξιδιώτης. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να ενημερωθεί εγκαίρως από τα 
κατά τόπους υγειονομικά γραφεία για τους υγειονομικούς κανονισμούς εκάστης χώρας, καθώς και για τα εμβόλια 
ή τα φάρμακα τα οποία πρέπει ενδεχομένως να προμηθευτεί. Οι πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
υγείας θα πρέπει λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν, προσκομίζοντας ιατρική 
βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να ταξιδέψει ακίνδυνα. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει απολύτως καμία 
ευθύνη για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης ενός ανάλογου συμβάντος, ο Οργανισμός κατά το μέτρο του δυνατού 
θα προσπαθήσει να συμπαρασταθεί στον παθόντα, δεν υπέχει όμως υποχρέωση κάλυψης κανενός απολύτως 
σχετικού εξόδου και αλλαγής του προγράμματος του ταξιδιού, το οποίο θα συνεχιστεί ομαλά.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο Οργανισμός μας έχει συνάψει για κάθε εκδρομή που διοργανώνει ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης με Ασφαλιστική εταιρεία. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και 

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