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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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Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr
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Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα
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Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά

θεοφάνεια

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Ταξιδεύουμε
στη γιορτινή Ευρώπη &

τη Μέση Ανατολή
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Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

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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Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr
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Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, 
Εσθονία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, 

Ελβετία, Ολλανδία, Γερμανία, 
Αυστρία, Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία,

Ισπανία, Πορτογαλία 

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη
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 Ευρώπη

Σε αυτό το έντυπο μπορείτε να πατήσετε
ΠΑΝΩ στον τίτλο της εκδρομής και θα δείτε 

την ανάλογη εκδρομή στο site μας.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη
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Ένα χριστουγεννιάτικο ταξίδι γεμάτο 
συναρπαστικές εμπειρίες μέσα σε 

παραμυθένια τοπία με φόντο το λευκό!

Το Χωριό του Άγιου Βασίλη με τα ξωτικά 
και το ταχυδρομείο του θα μας μυήσει 

στο πνεύμα των Χριστουγέννων!

Τα Σαφάρι με Χάσκις και Ταράνδους 
θα μας μείνουν αξέχαστα!

Το Βόρειο Σέλας θα απογειώσει
την αρκτική εμπειρία!!!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΕΛΣΙΝΚΙ,	ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ-ΑΘΗΝΑ	με	TURKISH AIRLINES
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΛΟΥΛΕΟ-ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ	με	NORWEGIAN AIR
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών
•	 Μια	αποσκευή	έως	23	κιλά	και	μία	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
• Διαδρομή Ελσίνκι-Ροβανιέμι με τραίνο (2η θέση)
•	 Έξι	διανυκτερεύσεις	σε	επιλεγμένα	ξενοδοχεία	4*,
	 όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	ή	παρόμοια
•	 Ημιδιατροφή	στο	Ροβανιέμι,	πρόγευμα	σε	Ελσίνκι	και	Στοκχόλμη
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις,	εκδρομές	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
• Βόλτα με έλκηθρα ταράνδων
• Σαφάρι με χάσκις
• Northern Lights Hunting ~ Κυνήγι Βορείου Σέλαος
• Επίσκεψη στο χωριό του Άγιου Βασίλη
• Επίσκεψη στο Πάρκο Άγριας Ζωής της Ράνουα
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	και	ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Ελσίνκι, Ροβανιέμι/Χωριό του Άγιου Βασίλη, “Σαφάρι” με Χάσκις,
Φάρμα Ταράνδων, Βόλτα με έλκηθρα Ταράνδων,

Ράνουα/Πάρκο Άγριας Ζωής, Στοκχόλμη, Βόρειο Σέλας

Παραμυθένια Χριστούγεννα στην

https://www.manessistravel.gr/el/xmas-finlandiki-laponia-7-days
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
1η μέρα: 
Αθήνα	-	Ελσίνκι,	Περιήγηση	
2η μέρα:
Ελσίνκι	-	Ροβανιέμι	(Τραίνο)
3η μέρα:
Ροβανιέμι,	Φάρμα	Ταράνδων,	Βόλτα	με	
Έλκηθρο,	Χωριό	του	Άγιου	Βασίλη	
4η μέρα:
Ροβανιέμι,	Σαφάρι	με	Χάσκις
5η μέρα:
Ροβανιέμι,	Ράνουα/Πάρκο	Άγριας	Ζωής,	
Northern	Lights	Hunting	~	“Κυνήγι”	του	
Βορείου	Σέλαος
6η μέρα:
Ροβανιέμι	-	Λούλεο	-	Στοκχόλμη	(Πτήση)
7η μέρα:
Στοκχόλμη	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

7 μέρες από 2700€Αναχωρήσεις: 22 Δεκεμβρίου

•	 “Northern	Lights	Hunting”	~	

	 “Κυνήγι	Βορείου	Σέλαος”	

•	 Επίσκεψη	σε	παραδοσιακή	Λαπωνική	

	 φάρμα	ταράνδων,	βόλτα	με	έλκηθρα	

	 ταράνδων	και	δίπλωμα	οδήγησης	

•	 Επίσκεψη	στο	Πάρκο	Άγριας	Ζωής	της	Ράνουα

	 (περιλαμβάνεται	το	κόστος	εισόδου)	

•	 Σαφάρι	με	Χάσκις	για	μια	μεγάλη	

	 διαδρομή	3	χιλιόμετρων

•	 Επίσκεψη	στο	χωριό	του	Άγιου	Βασίλη

TRAVEL AT A GLANCE:

•	 Σύντομη	περιήγηση	σε	Ελσίνκι	και	Στοκχόλμη

•	 Διαμονή	σε	επιλεγμένα	ξενοδοχεία	4*

•	 Ημιδιατροφή	στο	Ροβανιέμι,	πρόγευμα	

	 σε	Ελσίνκι	και	Στοκχόλμη

•	 Έμπειρος	Έλληνας	αρχηγός-συνοδόςΟι Πτήσεις μας με ATurkish Airlines και Norwegian Air

22/12 TK	1844 Αθήνα	-	Κωνσταντινούπολη 10:00	-	12:25
TK	1763 Κωνσταντινούπολη	-	Ελσίνκι 14:45	-	17:50

27/12 D	88583 Λούλεο	-	Στοκχόλμη 15:20	-	16:40

28/12 TK	1794 Ελσίνκι	-	Κωνσταντινούπολη 11:40	-	17:25
TK	1845 Κωνσταντινούπολη	-	Αθήνα 19:55	-	20:25

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

∆ΑΝΙΑ

Ελσίνκι

Ροβανιέµι

Λούλεο

Στοκχόλµη

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Ράνουα
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΕΛΣΙΝΚΙ	μέσω	ενδιάμεσου	σταθμού
	 με	TURKISH AIRLINES		&	ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ-ΑΘΗΝΑ	με	ναυλωμένη	πτήση	της	AEGEAN
•	 Φόροι	αεροδρομίων
•	 Μια	χειραποσκευή	έως	8	κιλά	και	μία	αποσκευή	έως	23	κιλά	με	την	TURKISH	και	έως	20	κιλά	με	την	AEGEAN
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 2	διανυκτερεύσεις	στο	Ελσίνκι	σε	ξενοδοχείο	Α΄	κατηγορίας	κεντρικό	(Sokos	ή	Scandic)
•	 3	διανυκτερεύσεις	στην	Ρούκα,	στο	ξενοδοχείο	SCANDIC	RUKAHOVI		Α΄	κατηγορίας	
•	 1	διανυκτέρευση	στο	Ροβανιέμι	σε	κεντρικό	ξενοδοχείο	Α΄	κατηγορίας	(Santa	Clauss)
•	 4	Δείπνα	στο	ξενοδοχείο		
•	 Χρήση	σάουνας	σε	όλα	τα	ξενοδοχεία	
•	 Ασύρματο	internet	στα	ξενοδοχεία
•	 Χρήση	πισίνας	σε	όλα	τα	ξενοδοχεία	(όπου	διαθέσιμη)
•	 Επίσκεψη	στο	χωριό	του	Άη-Βασίλη,	στον	ΑΡΚΤΙΚΟ	ΚΥΚΛΟ	και	πιστοποιητικό
•	 Επίσκεψη	στο	ΜΟΥΣΕΙΟ	ARKTIKUM	(περιλαμβάνεται	το	κόστος	εισόδου)	
•	 Επίσκεψη	στο	SNOWMAN	WORLD	(περιλαμβάνεται	το	κόστος	εισόδου)	
•	 Επίσκεψη	στην		SNOWLAND		(IGLOO-RESTAURANT)	(περιλαμβάνεται	το	κόστος	εισόδου)	
•	 Επίσκεψη	στον	ζωολογικό	κήπο	στη	Ρανούα	(περιλαμβάνεται	το	κόστος	εισόδου)	
•	 Εκδρομή	με	μηχανάκια	του	χιονιού	(snowmobiles)
•	 Επίσκεψη	σε	φάρμα	ταράνδων,	βόλτα	με	έλκηθρα	και	δίπλωμα	οδήγησης
•	 Επίσκεψη	σε	φάρμα	huskies	και	βόλτα	με	έλκηθρα
•	 Δώρο:	καινούργια	ισοθερμική	φόρμα	(Σαλοπέτα)
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Ποτά,	Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Είσοδος	στο	Santa Park (ενήλικες: € 42, παιδιά: € 36)
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	αξιοθέατα	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

7ήμερη ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
στην χώρα του Άγιου Βασίλη

Ελσίνκι - Κούουσαμο - Ράνουα - Ροβανιέμι/Χωριό του 
Άγιου Βασίλη, Αρκτικός Κύκλος, Santa Park, Βόρειο Σέλας

Ένα χειμωνιάτικο ταξίδι μέσα σε 
τοπία ασύλληπτης ομορφιάς!

Το Χωριό του Άγιου Βασίλη με τα ξωτικά 
και το ταχυδρομείο του θα μας δείξει ότι 

τα Χριστούγεννα διαρκούν αιώνια!

Η Κρουαζιέρα στον Φινλανδικό κόλπο είναι μια 
μοναδική εμπειρία! Τα Σαφάρι με χάσκις, ταράνδους 

και snowmobiles θα μας μυήσουν στην περιπέτεια! 

Το Βόρειο Σέλας
θα απογειώσει την αρκτική εμπειρία

https://www.manessistravel.gr/el/finlandia-laponia-pre-xmas
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ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

∆ΑΝΙΑ

Ελσίνκι

Κούουσαµο

ΡούκαΡοβανιέµι

Ράνουα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Ελσίνκι
2η μέρα:
Ελσίνκι,	Περιήγηση	πόλης
3η μέρα:
Ελσίνκι	-	Κούουσαμο	-	Ρούκα
4η μέρα:
Ρούκα,	Ρανούα/Ζωολογικός	κήπος,	Murr	Murr,	Fazer,	
Βόρειο	Σέλας
5η μέρα:
Ρούκα,	Μηχανάκια	Χιονιού	(Snowmobiles),	Ψάρεμα	
σε	παγωμένο	ποτάμι,	Επίσκεψη	σε	φάρμα	Ταράνδων,	
Σκυλιά	Χάσκις,	Βόλτα	με	έλκηθρα
6η μέρα:
Ρούκα	-	Ροβανιέμι,	Αρκτικός	Κύκλος,	Χωριό	του	
Άγιου	Βασίλη,	Santa	Park,	Snowman	world
7η μέρα:
Ροβανιέμι,	Περιήγηση	πόλης,	Μουσείο	Arktikum	-	
Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Οι Πτήσεις μας με Turkish Airlines και Aegean Airlines

17/12
TK	1846 Αθήνα	-	Κων/πολη 10:05	-	12:40

TK	1763 Ροβανιέμι	-	Ελσίνκι 15:05	-	17:35

23/12 A3	4091 Ροβανιέμι	-	Αθήνα 14:30	-	18:40

7 μέρες από  1650€Αναχώρηση:  17 Δεκεμβρίου

TRAVEL AT A GLANCE:
•	 Περιήγηση	στο	Ελσίνκι	
•	 Επίσκεψη	στο	χωριό	του	Άγιου	Βασίλη			
•	 Πιστοποιητικό	Αρκτικού	Κύκλου	
•	 Επίσκεψη	στο	ΜΟΥΣΕΙΟ ARKTIKUM
	 (περιλαμβάνεται	το	κόστος	εισόδου)		
•	 Επίσκεψη	στο	SNOWMAN WORLD
	 (περιλαμβάνεται	το	κόστος	εισόδου)		
•	 Επίσκεψη	στην		SNOWLAND (IGLOO	-	
	 RESTAURANT	-	περιλαμβάνεται	
	 το	κόστος	εισόδου)		
•	 Επίσκεψη	στον	ζωολογικό	κήπο	στη	Ρανούα	
	 (περιλαμβάνεται	το	κόστος	εισόδου)		
• “Κυνήγι” Βορείου Σέλαος 
•	 Εκδρομή	με	μηχανάκια	του	χιονιού
	 (snowmobiles)
•	 Ψάρεμα	σε	παγωμένο	ποτάμι	

•	 Επίσκεψη	σε	φάρμα	ταράνδων,	βόλτα	
	 με	έλκηθρα	και	δίπλωμα	οδήγησης	
•	 Επίσκεψη	σε	φάρμα	huskies		 	
	 &	βόλτα	με	έλκηθρα	
• Δώρο:	καινούργια	ισοθερμική	φόρμα	(Σαλοπέτα)	
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ	-	ΕΛΣΙΝΚΙ,
	 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ-ΑΘΗΝΑ	με	φόρους	αεροδρομίων	
	 εντός	της	τιμής
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES
•	 Μια	αποσκευή	μέχρι	23	κιλά	και	μία	χειραποσκευή	μέχρι	8	κιλά
•	 Φόροι	αεροδρομίου,	επίναυλοι	καυσίμων,	φόροι	πόλεων
•	 Πέντε	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	SCANDIC KEMI 4*	με	πρωινό	
• Τρία δείπνα 
• Χριστουγεννιάτικο δείπνο στις 24/12 ή Πρωτοχρονιάτικο δείπνο στις 31/12 
• Εορταστικό Δείπνο στις 25/12 ή δείπνο στις 1/1
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις,	εκδρομές	βάσει	προγράμματος	
• Βόλτα με έλκηθρα ταράνδων, σαφάρι με χάσκις και με snowmobiles
• Κρουαζιέρα με παγοθραυστικό!
• Επίσκεψη στο χωριό του Άγιου Βασίλη 
• Επίσκεψη στο Πάρκο Άγριας Ζωής της Ράνουα 
• Ψάρεμα στον πάγο 
• Πιστοποιητικό Αρκτικού Κύκλου
• ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο πρόγραμμά μας: Northern	Lights	Hunting	~	Κυνήγι	Βορείου	Σέλαος	για ΤΡΕΙΣ μέρες
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Κρουαζιέρα με Παγοθραυστικό!!!
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο πρόγραμμά μας:

Northern Lights Hunting - Κυνήγι Βορείου Σέλαος για ΤΡΕΙΣ μέρες!!!

Παραμυθένια Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά 
στον Αρκτικό Κύκλο

Ένα χειμωνιάτικο, εορταστικό ταξίδι στην πατρίδα 
του Άγιου Βασίλη, του χιονιού, του πάγου, των 

λιμνών, των ταράνδων και του Βορείου Σέλαος!

Ένα “αρκτικό” ταξίδι γεμάτο 
συναρπαστικές εμπειρίες μέσα σε

παραμυθένια τοπία!

Ένα μοναδικό ταξίδι, που θα 
το θυμάστε για πάντα!!!

Όλες οι είσοδοι περιλαμβάνονται στην τιμή!!!

https://www.manessistravel.gr/el/laponia-finland
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Ροβανιέμι/Χωριό	του	Άγιου	Βασίλη	-	Κέμι,	
Βόρειο	Σέλας
2η μέρα:
Κέμι,	ψάρεμα	στον	πάγο	
Απολαύστε το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα του 
ξενοδοχείου και το εορταστικό δείπνο της παραμονής 
των Χριστουγέννων ή το δείπνο της παραμονής της 
Πρωτοχρονιάς σε τοπικό εστιατόριο.
3η μέρα:
Κέμι,	Ράνουα,	Πάρκο	Άγριας	Ζωής,	Φάρμα	Ταράνδων,	
Βόλτα	με	Έλκηθρο	
Εορταστικό δείπνο στις 25/12 ή δείπνο στις 1/1.
4η μέρα:
Κέμι,	Σαφάρι	με	Snowmobiles,	Σαφάρι	με	Χάσκις,	
Ροβανιέμι,	Βόρειο	Σέλας
5η μέρα:
Κέμι,	Κάστρο	Πάγου,	Κρουαζιέρα	με	Παγοθραυστικό,	
Βόρειο	Σέλας
6η μέρα:
Κέμι	-	Ροβανιέμι	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

• Κρουαζιέρα με παγοθραυστικό!
•	 Επίσκεψη	στο	χωριό	του	Άγιου	Βασίλη
•	 Επίσκεψη	στο	Πάρκο Άγριας Ζωής της Ράνουα
•	 Ψάρεμα	στον	πάγο
• Πιστοποιητικό Αρκτικού Κύκλου
•	 Επίσκεψη	στο	καταπληκτικό	
 Κάστρο Πάγου του Κέμι • Σαφάρι με Χάσκις

•	 Επίσκεψη	σε	φάρμα	ταράνδων	και	
	 βόλτα	με	έλκηθρα	ταράνδων
• Σαφάρι με Snowmobiles
•	 Ψάρεμα	στον	πάγο
• “Κυνήγι” Βορείου Σέλαος για ΤΡΕΙΣ μέρες

TRAVEL AT A GLANCE:

Οι Πτήσεις μας με Aegean Airlines
1η μέρα Α3	4090 Αθήνα	-	Ροβανιέμι 09:20	-	14:00

6η μέρα A3	4091 Ροβανιέμι	-	Αθήνα 15:00	-	19:10

6 μέρες από  2400€Αναχωρήσεις:  23, 28 Δεκεμβρίου
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Ένα “αρκτικό” ταξίδι γεμάτο συναρπαστικές 
εμπειρίες μέσα σε παραμυθένια τοπία!!!

Ένα χειμωνιάτικο εορταστικό ταξίδι με φόντο το λευκό.
Ας δρασκελίσουμε αυτήν την περιοχή του βορρά με 
τις μαγικές μπότες του … γίγαντα των παραμυθιών!

Ελσίνκι και Στοκχόλμη θα μας βάλουν 
στο κλίμα των Χριστουγέννων.

Το Χωριό του Άγιου Βασίλη θα μας μυήσει 
στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Τα Σαφάρι με χάσκις, ταράνδους και snowmobiles 
θα μας μυήσουν στην περιπέτεια.

Το Βόρειο Σέλας θα μας δείξει πως η 
φύση είναι ο καλύτερος ζωγράφος.

Η βουτιά από το παγοθραυστικό 
ξεπερνά κάθε φαντασία. 

Και πάνω απ΄ όλα: η διαμονή στα Γυάλινα Ιγκλού 
θα είναι η καλύτερη εμπειρία στη ζωή μας και στη 

βαλίτσα των ταξιδιωτικών μας αναμνήσεων!!!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΕΛΣΙΝΚΙ,	ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES
•	 Μια	αποσκευή	έως	23	κιλά	και	μία	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Δέκα	διανυκτερεύσεις	σε	επιλεγμένα	ξενοδοχεία	4*,	οι	δύο	εκ	των	οποίων	είναι	σε	γυάλινα	ιγκλού!
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά		
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις,	εκδρομές	βάσει	προγράμματος	
•	 Βόλτα	με	έλκηθρα	ταράνδων,	σαφάρι	με	χάσκις	και	με	snowmobiles
•	 Κρουαζιέρα	με	παγοθραυστικό!
•	 Επίσκεψη	στο	χωριό	του	Άγιου	Βασίλη	
•	 Πιστοποιητικό	Αρκτικού	Κύκλου
•	 Επίσκεψη	στο	Πάρκο	Άγριας	Ζωής	της	Ράνουα	και	στο	μουσείο	Arktikum	στο	Ροβανιέμι	
•	 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ	στο	πρόγραμμά	μας:	Northern	Lights	Hunting
 Κυνήγι Βορείου Σέλαος για ΔΥΟ μέρες!
•	 Επίσκεψη	στο	περίφημο	Μετρό	της	Στοκχόλμης
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτική	για	τους	εκδρομείς	έως	75	ετών
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	point,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 400
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	120	και	από	άλλες	πόλεις:
	 €	200	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	και	ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Ελσίνκι, Κουόπιο, “Σαφάρι” με Snowmobiles,  Φάρμα Ταράνδων, Βόλτα με έλκηθρα Ταράνδων, 
Κούουσαμο, “Σαφάρι” με Χάσκις, Ροβανιέμι/Χωριό Άγιου Βασίλη, Μουσείο Arktikum, 
Ράνουα Πάρκο/Άγριας Ζωής, Λούλεο/Κρουαζιέρα με Παγοθραυστικό, Στοκχόλμη

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στην 
Φινλανδική και Σουηδική Λαπωνία

Δύο Διανυκτερεύσεις σε Γυάλινα Ιγκλού!!!
Κρουαζιέρα με Παγοθραυστικό, Βόρειο Σέλας

https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-protochronia-se-laponia---finlandia-me-diamoni-se-igloo
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα: Αθήνα	-	Ελσίνκι			
2η μέρα:	Ελσίνκι,	Περιήγηση	
3η μέρα: Ελσίνκι
4η μέρα: Ελσίνκι	-	Κουόπιο,	Βόρειο	Σέλας
5η μέρα:	Κουόπιο,	Σαφάρι	με	Χάσκις
Κούουσαμο,	Βόρειο	Σέλας	
6η μέρα: Κούουσαμο,	Σαφάρι	με	Snowmobiles
7η μέρα:	Κούουσαμο	-	Ράνουα,	Πάρκο	Άγριας	Ζωής	
Ροβανιέμι,	Χωριό	του	Άγιου	Βασίλη,	Ξενοδοχείο	
Πάγου/Γυάλινο	Ιγκλού
Η πολική νύχτα και πιθανότατα το Βόρειο Σέλας 
που θα θαυμάσετε μέσα από την γυάλινη οροφή 
των ιγκλού, σας επιφυλάσσουν μια τις πιο “δυνατές” 
εμπειρίες της ζωής σας!!!
8η μέρα: Ροβανιέμι,	Φάρμα	Ταράνδων,	
Βόλτα	με	Έλκηθρο,	Arktikum	
Aκόμα μια πολική νύχτα σας περιμένει να την 
αγναντέψετε μέσα από τη γυάλινη οροφή 
των ιγκλού!
9η μέρα:	Ροβανιέμι	-	Λούλεο,	Κρουαζιέρα	
με	Παγοθραυστικό
10η μέρα: Λούλεο	-	Στοκχόλμη,	Περιήγηση,	
Πρωτοχρονιάτικό	Δείπνο	
11η μέρα:	Στοκχόλμη	-	Αθήνα	
Ένα υπέροχο ταξίδι ολοκληρώθηκε, όμως 
οι αναμνήσεις, οι εμπειρίες και οι εικόνες του 
θα σας συνοδεύουν για πάντα!

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

•	 Διαμονή	σε	επιλεγμένα	ξενοδοχεία	4*
• Δύο διανυκτερεύσεις	σε	Γυάλινα	Ιγκλού	στο	
	 Ροβανιέμι,	μια εμπειρία-ζωής από μόνη της!!!
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά,	στην	οποία	
	 περιλαμβάνεται	Πρωτοχρονιάτικο 
 δείπνο στη Στοκχόλμη   
•	 Επίσκεψη	στον	ύψους	75	μέτρων	
	 Πύργο	Πουίχο	στο	Κουόπιο	για	να	
	 απολαύσουμε	την	καταπληκτική	θέα
• ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο πρόγραμμα μας: 
	 “Northern	Lights	Hunting”	-	“Κυνήγι	
	 Βορείου	Σέλαος”	για	ΔΥΟ	μέρες!!!
• Επίσκεψη σε παραδοσιακή Λαπωνική φάρμα 
	 ταράνδων	και	βόλτα	με	έλκηθρα	ταράνδων	
• Επίσκεψη στο Πάρκο Άγριας Ζωής της Ράνουα

• Σαφάρι με χάσκις	για	μια	μεγάλη	
	 διαδρομή	5	χιλιόμετρων
• Σαφάρι με snowmobiles 
•	 Επίσκεψη	στο	μουσείο	Arktikum	στο	Ροβανιέμι	
•	 Επίσκεψη	στο	χωριό του Άγιου Βασίλη 
• Πιστοποιητικό Αρκτικού Κύκλου
•	 Κρουαζιέρα	με	Παγοθραυστικό!
•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	και	περιήγηση	στο	Ελσίνκι
•	 Διανυκτέρευση	και	περιήγηση	στην	Στοκχόλμη
•	 Επίσκεψη	στο	περίφημο	Μετρό	της	Στοκχόλμης,	
	 ο	σταθμός	Tensta	του	οποίου	κοσμείται	με	
	 τους	στίχους του Έλληνα ποιητή Γιάννη Ρίτσου
•	 Έμπειρος	Έλληνας	αρχηγός-συνοδός

TRAVEL AT A GLANCE:

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

∆ΑΝΙΑ

Ελσίνκι

Ροβανιέµι

Λούλεο

Κουόπιο

Στοκχόλµη

Κούουσαµο

Ράνουα

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

11 μέρες από  3150€Αναχώρηση:  22 Δεκεμβρίου

Οι Πτήσεις μας με Aegean Airlines
1η μέρα A3	764 Αθήνα	-	Ελσίνκι 08:55	-	12:40

10η μέρα SK	009 Λούλεο	-	Στοκχόλμη 13:20	-	14:20

11η μέρα A3	761 Στοκχόλμη	-	Αθήνα 12:30	-	17:00
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Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΕΛΣΙΝΚΙ,	ΟΣΛΟ-ΑΘΗΝΑ	με	TURKISH AIRLINES
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΤΡΟΜΣΟ	-	ΟΣΛΟ	με	SCANDINAVIA
•	 Μια	αποσκευή	έως	23	κιλά	και	μία	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Έντεκα	διανυκτερεύσεις	σε	επιλεγμένα	ξενοδοχεία	3*/4*
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις,	εκδρομές	βάσει	προγράμματος
• Βόλτα με έλκηθρα ταράνδων, σαφάρι με χάσκις και με snowmobiles
• Northern Lights Hunting ~ Κυνήγι Βορείου Σέλαος
• Επίσκεψη στο χωριό του Άγιου Βασίλη
• Πιστοποιητικό Αρκτικού Κύκλου
• Επίσκεψη στο Πάρκο Άγριας Ζωής της Ράνουα και 
 στο μουσείο Arktikum στο Ροβανιέμι
• Κρουαζιέρα με δείπνο την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς!
•	 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
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	και	ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα.

Βόρειο Ακρωτήριο, Κρουαζιέρα, Βόρειο Σέλας
Ελσίνκι, Ροβανιέμι/Χωριό του Άγιου Βασίλη, Φάρμα Ταράνδων,

Βόλτα με έλκηθρα Ταράνδων, “Σαφάρι” με Χάσκις, Κίρκενες, Καρασιόκ,
Χόνινγκσβογκ, Βόρειο Ακρωτήριο, Άλτα, “Σαφάρι” με Snowmobiles, Τρόμσο, Όσλο

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στην 
Φινλανδική και Νορβηγική Λαπωνία

Ένα “αρκτικό” ταξίδι γεμάτο συναρπαστικές εμπειρίες 
μέσα σε παραμυθένια τοπία!!!

Ένα χειμωνιάτικο εορταστικό ταξίδι με φόντο το λευκό.
Ας δρασκελίσουμε αυτήν την περιοχή του βορρά με τις 

μαγικές μπότες του … γίγαντα των παραμυθιών!
Ελσίνκι και Όσλο θα μας βάλουν

στο κλίμα των Χριστουγέννων.
Το Χωριό του Άγιου Βασίλη

θα μας μυήσει στο πνεύμα των Χριστουγέννων.
Τα Σαφάρι με Χάσκις, Ταράνδους και Snowmobiles

θα μας μυήσουν στην περιπέτεια.
Η άφιξη στο … άκρο της γης

είναι μια μοναδική εμπειρία!!!
Το Βόρειο Σέλας θα μας δείξει πως η φύση

είναι ο καλύτερος ζωγράφος!

https://www.manessistravel.gr/el/laponia---finlandia--norvegian
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η μέρα:
Αθήνα	-	Ελσίνκι,	Περιήγηση	
2η μέρα:
Ελσίνκι	-	Ροβανιέμι,	Τραίνο,	Βόρειο	Σέλας
3η μέρα:
Ροβανιέμι,	Φάρμα	Ταράνδων,	Βόλτα	με	Έλκηθρο,	
Χωριό	του	Άγιου	Βασίλη
4η μέρα:
Ροβανιέμι,	Ράνουα/Πάρκο	Άγριας	Ζωής,	Σαφάρι	με	
Χάσκις
5η μέρα:
Ροβανιέμι	-	Λίμνη	Ίναρι	-	Ίβαλο	-	Κίρκενες,	
Ξενοδοχείο	Πάγου	
6η μέρα:
Κίρκενες	-	Καρασιόκ	
7η μέρα:
Καρασιόκ	-	Χόνινγκσβογκ
8η μέρα:
Χόνινγκσβογκ	-	Άλτα,	Σαφάρι	με	Snowmobiles
9η μέρα:
Άλτα		Τρόμσο,	Τελεφερίκ	
10η μέρα:
Τρόμσο,	Περιήγηση,	Βραδινή	Κρουαζιέρα	με	δείπνο	
11η μέρα:
Τρόμσο	-	Όσλο,	Πτήση,	Περιήγηση		
12η μέρα:
Όσλο	-	Αθήνα

Ένα υπέροχο ταξίδι ολοκληρώθηκε, όμως οι 
αναμνήσεις, οι εμπειρίες και οι εικόνες του θα 
σας συνοδεύουν για πάντα!

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

12 μέρες από  3450€Αναχώρηση:  22 Δεκεμβρίου

Οι Πτήσεις μας με Turkish Airlines και Scandinavia

1η μέρα
TK	1846	 Αθήνα	-	Κων/πολη 10:05	-	12:40

TK	1763	 Κων/πολη	-	Ελσίνκι 15:05	-	17:35

11η μέρα SK	4419 Τρόμσο	-	Όσλο 12:45	-	14:40

12η μέρα
TK	1752	 Όσλο	-	Κων/πολη 11:35	-	17:30

TK	1843 Κων/πολη	-	Αθήνα 19:45	-	20:10

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

∆ΑΝΙΑ

Ελσίνκι

Ροβανιέµι

Ράνουα

Λίµνη
Ίναρι
Ίβαλο

Κίρκενες

Καρασιόκ

Χόνινγκσβογκ

ΆλταΤρόµσο

Όσλο

•	 Διαμονή	σε	επιλεγμένα	ξενοδοχεία	4*
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά	
•	 “Northern	Lights	Hunting”	-	
	 “Κυνήγι	Βορείου	Σέλαος”	
•	 Επίσκεψη	σε	παραδοσιακή	Λαπωνική	φάρμα	
	 ταράνδων	και	βόλτα	με	έλκηθρα	ταράνδων	
•	 Επίσκεψη	στο	Πάρκο	Άγριας	Ζωής	της	Ράνουα
•	 Σαφάρι	με	Χάσκις	για	μια	μεγάλη	
	 διαδρομή	3	χιλιόμετρων
•	 Επίσκεψη	στο	μουσείο	Arktikum	στο	Ροβανιέμι	
•	 Επίσκεψη	στο	χωριό	του	Άγιου	Βασίλη	
•	 Πιστοποιητικό	Αρκτικού	Κύκλου
•	 Επίσκεψη	στο	κέντρο	των	Σάμι	
	 στο	Ίβαλο	(Sámi	Center)
•	 Επίσκεψη	στο	ξενοδοχείο	πάγου	του	Κίρκενες
•	 Επίσκεψη	στο	North	Cape	Hall	
	 στο	Βόρειο	Ακρωτήριο
•	 Επίσκεψη	στον	εκπληκτικής	
	 αρχιτεκτονικής	Καθεδρικό	ναό	της	Άλτα

•	 Σαφάρι	με	Snowmobiles	
•	 Επίσκεψη	στον	υπέροχο	Καθεδρικό	
	 ναό-ορόσημο	του	Τρόμσο	
•	 Τελεφερίκ	στο	Τρόμσο	
•	 Κρουαζιέρα	με	δείπνο	την	
	 Παραμονή	Πρωτοχρονιάς!
•	 Διανυκτέρευση	και	περιήγηση	στο	Ελσίνκι
•	 Διανυκτέρευση	και	περιήγηση	στο	Όσλο
•	 Έμπειρος	Έλληνας	αρχηγός-συνοδός
• Όλοι οι είσοδοι ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στην τιμή 
• ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ σε όλο το πρόγραμμα με 
 Εορταστικά Δείπνα  
• Κρουαζιέρα με δείπνο την Παραμονή της 
 Πρωτοχρονιάς
• “Κυνήγι” Βορείου Σέλαος
• Σαφάρι με Χάσκις, Ταράνδους και Snowmobiles

TRAVEL AT A GLANCE:
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Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

7ήμερη ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στην Xώρα του Άγιου Βασίλη
Κούουσαμο - Ράνουα - Ροβανιέμι/Χωριό του Άγιου Βασίλη, Santa 

Park, Αρκτικός Κύκλος, Ούλου, Ελσίνκι, Βόρειο Σέλας

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ
	 με	μία	χειραποσκευή	έως	8	κιλά	και	μία	αποσκευή	έως	20	κιλά
• Αεροπορικά εισιτήρια ΟΥΛΟΥ - ΕΛΣΙΝΚΙ
• Αεροπορικά εισιτήρια ΕΛΣΙΝΚΙ - ΑΘΗΝΑ με Turkish Airlines
 με	μία	χειραποσκευή	έως	8	κιλά	και	μία	αποσκευή	έως	20	κιλά 
• Δώρο:	Φόροι	αεροδρομίων	
• Ακτοπλοϊκά	εισιτήρια	Ελσίνκι-Ταλίν-Ελσίνκι	με	το	υπερπολυτελές	κρουαζιερόπλοιο	Tallink 
•	 4	δείπνα	ή	γεύματα	
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 3	διανυκτερεύσεις	στο	Ροβανιέμι	σε	ξενοδοχείο	Α΄	κατηγορίας	κεντρικό	(Santa	Clauss)
•	 1	διανυκτέρευση	στο	OULU	HTL	SOKOS	ARINA	(www.sokoshotels.fi)	στο	Ούλου
•	 1	διανυκτέρευση	στο	Ελσίνκι	HTL	SOKOS	ή	SCANDIC	
•	 Χρήση	σάουνας	σε	όλα	τα	ξενοδοχεία	
•	 Ασύρματο	internet	στα	ξενοδοχεία
•	 Χρήση	πισίνας	σε	όλα	τα	ξενοδοχεία	(όπου	διαθέσιμη)
•	 Επίσκεψη	στο	χωριό	του	Άη-Βασίλη,	στον	ΑΡΚΤΙΚΟ	ΚΥΚΛΟ	και	πιστοποιητικό
•	 Επίσκεψη	στο	ΜΟΥΣΕΙΟ	ARKTIKUM	(περιλαμβάνεται	το	κόστος	εισόδου)	
•	 Επίσκεψη	στο	SNOWMAN	WORLD	(περιλαμβάνεται	το	κόστος	εισόδου)	
•	 Επίσκεψη	στην		SNOWLAND	(IGLOO-RESTAURANT)	(περιλαμβάνεται	το	κόστος	εισόδου)	
•	 Εκδρομή	στον	ζωολογικό	κήπο	στη	Ρανούα	(περιλαμβάνεται	το	κόστος	εισόδου)	
•	 Σαφάρι	με	μηχανάκια	του	χιονιού	(snowmobiles)
•	 Επίσκεψη	σε	φάρμα	ταράνδων,	βόλτα	με	έλκηθρα	και	δίπλωμα	οδήγησης
•	 Επίσκεψη	σε	φάρμα	huskies	και	βόλτα	με	έλκηθρα
•	 Δώρο:	καινούργια	ισοθερμική	Φόρμα	(Σαλοπέτα)
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών	
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Ποτά,	Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Είσοδος	στο	Santa Park (ενήλικες: € 42, παιδιά: € 36)  •		Είσοδοι	σε	μουσεία,	αξιοθέατα	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Από το Χωριό του Άγιου Βασίλη
και το πνεύμα των Χριστουγέννων

στην κατάλευκη γη της Ράνουα
και από το λαμπερό Ελσίνκι

στο θεατρικό, υπέροχο Ταλίν!

Επτά μέρες περιήγησης στα βορειότερα 
μέρη της Ευρώπης με χάσκις, ταράνδους και 

Snowmobiles!

 Ένα bucketlist ταξίδι 
στον Αρκτικό Κύκλο!

https://www.manessistravel.gr/el/theofania-se-laponia--filandia--talin-7-imeres
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∆ΑΝΙΑ

ΕλσίνκιΕλσίνκι

Κούουσαµο

Ροβανιέµι

Ούλου

Ταλίν

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Ροβανιέμι,	Περιήγηση	πόλης,	Μουσείο	
Arktikum	
2η μέρα:
Ροβανιέμι,	Αρκτικός	Κύκλος,	Χωριό	του	Άγιου	
Βασίλη,	Santa	Park,	Snowman	world,	Βόρειο	Σέλας						
3η μέρα:
Ροβανιέμι,	Κούουσαμο,	Μηχανάκια	Χιονιού	
(Snowmobiles)	-	Ψάρεμα,	Επίσκεψη	σε	φάρμα	
Ταράνδων,	Σκυλιά	Χάσκις,	Βόλτα	με	έλκηθρα		
4η μέρα:
Ροβανιέμι,	Ζωολογικός	κήπος	στη	Ρανούα,	Murr	
Murr,	Fazer	-	Ούλου			
5η μέρα:
Ούλου	-	Ελσίνκι	(Πτήση),	Περιήγηση	πόλης		
6η μέρα:
Ελσίνκι	-	Κρουαζιέρα	-	Ταλίν,	Ξενάγηση	-	Ελσίνκι	
7η μέρα:
Ελσίνκι	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

7 μέρες από  2250€Αναχώρηση:  2 Ιανουαρίου 2023

Οι Πτήσεις μας με Aegean Airlines και Turkish Airlines
02/01 A3	4090 Αθήνα	-	Ροβανιέμι 14:30	-	18:40

06/01 D82503 Ούλου	-	Ελσίνκι 08:35	-	09:40

08/01
TK	1762 Ελσίνκι	-	Κων/πολη 12:30	-	17:00

TK	1843 Κων/πολη	-	Αθήνα 19:45	-	20:10

TRAVEL AT A GLANCE:
• Επίσκεψη στο χωριό του Άη-Βασίλη,	στον	
	 ΑΡΚΤΙΚΟ	ΚΥΚΛΟ	και	πιστοποιητικό
• Επίσκεψη στο ΜΟΥΣΕΙΟ ARKTIKUM 
	 (περιλαμβάνεται	το	κόστος	εισόδου)
• Επίσκεψη στο SNOWMAN WORLD 
	 (περιλαμβάνεται	το	κόστος	εισόδου)
• Επίσκεψη στην SNOWLAND
	 (IGLOO-RESTAURANT)
	 (περιλαμβάνεται	το	κόστος	εισόδου)
• “Κυνήγι” Βορείου Σέλαος
•	 Εκδρομή	στον	ζωολογικό κήπο στη Ρανούα
	 (περιλαμβάνεται	το	κόστος	εισόδου)
•	 Σαφάρι	με	μηχανάκια	του	χιονιού	(snowmobiles)
• Ψάρεμα σε παγωμένο ποτάμι
•	 Επίσκεψη	σε	φάρμα	ταράνδων,
	 βόλτα	με	έλκηθρα	και	δίπλωμα	οδήγησης

•	 Επίσκεψη	σε	φάρμα	huskies
	 και	βόλτα	με	έλκηθρα
• Δώρο:	καινούργια	ισοθερμική	Φόρμα	(Σαλοπέτα)
•	 Περιήγηση	στην	γοητευτική	πρωτεύουσα
	 της	Φινλανδίας,	το	Ελσίνκι
• Ξενάγηση	στην	παραμυθένια	πρωτεύουσα
	 της	Εσθονίας,	το	Ταλίν
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ,	
	 ΟΥΛΟΥ-ΕΛΣΙΝΚΙ,	ΕΛΣΙΝΚΙ-ΑΘΗΝΑ
	 με	φόρους	αεροδρομίων	εντός	της	τιμής
•	 Ακτοπλοϊκά	εισιτήρια	Ελσίνκι-Ταλίν-Ελσίνκι
	 με	το	υπερπολυτελές	κρουαζιερόπλοιο Tallink
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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 

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

τις ήσυχες γωνιές της, τα ανισόπεδα λιθόστρωτα δρομάκια, τα 
στενά σοκάκια και τις ηλιόλουστες πλατείες που φιλοξενούν 

καλλιτέχνες, ζωγράφους, τραγουδιστές και μίμους. 
Το Λονδίνο είναι ο λαός του, οι άνθρωποί του και οι χαρακτήρες 

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

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

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

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

Πιο γιορτινά δεν γίνεται!
Στολισμένη Bond Street και παρέλαση Πρωτοχρονιάς

στη Regent street, Βρετανικό Μουσείο, Γουίνσδορ

https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-sto-londino-bretaniko-mouseio-gouintsor
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ	με	BRITISH AIRWAYS	ή	SKY EXPRESS
•	 Μια	αποσκευή	έως	23	κιλά	και	μία	χειραποσκευή	έως	8	κιλά	με	BRITISH AIRWAYS 
	 ή	μια	αποσκευή	έως	20	κιλά	και	μια	χειραποσκευή	έως	8	κιλά	με	SKY EXPRESS
•	 Τρεις,	τέσσερις,	πέντε	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχείο	της	επιλογής	σας	(HOLIDAY INN 
 BLOOMSBURY 4*	ή HOLIDAY INN REGENTS PARK 4*	ή	THISTLE MARBLE ARCH  4* sup.)		
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Μεταφορές	από	το	αεροδρόμιο	του	Λονδίνου	στο	ξενοδοχείο	και	αντίστροφα		
• Περιήγηση στην πόλη του Λονδίνου 
• Επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο και μεταφορά στο Μουσείο των Κέρινων 
 Ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσό	(προαιρετική	είσοδος,	έξοδα	ατομικά)	
• 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:	€ 250
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη	και	από	άλλες	πόλεις:	€	100
	 με	την SKY EXPRESS	(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

από  495€

Αναχωρήσεις με BRITISH	AIRWAYS:
5 Ιανουαρίου - 4	μέρες  /  26 Δεκεμβρίου, 4 Ιανουαρίου - 5	μέρες

21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 Δεκεμβρίου - 6	μέρες
Αναχωρήσεις με SKY	EXPRESS:

17, 18, 26, 27 Δεκεμβρίου, 2, 3, 4 Ιανουαρίου - 5	μέρες
21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 Δεκεμβρίου - 6	μέρες

Οι Πτήσεις μας με Sky Express
1η μέρα GQ	700 Αθήνα	-	Λονδίνο 11:10	-	13:05

5η, 6η μέρα GQ	701 Λονδίνο	-	Αθήνα 14:00	-	19:30

Οι Πτήσεις μας με BRITISH AIRWAYS
21/12 28/12 31/12 04/01 BA	631 Αθήνα	-	Λονδίνο 07:55	-	10:10

26/12 02/01 05/01 08/01 BA	634 Λονδίνο	-	Αθήνα 19:40	-	01:20

22/12 29/12 05/01 BA	631 Αθήνα	-	Λονδίνο 07:25	-	09:40

27/12 03/01 08/01 BA	634 Λονδίνο	-	Αθήνα 19:40	-	01:20

23/12 24/12 26/12 BA	641 Αθήνα	-	Λονδίνο 13:45	-	15:45

27/12 29/12 30/12 BA	634 Λονδίνο	-	Αθήνα 19:40	-	01:20

26/12 30/12 BA	631 Αθήνα	-	Λονδίνο 07:10	-	09:45

30/12 04/01 BA	634 Λονδίνο	-	Αθήνα 19:40	-	01:20

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η μέρα: 
Αθήνα	-	Λονδίνο,	Περιήγηση	πόλης
2η μέρα:
Λονδίνο,	Επίσκεψη	στο	Βρετανικό	Μουσείο	&	
Μουσείο	Madame	Tussauds	
Προαιρετικά:	Νυχτερινός	γύρος	πόλης
3η μέρα:
Λονδίνο,	Ελεύθερη	μέρα	
4η μέρα:
Λονδίνο,	Ελεύθερη	μέρα	
Προαιρετικά:	Ημερήσια	εκδρομή	σε	Κέιμπριτζ,	
Γκρίνουιτς,	Κρουαζιέρα	στον	Τάμεση	ή	Ημερήσια	
εκδρομή	σε		Οξφόρδη,	Στράτφορντ	Απόν	Έιβον
5η μέρα:
Λονδίνο	-	Γουίνσδορ	-	Αθήνα
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Βρετανικό Μουσείο, Γουίνσδορ

Ποιος δεν ονειρεύεται μια Χριστουγεννιάτικη 
απόδραση στην Βρετανική πρωτεύουσα; 

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

Να δοκιμάσει γεύσεις απ΄ όλες τις κουζίνες του 
κόσμου σε αυτήν την πολυεθνική πρωτεύουσα, να 

κάνει τα ψώνια του στην καλύτερη αγορά του κόσμου, 
να επισκεφθεί μουσεία και πινακοθήκες παγκοσμίου 
φήμης, να θαυμάσει τα μεγαλειώδη Ανάκτορα του 

Μπάκιγχαμ και το περίφημο Big Ben, να περπατήσει 
κατά μήκος του Τάμεση και να αντικρύσει το στολίδι 

του, την επιβλητική Tower Bridge με τους δύο πύργους, 
να δει την συγκλονιστική θέα από το London Εye, το 
“Μάτι του Λονδίνου”, τον ύψους 135 μέτρων εναέριο 

τροχό με τα 32 γυάλινα κουβούκλια, να εισβάλει στον 
παραμυθένιο κόσμο του Hyde Park, να παρακολουθήσει 

ΛΟΝΔΊΝΟ
Hogwarts... το σχολείο στα χιόνια

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη
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εκπληκτικές θεατρικές και μουσικοχορευτικές 
παραστάσεις, να πιεί μια μπύρα σε κάποια από 
τις εμβληματικές λονδρέζικες pub, να ακούσει 

ζωντανή μουσική σε κάποιο από τα χιλιάδες club; 
Και ακόμα, να ταξιδέψει στην ατμόσφαιρα των ταινιών 
του Harry Potter, στο Λονδίνο που είναι η πόλη του. 

Αυτά και άλλα πολλά θα ζήσετε μαζί μας σε ένα
άρτια οργανωμένο ταξίδι στο παραμυθένιο 

Χριστουγεννιάτικο Λονδίνο!

https://www.manessistravel.gr/el/xristougennna-Londino-harry-potter
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ	με	SKY EXPRESS
•	 Μια	αποσκευή	έως	20	κιλά	και	μια	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Τέσσερις,	πέντε		διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχείο	της	επιλογής	σας			
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Μεταφορές	από	το	αεροδρόμιο	του	Λονδίνου	στο	ξενοδοχείο	και	αντίστροφα		
• Περιήγηση στην πόλη του Λονδίνου 
• Επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο και μεταφορά στο Μουσείο των Κέρινων 
Ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσό (προαιρετική είσοδος, έξοδα ατομικά) 
• Εκδρομή στο Γουίνσδορ 
• Εισιτήριο / μεταφορά  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:	€ 250
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη	και	από	άλλες	πόλεις:	€	100
	 με	την	SKY EXPRESS	(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.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα: 
Αθήνα	-	Λονδίνο,	Περιήγηση	πόλης
2η μέρα:
Λονδίνο,	Επίσκεψη	στο	Βρετανικό	Μουσείο	&	
Μουσείο	Madame	Tussauds
Προαιρετικά: Νυχτερινός γύρος πόλης
3η μέρα:
Λονδίνο…στα	μονοπάτια	του	Harry	Potter
4η μέρα:
Λονδίνο,	Ελεύθερη	μέρα
Προαιρετικά: Ημερήσια εκδρομή σε Κέιμπριτζ, 
Γκρίνουιτς, Κρουαζιέρα στον Τάμεση ή Ημερήσια 
εκδρομή σε  Οξφόρδη, Στράτφορντ Απόν Έιβον
5η μέρα:
Λονδίνο	-	Γουίνσδορ	-	Αθήνα

από 665€Αναχωρήσεις: 26, 27 Δεκεμβρίου, 2, 3, 4 Ιανουαρίου - 5	μέρες
21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 Δεκεμβρίου - 6	μέρες

Οι Πτήσεις μας με SKY EXPRESS
1η μέρα GQ	700		 Αθήνα	-	Λονδίνο 11:10	-	13:05

5η, 6η μέρα GQ	701		 Λονδίνο	-	Αθήνα 14:00	-	19:30

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑΘΗΝΑ	με	KLM
•	 Μια	αποσκευή	έως	23	κιλά	και	μία	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Τέσσερις,	πέντε	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,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:+	€ 250
•	 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

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

Η πρωτεύουσα της κοσμοπολίτικης Ολλανδίας, το 
ξακουστό Άμστερνταμ, είναι μία από τις πιο ζωντανές 
μεγαλουπόλεις της Βόρειας Ευρώπης. Εδώ η τέχνη, η 
γαστρονομία, το shopping, τα coffee shops και το Red 

Light District συνυπάρχουν με τρόπο μοναδικό. 
Η “Βενετία του Βορρά” όπως επονομάζεται χάρη στην 

ιδιαίτερη πολεοδομία της - χαρακτηριστικό δείγμα του 
“Χρυσού Αιώνα” της Ολλανδίας - είναι μια πόλη κτισμένη 

πάνω σε πολυάριθμα νησάκια, που συνδέονται μεταξύ 
τους με γραφικές γέφυρες και διώρυγες, ενώ τα κανάλια 

στα οποία καθρεφτίζονται οι υπέροχης αρχιτεκτονικής 
προσόψεις των σπιτιών της, τα αμέτρητα ποδήλατα, 

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

Τα Χριστούγεννα στο Άμστερνταμ είναι ονειρεμένα! 
Οι στολισμοί κατά μήκος των καναλιών, οι 

χριστουγεννιάτικες αγορές που θεωρούνται από τις 
καλύτερες της Ευρώπης και οι κάθε είδους εορταστικές 

εκδηλώσεις, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα μοναδική. 
Ακολουθήστε τους ήχους και τις μυρωδιές των γιορτών, 
δοκιμάστε αρωματικό ζεστό κρασί και ντόπιες λιχουδιές, 
ζήστε τη μαγεία των ημερών σε αυτήν την μποέμ πόλη, 

που έχει κάτι για τον καθένα!

γιορτές στα κανάλια, 
στην πιο παραμυθένια πρωτεύουσα 

της Ευρώπης

https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-theofaneia-sto-amsterntam
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Βόλενταµ
Zaanse
Schans

Ρότερνταµ

Χάγη

Άµστερνταµ

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Ντελφτ

Ουτρέχτη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

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

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

•	 Πτήσεις	με	KLM  
• Περιήγηση στην πόλη του 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:

Οι Πτήσεις μας με KLM
23/12 KL	1576		 Αθήνα	-	Άμστερνταμ 17:20	-	20:00

28/12 KL	1581			 Άμστερνταμ	-	Αθήνα 20:55	-	01:05
26/12
02/01 KL	1572		 Αθήνα	-	Άμστερνταμ 06:00	-	08:35

30/12
06/01 KL	1581			 Άμστερνταμ	-	Αθήνα 20:55	-	01:05

από 645€Αναχωρήσεις: 23 Δεκεμβρίου - 6	μέρες	*
26 Δεκεμβρίου, 2 Ιανουαρίου - 5	μέρες

*	Το	εξαήμερο	πρόγραμμα	περιλαμβάνει	μία	επιπλέον	διανυκτέρευση	στο	Άμστερνταμ	
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΑΘΗΝΑ	με	SKY EXPRESS
•	 Μια	αποσκευή	έως	20	κιλά	και	μία	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Πέντε	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:	€ 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

Χάγη, Ντελφτ, Ρότερνταμ, Γάνδη, Αμβέρσα 

Το κοσμοπολίτικο Άμστερνταμ  ε ίνα ι  μ ια 
πόλη κτ ισμένη πάνω σε πολυάριθμα νησάκια , 

που συνδέοντα ι  μεταξύ τους με γραφικές 
γέφυρες κα ι  δ ιώρυγες .  Αποτελε ί  χαρακτηριστ ικό 

δε ίγμα του “Χρυσού Α ιώνα”  της  Ολλανδίας  κα ι 
χάρη στην ιδ ια ί τερη πολεοδομία της ,  η πόλη 

διεκδικεί τον τίτλο της “Βενετίας του Βορρά” . 

Η  παραμυθέν ια  Μπρυζ ,  η  επ ιβλητ ική Γάνδη 
με το  ξακουστό κωδωνοστάσιο  κα ι  η  Αμβέρσα, 

η  “πόλη των δ ιαμαντ ιών”  αποτελούν επ ίσης 
σταθμούς αυτής της  απόδρασης σε πανέμορφες 

Ευρωπαϊκές  πόλε ις ,  που θα σας χαρίσουν 
εικόνες μοναδικές!

Στις παραμυθουπόλεις της βάφλας, της 
μπύρας, της σοκολάτας και 

της τηγανιτής πατάτατας 

https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-theofaneia-se-amsterntam---mpruz
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Ρότερνταµ

Χάγη

Άµστερνταµ

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Ντελφτ

ΒΕΛΓΙΟ

Μπρυζ

Γάνδη

Αµβέρσα

Βρυξέλλες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα: 
Αθήνα	-	Βρυξέλλες	-	Άμστερνταμ			

2η μέρα: 
Άμστερνταμ,	Περιήγηση	πόλης			

3η μέρα: 
Άμστερνταμ	-	Χάγη	-	Ντελφτ	-	Ρότερνταμ	-	Μπρυζ				

4η μέρα:
Μπρυζ,	Περιήγηση		

5η μέρα: 
Μπρυζ	-	Γάνδη	-	Αμβέρσα	-	Μπρυζ			

6η μέρα: 
Μπρυζ	-	Βρυξέλλες	-	Αθήνα					

Σημειώσεις 
• Οι	ανωτέρω	εκδρομές,	επισκέψεις	ενδέχεται	να	
πραγματοποιηθούν	με	διαφορετική	σειρά,	χωρίς	να	
παραλειφθεί	κάτι	από	τα	αναγραφόμενα
• Στην	αναχώρηση	2/1	το	πρόγραμμα	ενδέχεται	να	
πραγματοποιηθεί	αντίστροφα	
• Τελικό	πρόγραμμα	με	το	ενημερωτικό	σας.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

•	 Εξαιρετικές	πτήσεις	με	SKY EXPRESS 
•	 Ξενάγηση	στο	Άμστερνταμ
• Βραδινή βόλτα	με	τον	αρχηγό	μας	
	 στο	ιστορικό	κέντρο	της	πόλης
•	 Περιήγηση	στην	κουκλίστικη	Μπρυζ 
•	 Περιήγηση	στην	επιβλητική	Γάνδη	και	
	 επίσκεψη	στον	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”

•	 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
•	 Εμπειρότατος	αρχηγός	-	συνοδός	
	 του	γραφείου	μας

TRAVEL AT A GLANCE:

Οι Πτήσεις μας με KLM
1η μέρα GQ	800					 Αθήνα	-	Βρυξέλλες 10:45	-	13:00

6η μέρα GQ	801			 	Βρυξέλλες	-	Αθήνα 14:50	-	19:00

Αναχωρήσεις: 24 Δεκεμβρίου,
2 Ιανουαρίου 6 μέρες από 795€
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΑΘΗΝΑ	με	SKY EXPRESS
•	 Μια	αποσκευή	έως	20	κιλά	και	μια	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	στην	Μπρυζ	σε	ξενοδοχείο	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:	€ 300
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη	και	από	άλλες	πόλεις:	€	100	
	 με	την	SKY EXPRESS	(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

Ονειρεμένα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά 
στην παραμυθένια Μπρυζ!

Ελάτε να περπατήσουμε μαζί κατά μήκος των μαγευτικών 
καναλιών και των πέτρινων γεφυριών της πόλης, να 

χαζέψουμε τις λίμνες με τους κατάλευκους κύκνους, να 
διασχίσουμε τα λιθόστρωτα σοκάκια, να θαυμάσουμε τα 

γραφικά αρχοντικά και τα περίτεχνα μεσαιωνικά κτίρια 
των Συντεχνιών, να δούμε πύργους και καθεδρικούς, να 
δοκιμάσουμε εκλεκτές σοκολάτες, να χαλαρώσουμε σε 

κουκλίστικα μπιστρό, να απολαύσουμε λιχουδιές και υπέροχες 
τοπικές μπύρες, να “χαθούμε” μέσα σε μια από τις πιο όμορφες 

Χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης, να σας πούμε 
ιστορίες και θρύλους της πόλης...

Η Μπρυζ φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει!
Και ακόμα, να επισκεφθούμε τις πανέμορφες Βρυξέλλες, την 

επιβλητική Γάνδη, την “πόλη των διαμαντιών” Αμβέρσα και 
αν θέλετε, μπορούμε να ανακαλύψουμε δύο από τις σπάνια 

επισκεπτόμενες πόλεις του Βελγίου - την Τουρναί, μια από
τις παλαιότερες πόλεις της χώρας, καθώς και την ιστορική 

πόλη Υπρ - αλλά και την γοητευτική Γαλλική πόλη Λιλ.

Αν τα Χριστούγεννα είχαν πρωτεύουσα, τότε η λιλιπούτεια αυτή πόλη 
της δυτικής Φλάνδρας θα άξιζε επάξια αυτόν τον τίτλο!

https://www.manessistravel.gr/el/christougenna---protochronia---theofaneia-stin-mpruz
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ΒΕΛΓΙΟ

ΓΑΛΛΙΑ

Βρυξέλλες

Μπρυζ

Γάνδη

Αµβέρσα

Λιλ Τουρναί

Υπρ

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	-	Γάνδη	-	Αμβέρσα	-	Μπρυζ
5η μέρα:
Μπρυζ	-	Βρυξέλλες	-	Αθήνα					

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

•	 Περιήγηση	στην	πρωτεύουσα	
	 του	Βελγίου,	τις	Βρυξέλλες
•	 Περιήγηση	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”
•	 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

TRAVEL AT A GLANCE:

Οι Πτήσεις μας με SKY EXPRESS
1η μέρα GQ	800 Αθήνα	-	Βρυξέλλες 10:45	-	13:00

5η μέρα GQ	801 Βρυξέλλες	-	Αθήνα 14:50	-	19:00

Αναχωρήσεις: 23, 24, 29, 30 Δεκεμβρίου,
2, 4 Ιανουαρίου 5 μέρες από 595€
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Ρέγκενσμπουργκ, Βάτενς

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ-ΑΘΗΝΑ	με	SKY EXPRESS	ή LUFTHANSA
•	 Μια	αποσκευή	έως	23	κιλά	και	μία	χειραποσκευή	έως	8	κιλά	με	LUFTHANSA	ή	μια	
	 αποσκευή	έως	20	κιλά	και	μια	χειραποσκευή	έως	8	κιλά	με	SKY EXPRESS
•	 Τέσσερις,	πέντε		διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	COURTYARD by Marriott MUNICH CITY CENTER 4*
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις	με	κλιματιζόμενο	πούλμαν,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
• Ξενάγηση στην πόλη του Σάλτσμπουργκ 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	και	από	άλλες	πόλεις:	€	100	με	την	SKY EXPRESS	(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.

Ανακαλύπτουμε την κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα 

της Βαυαρίας, το Μόναχο, το μεσαιωνικό της 

κόσμημα, την Νυρεμβέργη, αλλά και την πρώτη 

πρωτεύουσά της, το εντυπωσιακό Ρέγκενσμπουργκ!

Εξερευνούμε την παραμυθένια πόλη του 

Σάλτσμπουργκ, τον θαυμαστό κόσμο 

των περίφημων κρυστάλλων Σβαρόφσκι 

και το γραφικότατο Ίνσμπρουκ!

Επισκεπτόμαστε κουκλίστικες παραδοσιακές 

χριστουγεννιάτικες αγορές με υπέροχα χειροποίητα 

στολίδια, θαυμάζουμε δρόμους εκπληκτικά 

στολισμένους, δοκιμάζουμε γιορτινά εδέσματα και 

Gluhwein - αυτό το ζεστό κόκκινο γλυκό κρασί με 

ξυλάκια κανέλας, μοσχοκάρφια και άλλα μπαχάρια!

Οι γιορτές στις πόλεις αυτές είναι 

βγαλμένες από παραμύθι!

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-monacho-nurembergi
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Μόναχο

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Νυρεµβέργη

Σάλτσµπουργκ

Ίννσµπρουκ

Βάτενς

Ρέγκενσµπουργκ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Μόναχο,	Περιήγηση
2η μέρα:
Μόναχο	-	Νυρεμβέργη,	Περιήγηση	-	Μόναχο
3η μέρα:
Μόναχο	-	Σάλτσμπουργκ,	Ξενάγηση	-	Μόναχο
4η μέρα: 
Μόναχο	-	Βάτενς/Μουσείο	Σβαρόφσκι	-	Ίνσμπρουκ	
-	Μόναχο
5η μέρα:
Μόναχο,	Ρέγκενσμπουργκ
6η μέρα:
Μόναχο	-	Αθήνα

•	 Περιήγηση	στην	πρωτεύουσα	
	 της	Βαυαρίας,	το	Μόναχο
•	 Περιήγηση	στην	αυτοκρατορική	Νυρεμβέργη
• Ξενάγηση στην	παραμυθένια	πόλη	του	
 Σάλτσμπουργκ με επίσημο ξεναγό
•	 Περιήγηση	στο	Ρέγκενσμπουργκ,	
	 το	“Κάστρο	της	Βασίλισσας”

TRAVEL AT A GLANCE:

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

*	Το	πενθήμερο	πρόγραμμα	δεν	περιλαμβάνει	την	εκδρομή	στο	Ρέγκενσμπουγκ

•	 Επίσκεψη	στο	εκπληκτικό	στο	είδος	
	 του	μουσείο Σβαρόφσκι στο Βάτενς
•	 Περιήγηση	στο	γραφικότατο	Ίνσμπρουκ
•	 Τέσσερις,	πέντε	διανυκτερεύσεις	
	 σε	ξενοδοχείο	4*
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-
	 συνοδός	του	γραφείου	μας

από 545€Αναχωρήσεις: 26 Δεκεμβρίου, 2 Ιανουαρίου - 5	μέρες*
21, 23, 24 Δεκεμβρίου - 6	μέρες

Οι Πτήσεις μας με SKY EXPRESS ή LUFTHANSA
21, 23, 24/12 GQ	870 Αθήνα	-	Μόναχο 10:20	-	11:55
26, 28, 29/12 GQ	871 Μόναχο	-	Αθήνα 12:55	-	16:30

24/12 LH	1753 Αθήνα	-	Μόναχο 12:55	-	14:30
29/12 LH	1756 Μόναχο	-	Αθήνα 21:25	-	00:50
26/12 LH	1757 Αθήνα	-	Μόναχο 08:10	-	09:45
30/12 LH	1756 Μόναχο	-	Αθήνα 21:25	-	00:50

26/12, 2/1 GQ	870 Αθήνα	-	Μόναχο 10:20	-	11:55
30/12, 6/1 GQ	871 Μόναχο	-	Αθήνα 12:55	-	16:30

26/12 LH	1757 Αθήνα	-	Μόναχο 08:10	-	09:45
30/12 LH	1756 Μόναχο	-	Αθήνα 21:25	-	00:50
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Μόναχο, Μπάμπεργκ, Ρόττενμπουργκ, 
Νέρντλινγκεν, Ρέγκενσμπουργκ

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ-ΑΘΗΝΑ	με	SKY EXPRESS
•	 Μια	αποσκευή	έως	20	κιλά	και	μία	χειραποσκευή	έως	8	κιλά	
•	 Πέντε	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	NH NURNBERG 4*	ή	παρόμοιο	στη	Νυρεμβέργη
•	 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,	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)
•	 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.

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!!!

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

στα παραμυθέν ια  γερμανικά 
χωριά του ρομαντ ικού δρόμου

https://www.manessistravel.gr/el/xmas-nuremvergi
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Μόναχο

Νυρεµβέργη

Ρέγκενσµπουργκ

ΑΥΣΤΡΙΑ

Ρόττενµπουργκ

Μπάµπεργκ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Νέρντλινγκεν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Μόναχο,	Περιήγηση
2η μέρα:
Νυρεμβέργη,	Περιήγηση
3η μέρα:
Νυρεμβέργη	-	Μπάμπεργκ	-	Νυρεμβέργη
4η μέρα:
Νυρεμβέργη	-	Ρόττενμπουργκ	-	Νέρντλινγκεν	-	
Νυρεμβέργη
5η μέρα:
Νυρεμβέργη	-	Ρέγκενσμπουργκ	-	Νυρεμβέργη
6η μέρα:
Νυρεμβέργη	-	Μόναχο	-		Αθήνα

•	 Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	
	 πτήσεις	με SKY EXPRESS  
•	 Περιήγηση	στην	πρωτεύουσα	της	
	 Βαυαρίας,	το	κοσμοπολίτικο	Μόναχο
•	 Επίσκεψη	στην	ιστορική	πρωτεύουσα	της	
	 Βαυαρίας,	το	εντυπωσιακό	Ρέγκενσμπουργκ
•	 Επίσκεψη	στην	περιτειχισμένη	
	 Βαυαρική	πόλη	Νέρντλινγκεν,	που	
	 η	αστραφτερή	αρχιτεκτονική	της	κρύβει	
	 ένα	μυστικό	…πολλών	καρατίων

TRAVEL AT A GLANCE:

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

•	 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”	
•	 Πέντε	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	
 NH NURNBERG 4* στη	Νυρεμβέργη
•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-
	 συνοδός	του	γραφείου	μας

6 μέρες από  795€Αναχωρήσεις: 23, 30 Δεκεμβρίου

Οι Πτήσεις μας με SKY EXPRESS
1η μέρα GQ	870 Αθήνα	-	Μόναχο 10:20	-	11:55

6η μέρα GQ	871 Μόναχο	-	Αθήνα 12:55	-	16:30
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Βασιλεία, Μέλανας Δρυμός, Στρασβούργο
Χαϊδελβέργη, Φράιμπουργκ

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ	με LUFTHANSA  
•	 Μια	αποσκευή	έως	23	κιλά	και	μία	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•  Πέντε	διανυκτερεύσεις	στην	γραφική	λουτρόπολη	Μπάντεν	Μπάντεν	στο	ξενοδοχείο Leonardo  Royal 4*
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Χριστουγεννιάτικο	δείπνο	στο	Στρασβούργο		
•	 Είσοδος	και	μπάνιο	στις	πισίνες	με	τα	ιαματικά	νερά	στις	Θέρμες	Καρακάλα	και	την	σάουνα
•	 Γεύμα	στο	καζίνο		
•	 Εισιτήρια	για	το	Χριστουγεννιάτικο	κονσέρτο	με	την	φιλαρμονική	του	Μπάντεν	Μπάντεν
•	 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:	300€	
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Μπάντεν Μπάντεν, μια γραφική λουτρόπολη, ένας 
από τους πολυτελείς προορισμούς του πλανήτη, που 

προσφέρει ξεχωριστές στιγμές χαλάρωσης, ευεξίας 
και ξενοιασιάς και αποτελεί ιδανικό ορμητήριο 

για εξερεύνηση της ευρύτερης περιοχής.    
Η μαγευτική αυτή πόλη είναι γνωστή από τα ρωμαϊκά 

χρόνια για τις ιαματικές πηγές της - το όνομά 
της προέρχεται από την γερμανική λέξη μπάντεν 

(baden), που σημαίνει “λούζομαι”, σε προφανή 
συσχέτιση με τα λουτρά που δεσπόζουν στην πόλη.

Είναι επίσης γνωστή για το ιστορικό 
της Καζίνο, ένα κτίριο-κόσμημα. 

Ένα διαφορετικό Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα 
με επισκέψεις σε παραμυθένιες πόλεις με 

εκπληκτικά στολισμένους δρόμους και 
κουκλίστικες χριστουγεννιάτικες αγορές. 

Δοκιμάζουμε γιορτινά εδέσματα και ζεστό κρασί 
Gluhwein, χαλαρώνουμε σε ιαματικά λουτρά, 

παρακολουθούμε χριστουγεννιάτικο κονσέρτο και 
απολαμβάνουμε τις ανέσεις του κοσμοπολίτικου 

Μπάντεν Μπάντεν με την ποιότητα της Manessis Travel! 

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Γιορτές ευεξίας και ξεγνοιασιάς στην αριστοκρατική λουτρόπολη 
της καλής ζωής με τα καζίνο, τα καταπράσινα πάρκα, τις 

γειτονιές με τις art nouveau επαύλεις και τα υπέροχα καφέ, όπου 
συνήθιζαν να απολαμβάνουν το τσάι τους ο Λιστ και ο Τολστόι.

ΜΠΑΝΤΕΝ
ΜΠΑΝΤΕΝ
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Φρανκφούρτη	-	στο	μαγευτικό	Μπάντεν	
Μπάντεν
2η μέρα:
Εκδρομή	στις	Χριστουγεννιάτικες	αγορές	του	
Φράιμπουργκ	και	της	Βασιλείας
3η μέρα:
Εκδρομή	στο	Στρασβούργο,	Περιήγηση,	
Χριστουγεννιάτικη	αγορά,	Γιορτινό	δείπνο	
4η μέρα:
Στη	μαγεία	του	Μέλανα	Δρυμού,	Λίμνη	Τίτιζεε,	
Καταρράκτες	Τρίμπεργκ	
5η μέρα:
Σήμερα	θα	χαρούμε	τις	ανέσεις	του	
κοσμοπολίτικου	Μπάντεν	Μπάντεν.	Ξεκινάμε	από	
τις	Θέρμες	του	Καρακάλα	για	να	απολαύσουμε	το	
μπάνιο	μας	στην	μεγάλη	πισίνα	και	την	σάουνα.	Θα	
γευματίσουμε	στο	εστιατόριο	του	Καζίνο	και	στις	
πέντε	το	απόγευμα	εξασφαλίσαμε	εισιτήρια	για	το	
χριστουγεννιάτικο	κονσέρτο	με	την	φιλαρμονική	
του	Μπάντεν	Μπάντεν
6η μέρα:
Αποχαιρετάμε	το	Μπάντεν	Μπάντεν	για	επίσκεψη	
στην	Χαϊδελβέργη	και	πτήση	από	Φρανκφούρτη	
για	Αθήνα

• Πτήσεις	με	LUFTHANSA	Αθήνα-Φρανκφούρτη-Αθήνα 
•	 Πέντε	διανυκτερεύσεις	στην	γραφική	
λουτρόπολη	Μπάντεν	Μπάντεν	στο	
ξενοδοχείο	Leonardo  Royal 4*  
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά
•	 Χριστουγεννιάτικο	δείπνο	στο	Στρασβούργο		
•	 Είσοδος	και	μπάνιο	στις	πισίνες	με	τα	ιαματικά	
	 νερά	στις	Θέρμες	Καρακάλα	και	την	σάουνα
•	 Γεύμα	στο	Καζίνο		
•	 Εισιτήρια	για	το	Χριστουγεννιάτικο κονσέρτο 
	 με	την	φιλαρμονική	του	Μπάντεν	Μπάντεν
•	 Επίσκεψη	στην	πανεπιστημιούπολη		
	 του	Φράιμπουργκ	και	στην	θαυμάσια	
 Χριστουγεννιάτικη αγορά	του
•	 Επίσκεψη	στην	υπέροχη	Χριστουγεννιάτικη 
 αγορά	της	Βασιλείας
•	 Περιήγηση	στην	μαγευτική	πρωτεύουσα	
	 της	Αλσατίας,	το	Στρασβούργο,	και	στην	
	 φημισμένη	Χριστουγεννιάτικη αγορά	του
•	 Επίσκεψη	στην	“πνιγμένη”	στο	πράσινο	λίμνη 
Τίτιζεε	και	στους	καταρράκτες	Τρίμπεργκ
•	 Περιήγηση	στην	παραμυθένια	Χαϊδελβέργη
• Εμπειρότατος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας

TRAVEL AT A GLANCE:

Στρασβούργο

Καταράκτες
Τρίµπεργκ

Φρανγκφούρτη

Φράιµπουργκ

Βασιλεία

Λίµνη Τίτιζεε

Μπάντεν
Μπάντεν

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χαϊδελβέργη

Πρ
ος

 Φ
ρα

νγ
κφ

ού
ρτ

η

Απ
ό 

Φρ
αν

γκ
φο

ύρ
τη

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Οι Πτήσεις μας με LUFTHANSA
22/12 LH	1279 Αθήνα	-	Φρανκφούρτη 14:20	-	16:20

27/12 LH	1284 Φρανκφούρτη	-	Αθήνα 20:35	-	00:20

6 μέρες από  985€Αναχώρηση: 22 Δεκεμβρίου
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Στρασβούργο, Φράιμπουργκ, Λίμνη Τίτιζεε,
 Εγκισέμ, Κολμάρ, Ρικβίρ, Καταρράκτες Τρίμπεργκ, 

Μπάντεν Μπάντεν, Χαϊδελβέργη, Φρανκφούρτη

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ	με LUFTHANSA & SWISS
•	 Μια	αποσκευή	έως	23	κιλά	και	μία	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Τέσσερις,	πέντε		διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	ALOFT STRASBOURG ETOILE 4*
•	 Πλουσιοπάροχο	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,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 300
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία	και	λοιπά	αξιοθέατα
•	 Αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ

Ονειρεμένες γιορτές στη μαγεία…του 

Μέλανα Δρυμού και της Αλσατίας!!! 

Ταξιδεύουμε σε παραμυθένιες πόλεις, όπως το 

Στρασβούργο και η Χαϊδελβέργη, σε τοπία μαγευτικά, 

όπως εκείνα του Αλσατικού Δρόμου του Κρασιού ή 

του περίφημου Μέλανα Δρυμού και του Γερμανικού 

“Δρόμου του Ρολογιού”, σε γραφικές κωμοπόλεις 

όπως το Μπάντεν Μπάντεν, σε κουκλίστικα χωριά 

της Γερμανίας και της Γαλλίας, όπως το Εγκισέμ, 

το Κολμάρ, το Ρικβίρ και το Τρίμπεργκ. 

Επισκεπτόμαστε Χριστουγεννιάτικες αγορές 

παγκοσμίου φήμης, απολαμβάνουμε την 

εορταστική ατμόσφαιρα των ημερών, δοκιμάζουμε 

υπέροχο κρασί και γιορτινά εδέσματα! 

Ελάτε να ζήσουμε μαζί ένα παραμύθι 

στην καρδιά της Ευρώπης…

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-se-alsatia--dromos-tou-krasiou---melanas-drumos
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Στρασβούργο

Εγκισέµ
Κολµάρ
Ρικβίρ

Καταράκτες
Τρίµπεργκ

Φρανγκφούρτη

Φράιµπουργκ

Λίµνη Τίτιζεε

Μπάντεν
Μπάντεν

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Χαϊδελβέργη
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Φρανκφούρτη	-	Στρασβούργο
2η μέρα:
Στρασβούργο,	Περιήγηση
3η μέρα:
Στρασβούργο,	Μπάντεν	Μπάντεν	-	Χαϊδελβέργη
4η μέρα:
Στρασβούργο,	στη	μαγεία	του	Μέλανα	Δρυμού,	
Φράιμπουργκ,	Λίμνη	Τίτιζεε,	Καταρράκτες	
Τρίμπεργκ
5η μέρα:
Στρασβούργο,	Αλσατικός	Δρόμος	του	Κρασιού,	
Εγκισέμ,	Κολμάρ,	Ρικβίρ
6η μέρα:
Στρασβούργο	-	Φρανκφούρτη,	Περιήγηση	-	Αθήνα

•	 Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	
	 με LUFTHANSA & SWISS 
•	 Περιήγηση	στην	μαγευτική	πρωτεύουσα	
	 της	Αλσατίας,	το	Στρασβούργο
•	 Περιήγηση	στην	παραμυθένια	Χαϊδελβέργη
•	 Περιήγηση	στο	“Μανχάταν”	του	
	 Μάιν,	τη	Φρανκφούρτη
•	 Διαδρομή	στον	περίφημο	Αλσατικό	
	 Δρόμο	του	Κρασιού	και	επισκέψεις	στο	
	 γοητευτικό	Κολμάρ	και	στα	πανέμορφα	
	 χωριά	Ρικβίρ	και	Εγκισέμ,	που	θεωρούνται	
	 από	τα	ωραιότερα	χωριά	της	Γαλλίας
•	 Διαδρομή	στο	παραμυθένιο	φυσικό	
	 τοπίο	του	Μέλανα Δρυμού	και	στον	
	 Γερμανικό	“Δρόμο του Ρολογιού”
•	 Επίσκεψη	στην	πανεπιστημιούπολη	
	 του	Φράιμπουργκ

TRAVEL AT A GLANCE:

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

*	Στην	αναχώρηση	29/12	η	πτήση	της	επιστροφής	θα	γίνει	από	Ζυρίχη	και	η	
περιήγηση	στην	Φρανκφούρτη	θα	αντικατασταθεί	με	περιήγηση	στην	Ζυρίχη

•	 Επίσκεψη	στην	“πνιγμένη”	στο	
	 πράσινο	λίμνη Τίτιζεε 
•	 Επίσκεψη	στους	υψηλότερους	καταρράκτες	
	 της	Γερμανίας	σε	ένα	από	τα	πιο	όμορφα	
	 χωριά	της	περιοχής,	το	Τρίμπεργκ
•	 Επίσκεψη	στην	γραφική		
λουτρόπολη	Μπάντεν Μπάντεν
• Τέσσερις , πέντε διανυκτερεύσεις 
 στο Στρασβούργο	στο	ξενοδοχείο	
 ALOFT STRASBOURG ETOILE 4*
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
• Εμπειρότατος αρχηγός-
 συνοδός	του	γραφείου	μας

από  495€
Αναχωρήσεις: 17 Δεκεμβρίου, 4 Ιανουαρίου - 5	μέρες

22, 23, 29,* 30 Δεκεμβρίου - 6	μέρες

Οι Πτήσεις μας με LUFTHANSA & SWISS
17/12 LH	1285 Αθήνα	-	Φρανκφούρτη 07:00	-	09:05
21/12 LH	1284 Φρανκφούρτη	-	Αθήνα 20:50	-	00:35
23/12 LH	1279 Αθήνα	-	Φρανκφούρτη 14:20	-	16:20
28/12 LH	1284 Φρανκφούρτη	-	Αθήνα 20:35	-	00:20
24/12 LH	1279 Αθήνα	-	Φρανκφούρτη 14:20	-	16:20
29/12 LH	1284 Φρανκφούρτη	-	Αθήνα 20:35	-	00:20
29/12 LH	1279 Αθήνα	-	Φρανκφούρτη 14:20	-	16:20
03/01 LX	1842 Ζυρίχη	-	Αθήνα 17:45	-	21:20
30/12 LH	1279 Αθήνα	-	Φρανκφούρτη 14:20	-	16:20
04/01 LH	1284 Φρανκφούρτη	-	Αθήνα 20:35	-	00:20
04/01 LH	1279 Αθήνα	-	Φρανκφούρτη 14:20	-	16:20
08/01 LH	1284 Φρανκφούρτη	-	Αθήνα 20:35	-	00:20
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Ονειρεμένες γιορτές στο Παρίσι!!!
Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 

η “Πόλη του Φωτός” επιβεβαιώνει πανηγυρικά τον τίτλο της! 
Ολόκληρη η γαλλική πρωτεύουσα γίνεται πιο μαγική από ποτέ! 

Τα πάντα είναι φαντασμαγορικά στολισμένα 
και τα ωραιότερα μνημεία της φωτίζονται γιορτινά!

Παραμυθένιες χριστουγεννιάτικες αγορές, εορταστικές εκδηλώσεις 
για κάθε γούστο και ηλικία, ιδιαίτερες νοστιμιές, όπως το Bûche De 

Noël, το γαλλικό σοκολατένιο γλυκό των Χριστουγέννων. Και όσο 
για το …κρύο, το υπέροχο Vin Chaud, το ζεστό γαλλικό κρασί με 

κανέλα και πορτοκάλι, σίγουρα θα σας ζεστάνει!!!
Μαζί θα περιηγηθούμε στους δρόμους της στολισμένης πόλης 
και θα απολαύσουμε την εορταστική ατμόσφαιρα των ημερών. 
Θα γνωρίσουμε τα αξιοθέατα και τις κρυφές ομορφιές της, θα 

αντικρίσουμε μοναδικά έργα τέχνης, θα κάνουμε τις αγορές μας στα 
φημισμένα πολυκαταστήματα και τις απαστράπτουσες μπουτίκ. 

Μαζί θα πάμε και στην χριστουγεννιάτικα στολισμένη Disneyland, 
με τους ήρωες των παιδικών ταινιών και των κόμικς

να έχουν φορέσει χριστουγεννιάτικες στολές και
να προσφέρουν στιγμές γέλιου και χαράς!

 Κι αν θέλετε, μπορούμε να φθάσουμε ακόμα και στην Νορμανδία, 
για να δούμε την μεσαιωνική πόλη Ονφλέρ,

την ειδυλλιακή Ντωβίλ και την γραφική Τρουβίλ!
Bon Voyage!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ-ΑΘΗΝΑ	με	SKY EXPRESS	στο	Charles	de	Gaule	
	 ή	TRANSAVIA	(23/12)	στο	Orly	
•	 Μια	αποσκευή	έως	20	κιλά	και	μια	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Τέσσερις,	πέντε	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4*
•	 Πλουσιοπάροχο	μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Μεταφορές,	εκδρομές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
• 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	point,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 250
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη	και	από	άλλες	πόλεις:	€	100
	 με	SKY EXPRESS	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	(Λούβρο:	€	30,	Disneyland:	
	 €	110	ενήλικας/€	105	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

και  τα  φώτα της  Champs-Élysées άναψαν

https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-protochronia-theofaneia---parisi-disneyland-5-6-imeres
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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	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

•	 Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	
	 πτήσεις	με	SKY EXPRESS	ή	TRANSAVIA
• 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.

Προτεινόμενα εστιατόρια:
Victoria	Paris,	Coco,	Monsieur	Bleu,	la	
Gazette,	Avenue,	hotel	Costes,	George’s	
με	την	υπέροχη	θέα	στο	Παρίσι	στην	
ταράτσα	του	μουσείου	Centre	Pompidou,
Brasserie	Lipp,	L’	Entrecote	Café	de	
Paris	le	Relais	de	Venise	στη	πλατεία	
Mallot,	οικονομικό	και	πολύ	καλό!
Το	ελληνικό	εστιατόριο	Άννα	με	
chef	τον	Γιάννη	Κιόρογλου.

Προτεινόμενα ζαχαροπλαστεία:
Angelina,		Ladurée,	Café	de	la	Paix

Cabaret - show
Crazy	horse,	Moulin	Rouge,	Madame	Arthur
και	για	τους	πιο	προχωρημένους	Chez	Michou

Προτεινόμενα μουσεία:
Louvre,	fondation	Louis	Vuitton,	
La	Galerie	Dior,	Musée	Picasso,	la	Bourse	
Pinault	Collection,	Musee	d’Orsay,
Musée	national	de	la	Marine

TRAVEL AT A GLANCE:

Οι Πτήσεις με SKY EXPRESS στο Charles de Gaule
1η μέρα GQ	900 Αθήνα	-	Παρίσι 10:45	-	13:05

5η, 6η μέρα GQ	901 Παρίσι	-	Αθήνα 14:00	-	18:00

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
20/12 GQ	900 Αθήνα	-	Παρίσι 10:45	-	13:05
24/12 GQ	903 Παρίσι	-	Αθήνα 09:15	-	13:15
24/12 GQ	902 Αθήνα	-	Παρίσι 	06:00	-	08:20
29/12 GQ	903 Παρίσι	-	Αθήνα 17:15	-	21:15
29/12 GQ	902 Αθήνα	-	Παρίσι 14:00	-	16:20
03/01 GQ	903 Παρίσι	-	Αθήνα 17:15	-	21:15
03/01 GQ	902 Αθήνα	-	Παρίσι 14:00	-	16:20
08/01 GQ	903 Παρίσι	-	Αθήνα 17:15	-	21:15
08/01 GQ	902 Αθήνα	-	Παρίσι 14:00	-	16:20
12/01 GQ	901 Παρίσι	-	Αθήνα 14:00	-	18:00

από 645€Αναχωρήσεις: 17, 20, 26, 27 Δεκεμβρίου, 2, 3, 4, 8 Ιανουαρίου 5 μέρες
21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 Δεκεμβρίου 6 μέρες

Οι Πτήσεις με TRANSAVIA στο Orly
23/12 ΤΟ	3521		 Αθήνα	-	Παρίσι 11:30	-	14:00
28/12 ΤΟ	3520			 Παρίσι	-	Αθήνα 08¨15	-	12:30
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ	με	SKY EXPRESS
•	 Μια	αποσκευή	έως	23	κιλά	και	μία	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Πέντε	διανυκτερεύσεις	στο	κεντρικό	ξενοδοχείο	
 HOLIDAY INN NICE 4*	ή	παρόμοιο					
•	 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:+	€ 300
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη	και	από	άλλες	πόλεις:	€	90	
	 με	την	SKY EXPRESS	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)	
•	 Αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	επισκεπτόμενους	χώρους
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Νίκαια, Κάννες, Σαν Πωλ ντε Βανς, Εζ,
(Αιξ-Αν-Προβάνς, Μασσαλία)

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!!!

https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-se-kuani-akti-monako
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Μονακό

Μόντε Κάρλο

Κάννες

Εζ

Αιξ-Αν-Προβάνς

Σαν Πωλ ντε Βανς
Νίκαια

Μασσαλία

ΓΑΛΛΙΑ

Μιλάνο

ΙΤΑΛΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Μιλάνο	-	Νίκαια
2η μέρα:
Νίκαια,	Περιπατητική	Περιήγηση,	Προαιρετική	
βραδινή	επίσκεψη	στο	Μόντε	Κάρλο
3η μέρα: 
Νίκαια,	Ελεύθερη	μέρα,	
Προαιρετική	εκδρομή:	Αιξ-Αν-Προβάνς,	Μασσαλία
4η μέρα:
Νίκαια	-	Εζ,	Μουσείο	αρωμάτων	Φραγκονάρ	-	
Μονακό	-	Νίκαια
5η μέρα:
Νίκαια	-	Σαν	Πωλ	ντε	Βανς	-	Κάννες	-	Νίκαια
6η μέρα:
Νίκαια	-		Μιλάνο	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

6 μέρες από 695€Αναχωρήσεις: 22, 30 Δεκεμβρίου

•	 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

•	 Δυνατότητα	βραδινής	επίσκεψης	

	 στο	Μόντε Κάρλο

•	 Επίσκεψη	στις	κοσμοπολίτικες	Κάννες •	 Επίσκεψη	στο	υπέροχο	χωριό	της	

	 Προβηγκίας	Σαν Πωλ ντε Βανς

•	 Δυνατότητα	εκδρομής	σε

 Αιξ-Αν-Προβάνς και Μασσαλία

•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	

• Εμπειρότατος αρχηγός-

 συνοδός του γραφείου μας

TRAVEL AT A GLANCE:

Οι Πτήσεις μας με SKY EXPRESS
1η μέρα GQ	830		 Αθήνα	-	Μιλάνο 13:00	-	14:35

6η μέρα GQ	831		 Μιλάνο	-	Αθήνα 15:35	-	19:00
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ	με	ITA (ex. ALITALIA) ή SKY EXPRESS
•	 Μια	αποσκευή	έως	23	κιλά	και	μία	χειραποσκευή	έως	8	κιλά	με	ITA (ex. ALITALIA) 
	 ή	μια	αποσκευή	έως	20	κιλά	και	μια	χειραποσκευή	έως	8	κιλά	με	SKY EXPRESS
•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	σε	κεντρικό	ξενοδοχείο	της	επιλογής	σας:
 LE MERIDIEN VISCONTI 4* sup.	(www.marriott.com),	TWENTY ONE 4*
	 (www.twentyonerome.com),	NH CENTRO 4* (www.nh-hotels.com),	METROPOLIS 4*
	 (www.hotelmetropolisrome.com),	CICERONE 4* (www.ciceronehotelrome.com)
•	 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:+	€ 250
•	 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

Όλοι οι Δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη, αλλά ιδιαίτερα κατά τη 
διάρκεια των εορτών, τα πάντα οδηγούν στην “Αιώνια Πόλη”.
Η εκπληκτικά στολισμένη πρωτεύουσα της Ιταλίας μοιάζει την περίοδο 

αυτή πιο παραμυθένια από ποτέ!
Μαζί θα περπατήσουμε σε εντυπωσιακές πλατείες και γειτονιές με 

εκπληκτικής αρχιτεκτονικής κτίρια, επιβλητικά μνημεία και πανέμορφα 
σιντριβάνια. Μαζί θα αντικρίσουμε το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο 

δέντρο της πόλης στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, καθώς και την φάτνη 
σε πραγματικές διαστάσεις. Δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε 

την πελώρια χριστουγεννιάτικη αγορά της Piazza Navona, το Κολοσσαίο 
- το έμβλημα της Ρώμης - τις Αυτοκρατορικές Αγορές, την πλατεία 

του Καπιτωλίου, το Πάνθεον, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, 
την Piazza Venezia, την Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τα Μουσεία του 

Βατικανού, ούτε και να πετάξουμε ένα νόμισμα στα νερά της Φοντάνα 
ντι Τρέβι για να ξαναβρεθούμε κάποτε εκεί. Θα δοκιμάσουμε τα 

χριστουγεννιάτικα panettone, θα κάνουμε βόλτες στους εμπορικούς 
δρόμους με τις λαμπερές βιτρίνες για τις απαραίτητες αγορές, θα 

παρακολουθήσουμε διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις, θα μάθουμε 
για τα χριστουγεννιάτικα έθιμα της χώρας, όπως αυτό της κακάσχημης, 

αλλά καλής μάγισσας Μπεφάνα, που πετάει με τη σκούπα της πάνω 
από την Ιταλία και μοιράζει δώρα στα παιδιά. 

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

Ο  Πάπας Φραγκίσκος στέλνε ι  ευχές  ε ιρήνης 
από το παράθυρο του Βατ ικανού 

την παραμονή των Χριστουγέννων

https://www.manessistravel.gr/el/xmas-rome
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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

5 μέρες από 345€Αναχωρήσεις: 22, 23, 24, 26, 29, 30 Δεκεμβρίου,
2, 3, 4 Ιανουαρίου

• Απ΄ ευθείας πτήσεις με ITA
	 (ex.	ALITALIA)	ή	SKY EXPRESS    
•	 Ξενάγηση	στην	πόλη	της	Ρώμης	
•	 Ξενάγηση	στα	Μουσεία	του	Βατικανού	
	 και	στην	Βασιλική	του	Αγίου	Πέτρου	
•	 Δυνατότητα	επίσκεψης	στην	πρωτεύουσα	
	 της	Τοσκάνης,	την	υπέροχη	Φλωρεντία
•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	σε	κεντρικό	
	 ξενοδοχείο	της	επιλογής	σας	
•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-
	 συνοδός	του	γραφείου	μας.

TRAVEL AT A GLANCE:

Οι Πτήσεις μας με ITA & SKY EXPRESS
AZ	717 Αθήνα	-	Ρώμη 06:00	-	07:10

AZ	722 Ρώμη	-	Αθήνα 21:50	-	00:45

AZ	717 Αθήνα	-	Ρώμη 06:00	-	07:10

AZ	718	 Ρώμη	-	Αθήνα 15:40	-	18:35

GQ	820		 Αθήνα	-	Ρώμη 10:55	-	12:00

GQ	821		 Ρώμη	-	Αθήνα 13:00	-	15:55

AZ	719 Αθήνα	-	Ρώμη 12:05	-	13:15

AZ	722 Ρώμη	-	Αθήνα 21:50	-	00:45

Προτεινόμενα εστιατόρια:
Da	Meo	Patacca	στο	Τραστεβέρε	με	
καντσονέτες.	Roscioli,	Valentino	για	
καλό	φαγητό,	Dal	Bolognese,	Enoteca	
Spiriti	ένα	μοντέρνο	wine	bar,	κ.α.

Προτεινόμενα ζαχαροπλαστεία:
Pasticceria	Rosati,	Boccione,	De	Bellis

Cafés
Antico	Caffè	Greco,	στην	piazza	di	
Spagna	όπου	έπιναν	καφέ	ο	λόρδος	
Byron	και	ο	John	Keats,	Sant	Eustachio	
Il	Caffe,	Giolitti	κοντά	στο	Πάνθεον

Προτεινόμενα μουσεία:
Πινακοθήκη	Μποργκέζε,	Μουσεία	Καπιτωλίου,
Palazzo	Bonaparte,	Galleria	Nazionale	d’Arte	
Moderna	E	Contemporanea,	Villa	Farnesina
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ	με	SKY EXPRESS
•	 Μια	αποσκευή	έως	20	κιλά	και	μια	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	AMBASCIATORI 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:+	€ 300
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη	και	από	άλλες	πόλεις:	€	90	
	 με	την	SKY EXPRESS	(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, Πίζα, Λούκα

Ένα ταξίδι στην καρδιά της Ιταλίας!
Όμορφα τοπία, πολιτιστική κληρονομιά,

υψηλή γαστρονομία, μεσαιωνικά μνημεία 
παγκόσμιας κληρονομιάς!

Τα Χριστούγεννα στην Τοσκάνη
έχουν βγει μέσα από τα παραμύθια!!!

Πολιτ ιστ ική κληρονομιά ,  υψηλή 
γαστρονομία ,  μ ια  γ ιορτ ινή εμπε ιρ ία

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

Φλωρεντία

Λούκα

Σιένα

Πίζα

Ρώµη

Μοντεπουλτσιάνο
Πιέντσα

Μονταλτσίνο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Ρώμη	-	Σιένα	-	Φλωρεντία
2η μέρα:
Φλωρεντία,	Ξενάγηση	πόλης
3η μέρα:
Φλωρεντία	-	Πίζα	-	Λούκα	-	Φλωρεντία
4η μέρα:
Φλωρεντία,	Ελεύθερη	μέρα
Προαιρετική εκδρομή:	Οι	Δρόμοι	του	Κρασιού:	
Μοντεπουλτσιάνο,	Πιέντσα,	Μονταλτσίνο
5η μέρα:
Φλωρεντία	-	Ρώμη	-	Αθήνα	

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

5 μέρες από 645€Αναχωρήσεις: 22, 26, 30 Δεκεμβρίου,
4 Ιανουαρίου

•	 Εξαιρετικές	πτήσεις	με SKY EXPRESS 

	 πρωινή	αναχώρηση	από	Αθήνα

	 και	μεσημεριανή	από	Ρώμη	

• Περιήγηση στην πανέμορφη 

 μεσαιωνική Σιένα 

• Ξενάγηση	στην	πρωτεύουσα	της	Τοσκάνης,	

	 την	υπέροχη	Φλωρεντία με επίσημο ξεναγό 

• Περιήγηση στην ιστορική πόλη της Πίζας 

	 με	τον	περίφημο	κεκλιμένο	πύργο	της	
• Περιήγηση στην κουκλίστικη Λούκα

• Τέσσερις διανυκτερεύσεις στην 

 Φλωρεντία, σε ξενοδοχείο 4* 

•	 Εμπειρότατος	Αρχηγός-

	 συνοδός	του	γραφείου	μας

TRAVEL AT A GLANCE:

Οι Πτήσεις μας με SKY EXPRESS
1η μέρα GQ	820		 Αθήνα	-	Ρώμη 10:55	-	12:00

5η μέρα GQ	821		 Ρώμη	-	Αθήνα 13:00	-	15:55
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Βενετία, Μιλάνο, Μπολόνια, Φλωρεντία, Σιένα, Ρώμη

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια
	 ΑΘΗΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ,	ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ	&	ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ,	ΜΙΛΑΝΟ-	ΑΘΗΝΑ	με	SKY EXPRESS
•	 Μια	αποσκευή	έως	20	κιλά	και	μια	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Επτά	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 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:	€ 350
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 100	με	την	SKY EXPRESS (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

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!!!

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

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	-	Μιλάνο,	Περιήγηση
2η μέρα:
Μιλάνο	-	Βενετία,	Περιήγηση	πόλης
3η μέρα:
Βενετία	-	Μπολόνια	-	Φλωρεντία
4η μέρα:
Φλωρεντία,	Ξενάγηση	πόλης
5η μέρα:
Φλωρεντία	-	Σιένα	-	Ρώμη
6η μέρα:
Ρώμη,	Ξενάγηση	πόλης
7η μέρα:
Ρώμη,	Μουσεία	Βατικανού,	Βασιλική	Αγίου	Πέτρου
8η μέρα:
Ρώμη	-	Αθήνα

•	 Απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	SKY EXPRESS
•	 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

TRAVEL AT A GLANCE:

Οι Πτήσεις μας με SKY EXPRESS
22/12 GQ	830 Αθήνα	-	Μιλάνο 13:00	-	14:35

29/12 GQ	821 Ρώμη	-	Αθήνα 13:00	-	15:55

29/12 GQ	820 Αθήνα	-	Ρώμη 10:55	-	12:00

05/01 GQ	831 Μιλάνο	-	Αθήνα 15:35	-	19:00

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

*	Στην	αναχώρηση	29/12	το	πρόγραμμα	πραγματοποιείτε	αντίστροφα

8 μέρες από 795€Αναχωρήσεις: 22, 29* Δεκεμβρίου

•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	
	 στην	πρωτεύουσα	της	Τοσκάνης,	
	 την	υπέροχη	Φλωρεντία
•	 Περιήγηση	στην	πανέμορφη	
	 μεσαιωνική	Σιένα
•	 Τρεις	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
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ	με	SKY EXPRESS
•	 Μια	αποσκευή	έως	20	κιλά	και	μια	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Πέντε	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	NH MACHIAVELLI MILAN 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,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 300
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη	και	από	άλλες	πόλεις:	€	100
	 με	την	SKY EXPRESS	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
•	 Αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.		

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Μεσαιωνικό	Μπέργκαμο,	Λίμνες	Κόμο	και	Λουγκάνο

Ένα υπέροχο ταξίδι σε πόλεις και λίμνες
της Βόρειας Ιταλίας και της Ελβετίας!

Πόλεις ιστορικές και γραφικές, κοσμοπολίτικα θέρετρα 
και λίμνες απαράμιλλης ομορφιάς

περιτριγυρισμένες από παραμυθένια τοπία
μας καλούν για μια ξεχωριστή εξόρμηση και

μάλιστα, σε απόσταση αναπνοής από το Μιλάνο! 
Ελάτε μαζί μας σε ένα μοναδικό ταξίδι!

Μπορεί	το	Μιλάνο	να	είναι	περισσότερο	γνωστό	για	το	ένδοξο	Duomo	
και	την	άψογη	αίσθηση	της	μόδας,	αλλά	τα	Χριστούγεννα,	η	πόλη	
αποκτά	έναν	γοητευτικό	εορταστικό	χαρακτήρα,	που	δίνει	χαρά	

σε	μικρούς	και	μεγάλους	επισκέπτες.

https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-milano-limnes-boreias-italias-elvetia
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Λίμνη
Κονστάντζα

Λίµνη
Κόµο

Λίµνη
Ματζόρε

Μιλάνο

Λίµνη
Λουγκάνο

ΙΤΑΛΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

Σαιν
Μόριτζ

Μπέργκαµο

Γένοβα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Μιλάνο,	Περιήγηση	στο	duomo	και	
τη	χριστουγεννιάτικη	αγορά	
2η μέρα:
Ημερήσια	εκδρομή	στις	Λίμνες	Κόμο	και	Λουγκάνο
3η μέρα:
…	στο	κοσμοπολίτικο	Σαιν	Μόριτζ!!!!	
4η μέρα:
ελεύθερη	μέρα	στην	πρωτεύουσα	της	μόδας	για	
περίπατο	και	shopping,	απογευματινή	εκδρομή	στο	
Μπέργκαμο	
5η μέρα:
Ανάβαση	στο	Ζερμάτ,	με	την	ψηλότερη	βουνοκορφή	
του	Μάτερχορν
6η μέρα:
Μιλάνο	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Οι Πτήσεις μας με Sky Express
1η μέρα GQ	830 Αθήνα	-	Μιλάνο 13:00	-	14:35

6η μέρα GQ	831 Μιλάνο	-	Αθήνα 15:35	-	19:00

6 μέρες από 650€Αναχωρήσεις: 24, 29 Δεκεμβρίου

•	 Περιήγηση	στην	πρωτεύουσα	της	
	 Λομβαρδίας,	το	Μιλάνο,	και	χρόνος	
	 για	την	πλούσια	αγορά	του
•	 Επίσκεψη	στο	υπέροχο	Κόμο	και	
	 στην	ομώνυμη	λίμνη,	μια	από	τις	
	 ομορφότερες	στην	Ευρώπη
•	 Ημερήσια	εκδρομή	στο	
	 κοσμοπολίτικο	Λουγκάνο	με	την	
	 ομώνυμη	λίμνη	του	(Ελβετία)
•	 Επίσκεψη	στο	πανέμορφο	Μπέργκαμο
•	 	Μαγευτική	διαδρομή	στο	αλπικό	
	 τοπίο	της	κοιλάδας	του	Εγκαντίν	με	
	 δάση	και	λίμνες	απαράμιλλης	ομορφιάς	
•	 Επίσκεψη	στο	Σαιντ	Μόριτζ	
	 (St	Moritz),	το	πιο	διάσημο	και	
	 αριστοκρατικό	θέρετρο	των	Άλπεων
•	 Ανάβαση	με	τον	οδοντωτό	στο	
	 Αλπικό	Ζέρματτ	στη	σκιά	του	
	 μεγαλειώδους	Μάττερχορν
•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-
	 συνοδός	του	γραφείου	μας	

TRAVEL AT A GLANCE:

Προτεινόμενα εστιατόρια:
Giacomo,	το	βραβευμένο	Gracco,	
La	veranda	στο	ξενοδοχείο	Four	seasons,
στις	τρατορίες	του	Ναβίλι	δίπλα	στα	κανάλια,
Trattoria	La	Baita	Di	Capuano	E	Civero	για	
φτηνό	και	καλό	φαγητό,	Trattoria	Aurora

Προτεινόμενα ζαχαροπλαστεία:
Pasticceria	Uva,	Pasticceria	Marchesi	
με	τα	εκπληκτικά	Panettone
Gelateria	Sartori

Cafés & nightlife
Panzera	Milano,	Ofelè,	
στην	περιοχή	Ναβίλι	για	νυχτερινή	ζωή

Προτεινόμενα μουσεία:
Γκαλερί	Carla	Sozzani,	Πινακοθήκη	
Σύγχρονης	Τέχνης,	
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 Το Καρναβάλι της Βενετίας (Carnevale di Venezia) 
είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ παγκοσμίως φημισμένο για 

τις περίτεχνες μάσκες του. Το καρναβάλι τελειώνει 
την “Λιπαρή Τρίτη” (Martedi Grasso ή Mardi Gras), 

μια μέρα πριν από την Καθαρή Τετάρτη, που είναι η 
πρώτη μέρα της Σαρακοστής των Ρωμαιοκαθολικών, 

της 40ήμερης δηλαδή νηστείας πριν το Πάσχα. 

Σήμερα, περίπου 3.000.000 επισκέπτες φθάνουν κάθε 
χρόνο στην Βενετία για το Καρναβάλι της. Ένα από τα 
πιο σημαντικά γεγονότα είναι ο διαγωνισμός για “την 

πιο όμορφη μάσκα” (la maschera più bella) κατά το 
τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς, όπου κριτική 

επιτροπή είναι μια διεθνής ομάδα σχεδιαστών μόδας.

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ-ΑΘΗΝΑ	μέσω	ΡΩΜΗΣ	με	ITA AIRWAYS	(ex.	ALITALIA)
•	 Μια	αποσκευή	έως	23	κιλά	και	μία	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Τέσσερις		διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	της	επιλογής	σας		
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά		
•	 Εκδρομές,	περιηγήσεις,	επισκέψεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα		
• Εισιτήριο για το βαπορέτο την 1η και την 4η  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
•	 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/karnabali-benetias-5-meres
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
1η μέρα: 
Αθήνα	-	Βενετία,	Περιήγηση	πόλης

2η μέρα: 
Βενετία	-	Πάντοβα	-	Βενετία			

3η μέρα: 
Βενετία,	Ελεύθερη	μέρα,	Προαιρετική	εκδρομή	
στην	Τεργέστη	

4η μέρα: 
Καρναβάλι	Βενετίας,	Grand	Finale,	
Πυροτεχνήματα	

5η μέρα: 
Βενετία	-	Αθήνα	

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

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	και	

	 ξενάγηση	στην	Βενετία	

•	 Εισιτήριο	για	το	βαπορέτο	

	 την	1η	και	την	4η		μέρα		

•	 Ολοήμερη	εκδρομή	στην	Πάντοβα		

•	 Δυνατότητα	εκδρομής	στην	Τεργέστη		

TRAVEL AT A GLANCE:

Οι Πτήσεις μας με ITA AIRWAYS
18/02 AZ	717			 Αθήνα	-	Ρώμη 06:00	-	07:10
18/02 AZ	1463			 Ρώμη	-	Βενετία 09:20	-	10:25
22/02 AZ	1466			 Βενετία	-	Ρώμη 11:15	-	12:25	
22/02 AZ	718			 Ρώμη	-	Αθήνα 15:40	-	18:35

5 μέρες από 445€Αναχώρηση: 18 Φεβρουαρίου
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Το Καρναβάλι της Βενετίας ξεκίνησε από μια 
νίκη της “Γαληνοτάτης Δημοκρατίας” εναντίον 

του Πατριάρχη της Ακυληίας Ουλρίκο ντι Τρέβεν, 
το 1162. Σε ανάμνηση της νίκης αυτής, οι 

άνθρωποι άρχισαν να συγκεντρώνονται και να 
χορεύουν στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. 

Το φεστιβάλ έγινε επίσημο την εποχή της 
Αναγέννησης και πολύ διάσημο κατά τη διάρκεια 

του 18ου αιώνα. Το 1797 τέθηκε εκτός νόμου και 
η χρήση των μασκών απαγορεύθηκε αυστηρά. 

Επανεμφανίστηκε σταδιακά κατά τον 19ο αιώνα. 

Μετά από μακρά απουσία, το Καρναβάλι άρχισε εκ 
νέου να πραγματοποιείται το 1979, όταν Ιταλική 
κυβέρνηση αποφάσισε να αναδείξει την ιστορία 

και τον πολιτισμό της Βενετίας και επίκεντρο των 
προσπαθειών αυτών έγινε το παραδοσιακό καρναβάλι. 

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ	και	ΒΕΝΕΤΙΑ-ΑΘΗΝΑ	με AEGEAN    
•	 Μια	αποσκευή	έως	23	κιλά	και	μία	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Τρεις		διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	BEST WESTERN TRITONE	4*	ή	παρόμοιο			
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά		
•	 Εκδρομές,	περιηγήσεις,	επισκέψεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα		
• Εισιτήριο για το βαπορέτο 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:	€ 250
•	 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/carnival-sti-benetia-4-days
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
1η μέρα: 
Αθήνα	-	Μπολόνια,	Περιήγηση	πόλης	-	Βενετία	

2η μέρα: 
Βενετία,	Περιήγηση	πόλης

3η μέρα: 
Βενετία,	Ελεύθερη	μέρα,	Grand	Finale,	
Πυροτεχνήματα	

4η μέρα: 
Βενετία	-	Αθήνα	

Σημειώσεις
• Οι	ανωτέρω	εκδρομές,	επισκέψεις	ενδέχεται	
	 να	πραγματοποιηθούν	με	διαφορετική	
	 σειρά,	χωρίς	να	παραλειφθεί	κάτι	από	τα	
	 αναγραφόμενα		
• Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη	€ 100	και	από	
	 άλλες	πόλεις:	€ 140	με	την	AEGEAN		
	 (ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
• Τελικό	πρόγραμμα	με	το	ενημερωτικό	σας

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	και	

	 ξενάγηση	στην	Βενετία	

•	 Εισιτήριο	για	το	βαπορέτο	την	2η	μέρα		

•	 Περιήγηση	στην	Μπολόνια		

TRAVEL AT A GLANCE:

Οι Πτήσεις μας με ITA AIRWAYS
19/02 A3	682					 Αθήνα	-	Μπολόνια 10:10	-	11:30
22/02 A3	671			 Βενετία	-	Αθήνα 15:20	-	18:40

4 μέρες από 465€Αναχώρηση: 19 Φεβρουαρίου
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Μεζέβ, Σαμονί, Βιλλάρ, Λωζάννη, Κάστρο Σιγιόν,
Μοντρέ, Γκρυγιέρ, Γκστάαντ, Κουρσεβέλ, Βέρνη

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ	με	απ΄	ευθείας	πτήσεις	της	SWISS
•	 Μια	αποσκευή	έως	23	κιλά	και	μία	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών
•	 Οκτώ	διανυκτερεύσεις	στο	επιλεγμένο	ξενοδοχειακό	συγκρότημα	
 VICTORIA MOUNTAIN HOTEL & RESIDENCE 4* σε δωμάτια comfort 
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά		
• Οκτώ δείπνα στο ξενοδοχείο της Ελβετίας, συμπεριλαμβανομένου 
 του Χριστουγεννιάτικου μπουφέ και του Ρεβεγιόν στις 31/12
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα	
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία	και	λοιπά	αξιοθέατα,	καθώς	και	ποτά	στο	
	 πακέτο	της	ημιδιατροφής	/	Χριστουγεννιάτικο	δείπνο	/	Ρεβεγιόν	
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Ελάτε να γιορτάσουμε τα πιο όμορφα Χριστούγεννα
και να υποδεχθούμε μαζί το 2023 

μέσα στο ειδυλλιακό τοπίο των Γαλλικών 
και Ελβετικών Άλπεων!!! 

Με βάση το μαγευτικό Βιλλάρ της Ελβετίας, 
επισκεπτόμαστε τα κοσμοπολίτικα χιονοδρομικά 

κέντρα Σαμονί και Μεζέβ, την υπέροχη πόλη-
ζωγραφιά Λωζάννη, το μεσαιωνικό κάστρο του 

Σιγιόν, το αριστοκρατικό Μοντρέ, την γραφική 
καστροπολιτεία Γκρυγιέρ, το ξακουστό Ελβετικό 

θέρετρο Γκστάαντ, το φημισμένο χιονοδρομικό 
κέντρο Κουρσεβέλ, την πανέμορφη Ζυρίχη και την 

ρομαντική πρωτεύουσα της Ελβετίας, την Βέρνη. 
Δοκιμάστε παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες 

λιχουδιές και απολαύστε ένα ποτήρι σαμπάνιας 
μετά το εορταστικό μας πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, 

θαυμάζοντας τα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα 
πάνω από τις βουνοκορφές των Άλπεων, μαζί με 

τις θερμότερες ευχές μας για ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

9 μέρες στο VICTORIA MOUNTAIN HOTEL

https://www.manessistravel.gr/el/elbetikes-kai-gallikes-alpeis-xmas
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Βέρνη

Κάστρο
Σιγιόν

Λωζάννη
Γκρυγιέρ

Ζυρίχη

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

Λίµνη Λεµάν

Βιλλάρ

Γκρυγιόν

Σαµονί
Μεζέβ

Κουρσεβέλ

ΓκστάαντΜοντρέ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Ζυρίχη	-	Βιλλάρ/Ελβετικές	Άλπεις
2η μέρα:
Βιλλάρ,	Χριστούγεννα…σε	μια	παραμυθένια	λευκή	
συμφωνία
3η μέρα:
Βιλλάρ,	στην	καρδιά	του	Μον	Μπλαν…	Σαμονί	και	
Μεζέβ!
4η μέρα:
Βιλλάρ	-	Λωζάννη	-	Κάστρο	Σιγιόν	-	Μοντρέ	-	Βιλλάρ
5η μέρα:
Βιλλάρ,	Γκρυγιέρ	-	Γκστάαντ…Snow	glam!
6η μέρα:
Βιλλάρ,	Γαλλικές	Άλπεις,	Κουρσεβέλ	&	Snow	
Elegance!!!
7η μέρα:
Βιλλάρ,	στην	πρωτεύουσα	Βέρνη
8η μέρα:
Βιλλάρ,	Ρεβεγιόν και υποδοχή του 2023	…
πυροτεχνήματα	στα	χιόνια!!
9η μέρα:
Βιλλάρ	-	Ζυρίχη	-	Αθήνα

• Εξαιρετικές πτήσεις με SWISS
	 πρωινή	αναχώρηση	από	Αθήνα	και	
	 απογευματινή	από	Ζυρίχη	-	ώστε	να	
	 έχουμε	περισσότερο	χρόνο	στην	χώρα
•	 Επίσκεψη	στα	παγκοσμίως	γνωστά	
	 χιονοδρομικά	κέντρα	Σαμονί και	Μεζέβ
•	 Περιήγηση	στην	πόλη-ζωγραφιά	Λωζάννη
•	 Επίσκεψη	σε	μια	από	τις	πιο	όμορφες
	 και	αριστοκρατικές	πόλεις	
	 της	Ελβετίας,	το	Μοντρέ
•	 Επίσκεψη	στην	γραφική	
	 καστροπολιτεία	Γκρυγιέρ,	“πατρίδα”	
	 του	ομώνυμου	αγελαδινού	τυριού
•	 Επίσκεψη	στο	ρομαντικό	θέρετρο	Γκστάαντ 
	 με	την	απαράμιλλη	γεωφυσική	του	ομορφιά
•	 Περιήγηση	στην	ρομαντική	πρωτεύουσα	της	
	 Ελβετίας,	την	Βέρνη,	την	“πόλη	των	κρηνών”

•	 Εκδρομή	στο	φημισμένο	χιονοδρομικό	
	 κέντρο	Κουρσεβέλ,	την	“βασίλισσα 
 των Γαλλικών Άλπεων”
•	 Οκτώ	διανυκτερεύσεις	στο	μαγευτικό	
 Βιλλάρ,	στο	επιλεγμένο	ξενοδοχειακό	
	 συγκρότημα	VICTORIA MOUNTAIN HOTEL 
 & RESIDENCE 4*	σε	δωμάτια comfort
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά
•  Οκτώ δείπνα	στο	ξενοδοχείο	της	Ελβετίας,	
	 συμπεριλαμβανομένου	του	
	 Χριστουγεννιάτικου	μπουφέ
	 και	του	Ρεβεγιόν	στις	31/12
•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-
	 συνοδός	του	γραφείου	μας

TRAVEL AT A GLANCE:

Οι Πτήσεις μας με SWISS
1η μέρα LX	1843 Αθήνα	-	Ζυρίχη 07:05	-	08:55

9η μέρα LX	1842 Ζυρίχη	-	Αθήνα 17:40	-	21:20

9 μέρες τελική τιμή 2100€Αναχώρηση: 24 Δεκεμβρίου

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

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

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ	με	απ΄	ευθείας	πτήσεις	της	SWISS
•	 Μια	αποσκευή	έως	23	κιλά	και	μία	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Τέσσερις,	πέντε	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχείο	της	επιλογής	σας
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτικής	για	τους	εκδρομείς	έως	75	ετών
•	 Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 350
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	
	 ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Ποιος δεν ονειρεύτηκε να περάσει τις γιορτές 

των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς στην 

Ελβετία έστω και μια φορά στη ζωή του; Να 

αντικρύσει τους φαντασμαγορικούς Καταρράκτες 

του Ρήνου, να επισκεφθεί την κουκλίστικη 

Λουκέρνη, να περπατήσει στους πεζόδρομους 

της ρομαντικής Βέρνης, να γνωρίσει την ιστορική 

πόλη Σαιντ Γκάλεν, να απολαύσει μια ζέστη 

σοκολάτα στις όχθες του ποταμού Λίματ στην 

Ζυρίχη, να φθάσει στο κοσμοπολίτικο τουριστικό 

θέρετρο Ιντερλάκεν, να κάνει μια διαδρομή με 

το Αλπικό τραίνο μέσα από τοπία απαράμιλλης 

ομορφιάς μέχρι το αριστοκρατικό Σαιντ Μόριτζ.

Και ακόμα, να ανακαλύψει το μικροσκοπικό  

Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν;

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-protochronia-i-theofaneia-sti-zurichi---alpiko-traino
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Βέρνη

Ιντερλάκεν

Ζυρίχη

Λουκέρνη

Καταρράκτες Ρήνου

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κωνστάνζ

Λίµνη
Κωνστάντζα

Βαντούζ

Σαιντ
Γκάλεν

ΛΙ
ΧΤ

ΕΝ
ΣΤ

ΑΪ
Ν

Σαιντ
Μόριτζ

Χουρ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Ζυρίχη	-	Καταρράκτες	Ρήνου	-	Ζυρίχη
2η μέρα: 
Ζυρίχη	-	Λιχτενστάιν	-	Σαιντ	Γκάλεν	-	Ζυρίχη	
3η μέρα:
Με	το	Αλπικό	τραίνο	στο	Σαιν	Μόριτζ!!!!
4η μέρα:
Ζυρίχη,	….	στις	λίμνες	του	Ιντερλάκεν	και	την	όμορφη	
πρωτεύουσα	Βέρνη
5η μέρα:
Ζυρίχη	-	Λουκέρνη	-	Ζυρίχη
Προαιρετική	εκδρομή	στην	Κωνστάνζ
6η μέρα:
Ζυρίχη	-	Αθήνα

• Εξαιρετικές πτήσεις με SWISS
	 πρωινή	αναχώρηση	από	Αθήνα	και	
	 απογευματινή	από	Ζυρίχη	-	ώστε	να	
	 έχουμε	περισσότερο	χρόνο	στην	χώρα
•	 Επίσκεψη	στους	φαντασμαγορικούς	
 Καταρράκτες του Ρήνου
•	 Επίσκεψη	στην	πρωτεύουσα	του	
	 Πριγκιπάτου	του	Λιχτενστάιν,	την	Βαντούζ
•	 Επίσκεψη	στο	πανέμορφο	Σαιντ Γκάλεν
• Διαδρομή με το Αλπικό τραίνο 
 στο Σαιντ Μόριτζ,	το	πιο	διάσημο	και	
	 αριστοκρατικό	θέρετρο	των	Άλπεων

•	 Επίσκεψη	στο	δημοφιλές	και	κοσμοπολίτικο	
	 τουριστικό	θέρετρο	Ιντερλάκεν
•	 Επίσκεψη	στην	ρομαντική	πρωτεύουσα	
	 της	Ελβετίας,	την	Βέρνη
•	 Επίσκεψη	στην	κουκλίστικη	Λουκέρνη
•	 Δυνατότητα	επίσκεψης	στην	
 Κωνστάνζ,	που	βρίσκεται	στο	
	 δυτικό	άκρο	της	ομώνυμης	λίμνης
•	 Τέσσερις,	πέντε		διανυκτερεύσεις	
	 σε	ξενοδοχείο	της	επιλογής	σας
 COURTYARD by MARRIOTT 4* sup.
 ή MARRIOTT 5*
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά
•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-
	 συνοδός	του	γραφείου	μας

TRAVEL AT A GLANCE:

Οι Πτήσεις μας με SWISS
22/12 LX	1831 Αθήνα	-	Ζυρίχη 14:40	-	16:25

27/12 LX	1842 Ζυρίχη	-	Αθήνα 17:45	-	21:20

23/12 LX	1843 Αθήνα	-	Ζυρίχη 07:05	-	08:55

28/12 LX	1842 Ζυρίχη	-	Αθήνα 17:45	-	21:20

28/12 LX	1843 Αθήνα	-	Ζυρίχη 09:20	-	11:10

02/01 LX	1842 Ζυρίχη	-	Αθήνα 21:10	-	00:45

30/12 LX	1843 Αθήνα	-	Ζυρίχη 07:05	-	08:55

04/01 LX	1842 Ζυρίχη	-	Αθήνα 21:10	-	00:45

04/01 LX	1843 Αθήνα	-	Ζυρίχη 09:20	-	11:10

08/01 LX	1842 Ζυρίχη	-	Αθήνα 17:45	-	21:20

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

από 645€Αναχωρήσεις: 22, 23, 28, 30 Δεκεμβρίου - 6	μέρες
4 Ιανουαρίου - 5	μέρες	*

*	Το	πενθήμερο	πρόγραμμα	δεν	περιλαμβάνει	την	εκδρομή	Λιχτενστάιν,	Σαιντ	Γκάλεν
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Ζυρίχη,	Βέρνη,	Λουκέρνη,
Γκρίντελβαλντ,	Γκρυγιέρ

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ	με	απ΄	ευθείας	πτήσεις	της	SWISS 
•	 Πέντε	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	THE HEY 4* sup. στο κέντρο του Ιντερλάκεν των δύο λιμνών 
•	 Ένα	δείπνο	και	ένα	γεύμα,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
•	 Εισιτήριο	για	τον	οδοντωτό	στο	Ζέρματτ	
•	 Επίσκεψη	σε	εργοστάσιο	σοκολάτας
•	 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€
•	 Αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα	
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Εισιτήριο	τραίνου/οδοντωτού	για	το	“Top	of	Europe”	στον	ορεινό	όγκο	του	Γιουνγκφράου	
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα πιο όμορφα 

Χριστούγεννα μέσα στις πανέμορφες πόλεις 

και στο ειδυλλιακό τοπίο των Ελβετικών Άλπεων!!!

Ελάτε να σας οδηγήσουμε στην… Κορυφή της 

Ευρώπης/”Top of Europe” στα 3.454 μέτρα

Με βάση το κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο 

Ιντερλάκεν, την “πρωτεύουσα της περιπέτειας” 

της Ελβετίας, επισκεπτόμαστε την κουκλίστικη 

Λουκέρνη, την γραφική καστροπολιτεία 

Γκρυγιέρ, την ρομαντική πρωτεύουσα 

Βέρνη και την πανέμορφη Ζυρίχη.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Ζερμάττ -  Γιουνγκφράου

ΊΝΤΕΡΛΑΚΕΝ
GLACIER EXPRESS

THE HEY 4* sup.
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ΕΛΒΕΤΙΑ

Ζυρίχη

Ιντερλάκεν "Top of Europe"

Λουκέρνη

Γκρίντελβαλντ

Γιουνγκφράου

Βέρνη

Γκρυγιέρ

Αλπικό Ζέρµαττ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Ζυρίχη	-	Ιντερλάκεν
2η μέρα:
Ιντερλάκεν,	Χριστουγεννιάτικες	αγορές,	Βέρνη,	
Γκρυγιέρ,	Εργοστάσιο	Σοκολάτας,	γεύμα	με	φοντύ	
και	παραδοσιακό	παγωτό	με	μαρέγκα
3η μέρα:
Ιντερλάκεν…Στην	Κορυφή	της	Ευρώπης/”Top	of	
Europe”
4η μέρα:
	Χριστουγενιάτικη	αγορά	του	Ιντερλάκεν
5η μέρα:
Ανάβαση		μέσα	από	μια	φαντασμαγορική	διαδρομή	
με	το	Glacier	Express,	μέσα	από	το	αλπικό	τοπίο	
μέχρι	το	Ζέρματτ,	όπου	θα	γευματίσουμε	και	θα	
χαρούμε	το	κοσμοπολίτικο	χωριό.	Επιστροφή	στο	
Ιντερλάκεν
6η μέρα:
Ιντερλάκεν	-	Λουκέρνη	-	Ζυρίχη	-	Αθήνα

•	 Πέντε	διανυκτερεύσεις	στο	κοσμοπολίτικο	
	 τουριστικό	θέρετρο	Ιντερλάκεν	
			 και	απογευματινή	από	Ζυρίχη	-	ώστε	να	
	 έχουμε	περισσότερο	χρόνο	στην	χώρα	
•	 Πέντε	διανυκτερεύσεις	στο	κοσμοπολίτικο	
	 τουριστικό	θέρετρο	Ιντερλάκεν,	
	 στο	κεντρικό	ξενοδοχείο	THE HEY 4* sup.,	
	 στο	κέντρο	της	πόλης	των	δύο	λιμνών	
•	 Περιήγηση	στην	ρομαντική	πρωτεύουσα	της	
	 Ελβετίας,	την	Βέρνη,	την	“πόλη	των	κρηνών”
•	 Επίσκεψη	στην	γραφική	
	 καστροπολιτεία	Γκρυγιέρ,	“πατρίδα”	
	 του	ομώνυμου	αγελαδινού	τυριού

TRAVEL AT A GLANCE:

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

•	 Επίσκεψη	σε	Εργοστάσιο	Σοκολάτας	
•	 Επίσκεψη	το	“χωριό	των	
	 παγετώνων”,	το	παραμυθένιο	
	 Γκρίντελβαλντ	και	…στην	“Κορυφή	
	 της	Ευρώπης”	/	“Top	of	Europe”
•	 Ανάβαση	με	τον	οδοντωτό	στο	
	 Αλπικό	Ζέρματτ	στη	σκιά	του	
	 μεγαλειώδους	Μάττερχορν
•	 Περιήγηση	στην	μεγαλύτερη	πόλη	της	
	 Ελβετίας,	την	Ζυρίχη,	την	
	 πόλη	των	τραπεζών
•	 Περιήγηση	στην	κουκλίστικη	Λουκέρνη
•	 Εμπειρότατος	Αρχηγός-
	 συνοδός	του	γραφείου	μας

Οι Πτήσεις μας με SWISS
22/12 LX	1831 Αθήνα	-	Ζυρίχη 14:40	-	16:25

27/12 LX	1842 Ζυρίχη	-	Αθήνα 17:45	-	21:20

6 μέρες από 1295€Αναχωρήσεις: 22 Δεκεμβρίου
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Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Δάση Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν,
(Σάλτσμπουργκ, Μπρατισλάβα)

Ένας Παραμυθένιος Χριστουγεννιάτικος Κόσμος 
πασπαλισμένος με χρυσόσκονη!!!

Ποιος δεν ονειρεύτηκε να ζήσει έστω και μια φορά στη ζωή του την 
χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Αυστρίας; Ποιος δεν θέλησε να 
βρεθεί στην αδιαμφισβήτητη πρωτεύουσα των Χριστουγέννων, την 

γιορτινή Βιέννη, που σαγηνεύει κάθε επισκέπτη;
Ελάτε να ζήσουμε μαζί τα όνειρα των παιδικών μας χρόνων, να 

επισκεφθούμε τις πανέμορφες χριστουγεννιάτικες αγορές, να 
περπατήσουμε στους εκπληκτικά στολισμένους δρόμους με τα χιλιάδες 

λαμπιόνια, να πιούμε ένα Gluhwein - αυτό το ζεστό κόκκινο γλυκό 
κρασί με τα ξυλάκια κανέλας, τα μοσχοκάρφια και τα άλλα μπαχάρια 

- να ακούσουμε τις γνώριμες μελωδίες του Μότσαρτ, του Σούμπερτ 
και του Στράους στις όχθες του Γαλάζιου Δούναβη, να γευτούμε το 

γλυκό έδεσμα των Χριστουγέννων, το Christstollen - το παραδοσιακό 
χριστόψωμο με τα αποξηραμένα φρούτα, τους ξηρούς καρπούς και 

την ζάχαρη άχνη - να κάνουμε μια ρομαντική βόλτα με το φιάκερ - την 
περίφημη ιππήλατη άμαξα της πόλης - να δούμε τα επιβλητικά παλάτια, 

τις εκκλησίες, τα μουσεία, τα μνημεία, τα πάρκα, να επισκεφθούμε 
τα φημισμένα καφέ με “άρωμα” ιστορίας για μια ζεστή σοκολάτα. 

Και ακόμα, να επισκεφθούμε τα χιλιοτραγουδισμένα Βιεννέζικα 
Δάση, το Μάγιερλινγκ και την κοσμική λουτρόπολη Μπάντεν. Και αν 

θέλετε, να πάμε ακόμα και στο “Κάστρο του Αλατιού”, το πανέμορφο 
Σάλτσμπουργκ. 

Ένα ταξίδι σαν παραμύθι!

https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-bienni-dasi-viennis
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Η πρωτεύουσα της Αυστρίας,
η Βιέννη, σαγηνεύει 

κάθε επισκέπτη!

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ	με	
 AUSTRIAΝ	ή	με	ναυλωμένη	πτήση	της	SKY EXPRESS  
•	 Μια	αποσκευή	έως	23	κιλά	και	μία	χειραποσκευή	έως	8	κιλά	με	AUSTRIAΝ	ή	
	 μια	αποσκευή	έως	20	κιλά	και	μια	χειραποσκευή	έως	8	κιλά	με	SKY	EXPRESS
•	 Τρεις,	τέσσερις,	πέντε,	έξι	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχείο	της	επιλογής	σας
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά
•	 Μεταφορές	από	το	αεροδρόμιο	της	Βιέννης	στο	ξενοδοχείο	και	αντίστροφα
• Περιήγηση στην πόλη της Βιέννης
• Εκδρομή στα Δάση Βιέννης, Μάγιερλιγκ, Μπάντεν
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:+	€ 270
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα
•	 Ποτά,	φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	στα	ξενοδοχεία
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται
	 ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

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”!
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η μέρα: 
Αθήνα	-	Βιέννη,	Περιήγηση	πόλης
2η μέρα:
Βιέννη,	Ελεύθερη	μέρα
3η μέρα:
Βιέννη,	Ελεύθερη	μέρα
Προαιρετικά: Ολοήμερη εκδρομή στο 
Σάλτσμπουργκ
4η μέρα:
Βιέννη,	Ελεύθερη	μέρα
Προαιρετική εκδρομή στην Μπρατισλάβα
5η μέρα:
Βιέννη,	Εκδρομή	στα	Δάση	Βιέννης,	Μάγιερλινγκ,	
Μπάντεν	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

από  495€

Αναχωρήσεις:
26, 27 Δεκεμβρίου - 4	μέρες

18, 19, 23, 26, 30 Δεκεμβρίου, 2, 4 Ιανουαρίου - 5	μέρες
21, 22, 24, 27, 31 Δεκεμβρίου - 6	μέρες

23 Δεκεμβρίου - 7	μέρες

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

TRAVEL AT A GLANCE:

• Επίσκεψη στην ιστορική και 
 κοσμοπολίτικη λουτρόπολη Μπάντεν
•	 Δυνατότητα	επίσκεψης	στην	
	 παραμυθένια	πόλη	του	Σάλτσμπουργκ
•	 Δυνατότητα	επίσκεψης	στην	πρωτεύουσα
	 της	Σλοβακίας,	την	Μπρατισλάβα,	
	 την	“μικρή	Βιέννη”
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά
•	 Τρεις,	τέσσερις,	πέντε,	έξι	διανυκτερεύσεις	
	 στη	Βιέννη	σε	ξενοδοχεία	4*,	5*
• Εμπειρότατος αρχηγός-
 συνοδός του γραφείου μας

*	Το	τετραήμερο	πρόγραμμα	έχει	μία	λιγότερη	ελεύθερη	μέρα,	το	εξαήμερο	πρόγραμμα	περιλαμβάνει	
μία	επιπλέον	ελεύθερη	μέρα	και	το	επταήμερο	πρόγραμμα	περιλαμβάνει	την	εκδρομή	στη	Μπρατισλάβα

Οι Πτήσεις μας με AUSTRIAN
18,23,24,26,31/12 OS 802 Αθήνα	-	Βιέννη 13:25	-	14:45
22,27,29,/12,	5/1 OS 803 Βιέννη	-	Αθήνα 22:05	-	01:45
21,23,27/12,	4/1 OS 804 Αθήνα	-	Βιέννη 06:00	-	07:15
26,27,29/12,	1,8/1 OS 803 Βιέννη	-	Αθήνα 22:05	-	01:45

22/12 OS 802 Αθήνα	-	Βιέννη 13:25	-	14:45
27/12 OS 801 Βιέννη	-	Αθήνα 09:30	-	12:40

26/12,	2/1 OS 804 Αθήνα	-	Βιέννη 06:00	-	07:15
30/12,	6/1 OS 801 Βιέννη	-	Αθήνα 09:30	-	12:40

Οι Πτήσεις μας με SKY EXPRESS
19/12 OS 804 Αθήνα	-	Βιέννη 06:00	-	07:15

23,	27,	30/12 GQ 2022 Βιέννη	-	Αθήνα 12:00	-	13:05
23/12 GQ 2023 Αθήνα	-	Βιέννη 14:30	-	17:30

27,	30/12,	3/1 GQ 2023 Βιέννη	-	Αθήνα 13:30	-	16:30

*	Για	την	αναχώρηση	19/12	το	δρομολόγιο	ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ
θα	πραγματοποιηθεί	με	AUSTRIAN	AIRLINES
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Ελάτε να ζήσουμε μαζί την χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της 
Αυστρίας στην γιορτινή Βιέννη, την αδιαμφισβήτητη πρωτεύουσα 

των Χριστουγέννων! Να επισκεφθούμε τις πανέμορφες 
χριστουγεννιάτικες αγορές, να περπατήσουμε στους εκπληκτικά 
στολισμένους δρόμους, να πιούμε ένα Gluhwein - αυτό το ζεστό 

κόκκινο γλυκό κρασί με τα ξυλάκια κανέλας, τα μοσχοκάρφια 
και τα άλλα μπαχάρια - να ακούσουμε τις γνώριμες μελωδίες του 
Μότσαρτ, του Σούμπερτ και του Στράους στις όχθες του Γαλάζιου 

Δούναβη, να γευτούμε το γλυκό έδεσμα των Χριστουγέννων, το 
Christstollen - το παραδοσιακό χριστόψωμο με τα αποξηραμένα 

φρούτα, τους ξηρούς καρπούς και την ζάχαρη άχνη - να 
κάνουμε μια ρομαντική βόλτα με το φιάκερ - την περίφημη 

ιππήλατη άμαξα της πόλης - να δούμε τα επιβλητικά παλάτια, τις 
εκκλησίες, τα μουσεία, τα μνημεία, τα πάρκα, να επισκεφθούμε τα 

φημισμένα καφέ με “άρωμα” ιστορίας για μια ζεστή σοκολάτα.
Και ακόμα, να γνωρίσουμε τα χιλιοτραγουδισμένα Βιεννέζικα 

Δάση, το Μάγιερλινγκ, την κοσμική λουτρόπολη Μπάντεν, 
το απαράμιλλης ομορφιάς Σάλτσμπουργκ, το παραμυθένιο 

Γκρατς, την πανέμορφη πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την 
Μπρατισλάβα, το κουκλίστικο Ίννσμπρουκ, το εκπληκτικό 
στο είδος του μουσείο Σβαρόφσκι στο Βάτενς, καθώς και 

την εντυπωσιακή περιοχή των κρυστάλλινων λιμνών του 
Σαλτσκάμεργκουτ, που περιβάλλονται από τις πανύψηλες 

βουνοκορφές των Άλπεων με τα υπέροχα παραδοσιακά 
χωριουδάκια, όπως το ειδυλλιακό Χάλστατ και το γραφικό χωριό 

Σαιντ Γκίλγκεν, να αντικατοπτρίζονται στα ήρεμα νερά τους.

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ	&	ΜΟΝΑΧΟ-ΑΘΗΝΑ	με	AUSTRIAN & LUFTHANSA
•	 Μια	αποσκευή	έως	23	κιλά	και	μία	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Έξι	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
•	 Πλουσιοπάροχο	μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Μεταφορές,	εκδρομές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
• Ξενάγηση στην πόλη της Βιέννης & στην πόλη του Σάλτσμπουργκ 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
•	 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

Βιέννη, Δάση της Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν, Γκρατς,
Σάλτσμπουργκ, Μπρατισλάβα, Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ, Σαιντ Γκίλγκεν,

Χάλστατ, Μπαντ Ισλ, Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι, Ίνσμπρουκ

https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-sto-austriako-panorama
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25.9762 25.9762 

Βιέννη

Γκρατς

Σάλτσµπουργκ

Μπάντεν
ΜπρατισλάβαΜάγιερλινγκ

Βάτενς

Ίννσµπρουκ

ΑΥΣΤΡΙΑ

Μόναχο

Χάλστατ

Μπαντ Ισλ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σαιντ
Γκίλγκεν

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Λίµνες Σαλτσκάµεργκουτ

•	 Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AUSTRIAN 
 & LUFTHANSA		~	Αθήνα-Βιέννη,	Μόναχο-Αθήνα	
•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	στην	αρχοντική	
	 αυστριακή	πρωτεύουσα	Βιέννη
•	 Ξενάγηση	στην	πόλη της 
 Βιέννης	με	επίσημο ξεναγό 
•	 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	

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
1η μέρα: 
Αθήνα	-	Βιέννη,	Περιήγηση	πόλης	
2η μέρα: 
Βιέννη,	Εκδρομή	στην	Μπρατισλάβα	
3η μέρα:
Βιέννη,	Εκδρομή	στα	Δάση	Βιέννης,	
Μάγιερλινγκ,	Μπάντεν		
4η μέρα:
Βιέννη	-	Γκρατς	-	Σάλτσμπουργκ			
5η μέρα:
Σάλτσμπουργκ,	Ξενάγηση	πόλης	
6η μέρα:
Σάλτσμπουργκ	-	Λίμνες	Σαλτσκάμεργκουτ/Σαιντ	
Γκίλγκεν,	Χάλστατ,	(Αλατωρυχείο	Χάλστατ),	
Μπαντ	Ισλ	-	Σάλτσμπουργκ	
7η μέρα:
Σάλτσμπουργκ	-	Βάτενς/Μουσείο	Σβαρόφσκι	-	
Ίνσμπρουκ	-	Μόναχο	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

	 Ροδόλφου	με	την		βαρόνη	Μαρία	
	 Βετσέρα	στην	περιοχή	του	Μάγιερλινγκ 
•	 Επίσκεψη	στην	ιστορική	και	
	 κοσμοπολίτικη	λουτρόπολη	Μπάντεν 
•	 Εκδρομή	στην	πρωτεύουσα	της	Σλοβακίας,	
	 την	Μπρατισλάβα,	την	“μικρή	Βιέννη”	
•	 Επίσκεψη	στην	παραμυθένια	
	 πόλη	του	Γκρατς  
•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	
	 στο	“Κάστρο	του	Αλατιού,	το	
 Σάλτσμπουργκ	με	επίσημο ξεναγό
•	 Επίσκεψη	στην	εντυπωσιακή	περιοχή	των	
	 κρυστάλλινων	λιμνών	του	
 Σαλτσκάμεργκουτ
•	 Επίσκεψη	στο	γραφικό	χωριό	Σαιντ 
 Γκίλγκεν	και		στην	λουτρόπολη	Μπαντ Ισλ
•	 Επίσκεψη	στο	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
•	 Περιήγηση	στο	γραφικότατο	Ίνσμπρουκ
•	 Επίσκεψη	στο	εκπληκτικό	στο	είδος	
	 του	μουσείο Σβαρόφσκι	στο	Βάτενς
•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-
	 συνοδός	του	γραφείου	μας

TRAVEL AT A GLANCE:

7 μέρες από 745€Αναχώρηση: 22 Δεκεμβρίου

Οι Πτήσεις μας με AUSTRIAN & LUFTHANSA
1η μέρα OS	802 Αθήνα	-	Βιέννη 13:25	-	14:45

7η μέρα LH	1756 Μόναχο	-	Αθήνα 21:25	-	00:50
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Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Ίννσμπρουκ, Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι, 
Σάλτσμπουργκ, Κίτζμπιελ, Λίμνη Άχενζεε/Περτιζάου, 

Γκάρμις-Πάρτενκιρχερν, Κάστρο Νοϊσβανστάιν, 
Ομπεραμεργκάου, Μόναχο

Ένα συναρπαστικό εορταστικό ταξίδι στα εντυπωσιακά τοπία 
των Βαυαρικών Άλπεων και του Αυστριακού Τιρόλο, με το οποίο 

επισκεπτόμαστε το κουκλίστικο Ίννσμπρουκ, το εκπληκτικό στο είδος 
του μουσείο των κρυστάλλων Σβαρόφσκι, το αμφιθεατρικά κτισμένο 

χωριό με τα χρωματιστά κουκλόσπιτα, το υπέροχο Κίτζμπιελ, την 
εκπληκτικής ομορφιάς λίμνη Άχενζεε με τις γύρω πυκνοφυτεμένες 

βουνοπλαγιές, το γραφικό χωριό Περτιζάου, το “Κάστρο του 
Αλατιού”, το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ, το παραμυθένιο χωριό 
Ομπεραμεργκάου, το μεγαλειώδες Κάστρο Νόισβανσταϊν, το 

πανέμορφο Γκάρμις-Πάρτενκιρχεν, καθώς και την κοσμοπολίτικη 
πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο!

Ένα μαγευτικό ταξίδι
που παραπέμπει σε σκηνές από εικονογραφημένα παραμύθια!

Αγέρωχη και άγρια, πολύμορφη και πανέμορφη, ακαταμάχητη και επιβλητική, η 
οροσειρά των Άλπεων διατρέχει ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρωπαϊκής ηπείρου. 

Το κουκλίστικο Ίννσμπρουκ είναι πρωτεύουσα του Αυστριακού 
ομόσπονδου κρατιδίου Τιρόλο. Κτισμένο σε μια κοιλάδα μεταξύ των 
βουνών Nordkette (2.334 μέτρα) στον βορρά, Patscherkofel (2.246 

μέτρα) και Serles (2.718 μέτρα) στον νότο, αποτελεί το ιδανικό μέρος 
για τους λάτρεις του σκι και ένα παγκοσμίως γνωστό κέντρο χειμερινού 

αθλητισμού, ταυτόχρονα όμως είναι και ένας προορισμός τεσσάρων 
εποχών, καθώς πάντα έχει κάτι να προσφέρει στους επισκέπτες του!

https://www.manessistravel.gr/el/Austriako-tirolo
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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! Το “Κάστρο του Αλατιού”, 
όπως μεταφράζεται το όνομά του, είναι μια πόλη απαράμιλλης ομορφιάς.

Το παραμυθένιο χωριό Ομπεραμεργκάου στους πρόποδες των 
Βαυαρικών Άλπεων και στο νότιο τμήμα της περίφημης “Ρομαντικής 

Οδού”, είναι παγκοσμίως γνωστό για τα ζωγραφιστά του σπίτια με 
σκηνές από γερμανικούς θρύλους, παραμύθια, λαογραφικές και 

θρησκευτικές ιστορίες, για τα ξυλόγλυπτά του, καθώς και για την 
ανά δεκαετία θεατρική αναπαράσταση των Παθών του Χριστού. 

Η πανέμορφη κωμόπολη Γκάρμις-Πάρτενκιρχεν είναι ένα από το 
δημοφιλέστερα θέρετρα της Γερμανίας και ένα από 
τα γνωστότερα χιονοδρομικά κέντρα της Ευρώπης.

Το επιβλητικό και μεγαλειώδες Κάστρο Νόισβανσταϊν 
είναι ένα παλάτι του 19ου αιώνα κτισμένο σε ένα 

ειδυλλιακό σημείο των Βαυαρικών Άλπεων. Η κατασκευή 
του οφείλεται στον ονειροπόλο και αμφιλεγόμενο βασιλιά 

Λουδοβίκο Β΄ της Βαυαρίας, ως χώρος ανάπαυσης 
και ως φόρος τιμής στον Ρίχαρντ Βάγκνερ, τον οποίο 

θαύμαζε απεριόριστα. Ένας πραγματικά παραμυθένιος 
πύργος, που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το Κάστρο 

της Ωραίας Κοιμωμένης στα πάρκα της Disneyland.
Το ονειρεμένο αυτό ταξίδι στο Αυστριακό Τιρόλο 

και στις Βαυαρικές Άλπεις συμπληρώνεται με 
τον μαγικό, θαυμαστό, παραμυθένιο κόσμο των 

κρυστάλλων στο Μουσείο Σβαρόφσκι.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ-ΑΘΗΝΑ	με	SKY EXPRESS
•	 Μια	αποσκευή	έως	23	κιλά	και	μία	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Πέντε	διανυκτερεύσεις	στο	κεντρικότατο	ξενοδοχείο	GRAUER BAR 4*
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις	με	κλιματιζόμενο	πούλμαν,	
	 όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
• Ξενάγηση στην πόλη του Σάλτσμπουργκ 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:	€ 350
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη	και	από	άλλες	πόλεις:	€ 90
	 με	την	SKY EXPRESS	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
• Χριστουγεννιάτικο δείπνο στις 24/12: 80 €/άτομο ή 
 Πρωτοχρονιάτικο δείπνο στις 31/12 στο ξενοδοχείο 160 €/άτομο
•	 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.
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Μόναχο

Γκάρµις

Ίννσµπρουκ

Βάτενς

Σάλτσµπουργκ

Κίτζµπιελ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

Λίµνη
Άχενζεε

Περτιζάου

Κάστρο
Νοϊσβανστάιν

Οµπεραµεργκάου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η μέρα: 
Αθήνα	-	Μόναχο,	Περιήγηση	-	Ίννσμπρουκ
2η μέρα:
Ίννσμπρουκ-	Βάτενς/Μουσείο	Σβαρόφσκι	-	
Ίννσμπρουκ	
3η μέρα:
Ίννσμπρουκ	-	Κίτζμπιελ	-	Λίμνη	Άχενζεε	-	
Περτιζάου	-	Ίννσμπρουκ
4η μέρα:
Ίννσμπρουκ,	Ολοήμερη	εκδρομή	στο	
Σάλτσμπουργκ
5η μέρα:
Ίννσμπρουκ	-	Γκάρμις-Πάρτενκιρχερν	-	Κάστρο	
Νοϊσβανστάιν	-	Ομπεραμεργκάου	-	Ίννσμπρουκ
6η μέρα:
Ίννσμπρουκ	-	Μόναχο	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

6 μέρες από 895€Αναχωρήσεις: 22, 29 Δεκεμβρίου

Οι Πτήσεις μας με SKY EXPRESS
1η μέρα GQ	870 Αθήνα	-	Μόναχο 10:20-11:55

6η μέρα GQ	871 Μόναχο	-	Αθήνα 12:55-16:30

•	 Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	
	 πτήσεις	με	SKY EXPRESS   
•	 Περιήγηση	στο	γραφικότατο	Ίνσμπρουκ
•	 Επίσκεψη	στο	εκπληκτικό	στο	είδος	
	 του	μουσείο Σβαρόφσκι	στο	Βάτενς
•	 Ολοήμερη	εκδρομή	και	ξενάγηση	στην	
	 παραμυθένια	πόλη	του	Σάλτσμπουργκ 
•	 Επίσκεψη	στην	πανέμορφη	κωμόπολη	
 Γκάρμις-Πάρτενκιρχερν
•	 Επίσκεψη	στο	επιβλητικό	
 Κάστρο Νοϊσβανστάιν
•	 Επίσκεψη	παραμυθένιο	χωριό	
 Ομπεραμεργκάου,	παγκοσμίως	
	 γνωστό	για	τα	ζωγραφιστά	του	σπίτια	

•	 Επίσκεψη	στο	διασημότερο	
	 χιονοδρομικό	κέντρο	της	Αυστρίας,	το	
	 γραφικό	Κίτζμπιελ	με	τα	χρωματιστά	
	 κουκλόσπιτα	τιρολέζικης	αρχιτεκτονικής	
•	 Επίσκεψη	στο	πανέμορφο	χωριό	Περτιζάου,	
	 που	βρίσκεται	στις	όχθες	της	λίμνης	Άχενζεε 
•	 Πέντε	διανυκτερεύσεις	στο	κεντρικότατο 
 ξενοδοχείο GRAUER BAR 4*
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Εμπειρότατος	Αρχηγός-
	 συνοδός	του	γραφείου	μας

TRAVEL AT A GLANCE:
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Χάλστατ, Μόντζεε, Σαιντ Γκίλγκεν, Βόλφγκανγκ, Κίτζμπιελ,
Ζελ αμ Ζέε, Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι, Μόναχο

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ-ΑΘΗΝΑ	με	SKY EXPRESS
•	 Μια	αποσκευή	έως	20	κιλά	και	μία	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Τέσσερις,	πέντε		διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	EUROPA SALZBURG 4* sup.
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά
•	 Μεταφορές,	εκδρομές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
• Ξενάγηση στην πόλη του Σάλτσμπουργκ
•	 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
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία	και	λοιπά	αξιοθέατα
•	 Ποτά,	φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	στα	ξενοδοχεία
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Το απαράμιλλης ομορφιάς “Κάστρο του Αλατιού”, το 

Σάλτσμπουργκ, το αμφιθεατρικά κτισμένο χωριό 

των Άλπεων με τα χρωματιστά κουκλόσπιτα, το 

υπέροχο Κίτζμπιελ, το εκπληκτικό Ζελ αμ Ζεε, το 

κουκλίστικο Ίννσμπρουκ, η εντυπωσιακή περιοχή 

των κρυστάλλινων λιμνών του Σαλτσκάμεργκουτ 

με τα υπέροχα παραδοσιακά χωριουδάκια, όπως το 

ειδυλλιακό Χάλστατ, το δημοφιλές θέρετρο Σαιντ 

Βόλφγκανγ και το γραφικό χωριό Σαιντ Γκίλγκεν, 

αλλά και οι πανέμορφες χριστουγεννιάτικες αγορές, 

οι εκπληκτικά στολισμένοι δρόμοι, οι γνώριμες 

μελωδίες του Μότσαρτ, του Σούμπερτ και του 

Στράους, το ζεστό κόκκινο κρασί με τα ξυλάκια 

κανέλας, τα μοσχοκάρφια και τα άλλα μπαχάρια, 

το γλυκόπιοτο Gluhwein, είναι τα “συστατικά” ενός 

παραμυθένιου ταξιδιού με την ποιότητα Manessis!!!

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

https://www.manessistravel.gr/el/xmas-paramithenia-austria-salzburg-kai-oi-limnes-saltsakamergkout


73

25.9762 25.9762 

Βιέννη

Σάλτσµπουργκ

Μπάντεν
ΜπρατισλάβαΜάγιερλινγκ

Βάτενς

ΑΥΣΤΡΙΑ

Μόναχο

Χάλστατ

Μπαντ Ισλ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σαιντ
Γκίλγκεν

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Λίµνες Σαλτσκάµεργκουτ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Μόναχο	-	Σάλτσμπουργκ
2η μέρα:
Σάλτσμπουργκ,	Ξενάγηση	
3η μέρα:
Σάλτσμπουργκ	-	Λίμνη	Μόντζεε…στην	εκκλησία	
όπου	γυρίστηκε	η	“Μελωδία	της	Ευτυχίας”	-	Σαιντ	
Γκίλγκεν,	Λίμνη	Βόλφγκανγκ,	Σαιντ	Βόλφγκανγ	-	
Χάλστατ	-	Σάλτσμπουργκ	
4η μέρα:
Σάλτσμπουργκ	-	Κίτζμπιελ	-	Λίμνη	Ζελ	αμ	Ζε	-	
Σάλτσμπουργκ
5η μέρα:
Σάλτσμπουργκ	-	Βάτενς/Μουσείο	Σβαρόφσκι	-	
Ίννσμπρουκ	-	Σάλτσμπουργκ
6η μέρα:
Σάλτσμπουργκ	-	Μόναχο	-	Αθήνα

•	 Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	
	 πτήσεις	με	SKY EXPRESS
•	 Ξενάγηση	στην	παραμυθένια	πόλη	του	
	 Σάλτσμπουργκ	με	επίσημο	ξεναγό
•	 Επίσκεψη	στην	εντυπωσιακή	περιοχή	των	
	 κρυστάλλινων	λιμνών	του	Σαλτσκάμεργκουτ
•	 Απολαμβάνουμε	το	ειδυλλιακό	Χάλστατ,	
	 το	“μαργαριτάρι	της	Αυστρίας”
•	 Επίσκεψη	στο	δημοφιλές	
	 θέρετρο	Σαιντ	Βόλφγκανγκ
•	 Επίσκεψη	στο	γραφικό	χωριό	Σαιντ	Γκίλγκεν	
	 στις	όχθες	της	λίμνης	Βόλφγκανγκ
•	 Θαυμάζουμε	την	υπέροχη	λίμνη	Μόντζεε	
	 και	την	ομώνυμη	πόλη	με	την	εκκλησία	
	 στην	οποία	γυρίστηκαν	οι	σκηνές	του	γάμου	
	 στην	ταινία	η	“Μελωδία	της	Ευτυχίας”

TRAVEL AT A GLANCE:

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

*	Στο	πενθήμερο	πρόγραμμα	η	ξενάγηση	της	πόλης	του	Σάλτσμπουργκ	θα	γίνει	την	1η	μέρα

•	 Επίσκεψη	στο	διασημότερο	χιονοδρομικό	
	 κέντρο	της	Αυστρίας,	το	γραφικό	
	 Κίτζμπιελ	με	τα	χρωματιστά	κουκλόσπιτα	
	 τιρολέζικης	αρχιτεκτονικής
•	 Επίσκεψη	στο	παραμυθένιο	Ζελ	αμ	Ζεε,	στις	
	 όχθες	της	ομώνυμης	πανέμορφης	λίμνης
•	 Επίσκεψη	στην	“πόλη	των	τεχνών	και	
	 των	επιστημών”	το	πανέμορφο	Λιντς,	που	
	 είναι	κτισμένο	στις	όχθες	του	Δούναβη
•	 Επίσκεψη	στο	εκπληκτικό	στο	είδος	
	 του	μουσείο	Σβαρόφσκι	στο	Βάτενς
•	 Περιήγηση	το	πανέμορφο	Ίννσμπρουκ,	
	 τη	“γέφυρα	του	ποταμού	Ινν”
•	 Περιήγηση	στην	πρωτεύουσα	
	 της	Βαυαρίας,	το	Μόναχο
•	 Τέσσερις	,	πέντε	διανυκτερεύσεις	στο	
	 ξενοδοχείο	EUROPA SALZBURG 4* sup.
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά
•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-
	 συνοδός	του	γραφείου	μας

από 645€Αναχωρήσεις: 17 Δεκεμβρίου, 4 Ιανουαρίου* - 5	μέρες
21, 30 Δεκεμβρίου - 6	μέρες

Οι Πτήσεις μας με SKY EXPRESS
1η μέρα GQ	870 Αθήνα	-	Μόναχο 10:20	-	11:55

5η, 6η μέρα GQ	871 Μόναχο	-	Αθήνα 12:55	-	16:30
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ	με	AUSTRIAN AIRLINES
•	 Μια	αποσκευή	έως	23	κιλά	και	μια	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 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 της Πράγας και στην 
 πόλη της Βιέννης 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
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	
	 ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Τσέσκυ Κρουμλόβ, Κάρλοβυ Βάρυ, Δάση Βιέννης,
Μάγιερλινγκ, Μπάντεν (Σάλτσμπουργκ, Δρέσδη)

Ελάτε να περπατήσουμε μαζί στους δρόμους
δύο πανέμορφων κεντροευρωπαϊκών πρωτευουσών 

με την απαράμιλλη αρχιτεκτονική
και την υπέροχη ατμόσφαιρα. 

Να θαυμάσουμε πόλεις και κωμοπόλεις που τις 
διαρρέει ο Δούναβης ή ο Μολδάβας,

να εξερευνήσουμε μεσαιωνικές καστροπολιτείες, να 
γνωρίσουμε κοσμικές λουτροπόλεις,

να δούμε επιβλητικά ανάκτορα, μεγαλοπρεπείς 
Καθεδρικούς ναούς, πλούσια μουσεία,

πανέμορφα μνημεία και υπέροχα πάρκα. 
Να ακούσουμε γνώριμες μελωδίες του Μότσαρτ, του 

Σούμπερτ και του Στράους, να παρακολουθήσουμε 
παραστάσεις Μαύρου Θεάτρου, να αγοράσουμε 

κομψά χειροτεχνήματα, να επισκεφθούμε φημισμένα 
καφέ με “άρωμα” ιστορίας, να γευτούμε θεσπέσια 

εδέσματα και γλυκά. Να επισκεφθούμε τις 
πανέμορφες χριστουγεννιάτικες αγορές ,

να περπατήσουμε στους εκπληκτικά στολισμένους 
δρόμους με τα χιλιάδες λαμπιόνια,

να πιούμε ένα Gluhwein - αυτό το ζεστό κόκκινο 
γλυκό κρασί με τα ξυλάκια κανέλας,

τα μοσχοκάρφια και τα άλλα μπαχάρια.

https://www.manessistravel.gr/el/praga-vienni-xmas


75

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΣΛΟΒΑΚΙΑΑΥΣΤΡΙΑ

ΤΣΕΧΙΑ

Βιέννη

Πράγα

Κάρλοβυ Βάρυ

∆ρέσδη

Τσέσκυ
Κρουµλόβ

Σάλτσµπουργκ

Μάγιερλινγκ
Μπάντεν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Βιέννη,	Ξενάγηση		πόλης
2η μέρα:
Βιέννη,	Εκδρομή	στα	Δάση	της	Βιέννης,	Μάγιερλινγκ,	
Μπάντεν
3η μέρα:
Βιέννη,	Ελεύθερη	μέρα
Προαιρετικά: Ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ
4η μέρα:
Βιέννη	-	Πράγα,	Ξενάγηση	πόλης	και	Καστρούπολης
5η μέρα:
Πράγα,	Εκδρομή	στο	Κάρλοβυ	Βάρυ
6η μέρα:
Πράγα,	Ελεύθερη	μέρα,
Προαιρετικά: Εκδρομή στη Δρέσδη
7η μέρα:
Πράγα	-	Τσέσκυ	Κρούμλοβ	-	Βιέννη	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

7 μέρες από 645€Αναχώρηση: 23 Δεκεμβρίου

•	 Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις

	 με	AUSTRIAN AIRLINES	-	πρωινή	

	 αναχώρηση	από	Αθήνα	και	βραδινή	από	Βιέννη	

	 ώστε	να	έχουμε	περισσότερο	χρόνο	στην	χώρα

•	 Ξενάγηση	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

•	 Επίσκεψη	στο	κυνηγετικό	περίπτερο,	

	 γνωστό	από	το	τραγικό	ειδύλλιο	του	

	 διαδόχου	της	Αυστροουγγρικής	αυτοκρατορίας	

	 Ροδόλφου	με	την	βαρόνη	Μαρία	Βετσέρα	

	 στην	περιοχή	του	Μάγιερλινγκ

•	 Επίσκεψη	στην	ιστορική	και	

	 κοσμοπολίτικη	λουτρόπολη	Μπάντεν

•	 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  

•	 	Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	

•	 Έξι	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*

 με την ποιότητα Manessis  

•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-

	 συνοδός	του	γραφείου	μας.

TRAVEL AT A GLANCE:

Οι Πτήσεις μας με AUSTRIAN AIRLINES

1η μέρα OS	804
OS	802 Αθήνα	-	Βιέννη

07:15	-	08:30
13:25	-	12:20

7η μέρα OS	803 Βιέννη	-	Αθήνα 22:05	-	01:10
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΠΡΑΓΑ-ΑΘΗΝΑ
	 με	απ΄ ευθείας πτήσεις Charter της AEGEAN ή της SKY EXPRESS
•	 Μια	αποσκευή	έως	23	κιλά	και	μια	χειραποσκευή	έως	8	κιλά	με την AEGEAN	ή	
	 μια	αποσκευή	έως	20	κιλά	και	μια	χειραποσκευή	έως	8	κιλά	με την SKY EXPRESS
•	 Τρεις	ή	τέσσερις	διανυκτερεύσεις	στην	Πράγα	σε	
	 ξενοδοχείο	της	επιλογής	σας	με	πρωινό	
•	 Μεταφορές	από	το	αεροδρόμιο	της	Πράγας	στο	ξενοδοχείο	και	αντίστροφα	
• Ξενάγηση της Παλιάς Πόλης της Πράγας και της Καστρούπολης  
• Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ με Ελληνόφωνο ξεναγό στο 5ήμερο πρόγραμμα 
•	 Ελληνόφωνος	συνοδός-ξεναγός	
•	 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:
 € 220 με AEGEAN /	€ 250 με SKY EXPRESS
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Ποτά,	φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	στα	ξενοδοχεία	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	
	 ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

ΠΡΑΓΑ
ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ

ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ
Πράγα, η “Χρυσή Πόλη των 100 Πύργων”, μοιάζει σαν να έχει 

ξεπηδήσει από τις σελίδες κάποιου παραμυθιού!
Η μποέμ πρωτεύουσα της Τσεχίας έχει διατηρήσει σε ένα μεγάλο 

τμήμα της τον μεσαιωνικό της χαρακτήρα και μαγεύει τους επισκέπτες 
κάθε εποχή του χρόνου, ιδιαίτερα όμως κατά την εορταστική περίοδο 

αποπνέει μια ατμόσφαιρα σαγηνευτική, με τους πάγκους των 
χριστουγεννιάτικων αγορών να προσελκύουν πλήθος κόσμου!
Η απαράμιλλη αρχιτεκτονική της, το καλοδιατηρημένο ιστορικό 

της κέντρο με τα γραφικά πλακόστρωτα, ελικοειδή σοκάκια και τις 
περίτεχνες προσόψεις των κτιρίων, το εμβληματικό παλιό Δημαρχείο με 
το περίφημο Αστρονομικό Ρολόι, οι εντυπωσιακές εκκλησίες, η θρυλική 

γέφυρα του Καρόλου με τα 30 αγάλματα πάνω από τον Μολδάβα, 
το παραμυθένιο Κάστρο, το χρυσό δρομάκι των αλχημιστών και τόσα 

άλλα, μας προκαλούν σε συνεχείς στάσεις για να τα θαυμάσουμε και να 
τα απαθανατίσουμε με την φωτογραφική μας μηχανή.

Η ρομαντική, “βελούδινη” πόλη του Κάφκα και του Σμέτανα 
προσφέρει μια τεράστια γκάμα ψυχαγωγίας: πανέμορφα καφέ-στέκια 

διανοούμενων, πολλά τζαζ κλαμπ, εκπληκτικές μπιραρίες, χώρους 
συναυλιών και παραστάσεων του περίφημου Μαύρου Θεάτρου!

Επιπλέον, η πανέμορφη λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ, η “Βασιλική 
Πόλη”, με τα υπέροχα αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια αποτελεί μια 

ημερήσια απόδραση ενώ, αν θέλετε, μπορούμε να φθάσουμε μέχρι και 
το μεσαιωνικό διαμάντι της Τσεχίας, την πανέμορφη καστροπολιτεία 

Τσέσκυ Κρουμλόβ στον βοημικό νότο.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Πράγα,	Ξενάγηση
2η μέρα:
Πράγα,	Ξενάγηση	Καστρούπολης
3η μέρα:
Πράγα,	Ολοήμερη	εκδρομή	στο	Κάρλοβυ	Βάρυ*
(για	όσους	επιλέξουν	το	πενθήμερο	πρόγραμμα)
4η μέρα:
Πράγα
Προαιρετική εκδρομή στο Τσέσκυ Κρουμλόβ,
έξοδα ατομικά
5η μέρα:
Πράγα	-	Αθήνα

*	Στο	4ήμερο	πρόγραμμα	η	εκδρομή	στο	Κάρλοβυ	
Βάρυ	είναι	προαιρετική	και	δεν	υπάρχει	η	δυνατότητα	
της	προαιρετικής	εκδρομής	στο	Τσέσκυ	Κρουμλόβ

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

4, 5 μέρες από 415€
Αναχωρήσεις: 22, 23, 26, 30 Δεκεμβρίου,

3 Ιανουαρίου

Χριστουγεννιάτικα Σπιτάκια, Παραδοσιακά προϊόντα,
Ζεστό κρασί ZVARAK (θα σας ζεστάνει, έχει κρύο!!!), 
TRLDO (ντόνατ), Χριστουγεννιάτικα δέντρα, Φάτνες, 

Στολισμένες πλατείες, Μπύρες και φυσικά,
πολλές επιλογές στο φαγητό!!!

Οι Πτήσεις μας με απ΄ ευθείας Charter της AEGEAN
22-26/12 Αθήνα	-	Πράγα 07:00	-	08:30 Πράγα	-	Αθήνα 16:30	-	20:00
26-30/12 Ζυρίχη	-	Αθήνα 14:00	-	15:30 Πράγα	-	Αθήνα 16:30	-	20:00
30/12-3/1 Αθήνα	-	Ζυρίχη 14:00	-	15:30 Πράγα	-	Αθήνα 16:30	-	20:00

3-7/1 Ζυρίχη	-	Αθήνα 14:00	-	15:30 Πράγα	-	Αθήνα 16:30	-	20:00

Οι Πτήσεις μας με απ΄ ευθείας Charter της SKY EXPRESS
23-26/12 Αθήνα	-	Πράγα 05:00	-	06:40 Πράγα	-	Αθήνα 17:30	-	21:00
26-29/12 Ζυρίχη	-	Αθήνα 14:30	-	16:00 Πράγα	-	Αθήνα 21:45	-	01:15

Ζητήστε μας το εβδομαδιαίο αναλυτικό πρόγραμμα
Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου
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Βούδα και Πέστη, Κοινοβούλιο, Κρατική Όπερα 
Σκεπαστή αγορά, Ναός Αγίου Στεφάνου

Άγιος Ανδρέας, Έστεργκομ, Βίσεγκραντ, Στούροβο

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΊΑ ΧΩΡΊΑ

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	Αθήνα-Βουδαπέστη-Αθήνα
	 με	πτήση	charter	της	SKY EXPRESS
•	 Μια	αποσκευή	έως	20	κιλά	και	μια	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Διαμονή	σε	ξενοδοχείο	στο	Mercure Korona 4* sup	ή	
	 στο	Marriott 5*	με	πρωινό	μπουφέ	καθημερινά	
• Ξενάγηση σε Βούδα και Πέστη με ελληνόφωνο ξεναγό
• Εισιτήριο εισόδου για τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου 
• Εκδρομή στα Παραδουνάβια χωριά με ελληνόφωνο ξεναγό
• “Βασιλικό” γεύμα στο εστιατόριο Renaissance για 25/12 και 01/01
• Εσωτερική ξενάγηση στο Κοινοβούλιο με ελληνόφωνο ξεναγό
• Εισιτήριο εισόδου στο Κοινοβούλιο 
• Εσωτερική ξενάγηση στην Κρατική Όπερα
• Εισιτήριο εισόδου στην Κρατική Όπερα
•	 Μεταφορές	από	και	προς	το	αεροδρόμιο	στη	Βουδαπέστη
• Τοπικός	ελληνόφωνος	συνοδός	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	της	εκδρομής
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Ασφάλεια	Covid	-19	.
Δεν Περιλαμβάνονται:
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων:	€ 225
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προτεινόμενο	ή	προαιρετικό.

Η πόλη των spa, των κάστρων και των 

γεφυρών … όπως και να την προσφωνήσει 

κανείς, η Βουδαπέστη είναι από τις λίγες 

πόλεις που θα σας γοητεύσουν.

Αυτά που μένουν από το ταξίδι στην όμορφη 

Βουδαπέστη είναι η αρχοντική ομορφιά της πόλης, 

η  εκδρομή στα γραφικά παραδουνάβια χωριά, 

το καλό τοπικό φαγητό, αλλά και η γοητεία του 

Δούναβη, ιδιαίτερα την ώρα που δύει ο ήλιος.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

…όπως δεν τα έχετε  ξαναδε ί !
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Βουδαπέστη

ΑΥΣΤΡΙΑ

Στούροβο

ΤΣΕΧΙΑ

Βιέννη
Έστεργκοµ

Βίσεγκραντ

Άγιος Ανδρέας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Βουδαπέστη,
Προαιρετική Κρουαζιέρα στον Δούναβη
2η μέρα:
Βουδαπέστη,	Ξενάγηση
3η μέρα:
Βουδαπέστη,	Παραδουνάβια	Χωριά	Άγιος	Ανδρέας,	
Έστεργκομ,	Βίσεγκραντ,	Στούροβο,
“Βασιλικό	γεύμα”
4η μέρα:
Βουδαπέστη,	Ελεύθερη	μέρα,	Προαιρετική	
εκδρομή	στη	Βιέννη
5η μέρα:
Βουδαπέστη,	Εσωτερική	ξενάγηση	σε	Κοινοβούλιο,	
Κρατική	Όπερα,	Σκεπαστή	Αγορά	-	Αθήνα

• Δύο ξεναγήσεις	στην	πόλη	της	Βουδαπέστης
•  Το μοναδικό πρόγραμμα με 
 εξασφαλισμένη είσοδο και ξενάγηση 
 στο επιβλητικό Κοινοβούλιο και την 
 Κρατική Όπερα της Βουδαπέστης!

TRAVEL AT A GLANCE:

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

* Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα του 5ήμερου προγράμματος

•	 Εσωτερική	ξενάγηση	στον ναό του Αγίου 
 Στεφάνου με εξασφαλισμένη είσοδο
• Ολοήμερη	εκδρομή	στα	
 Παραδουνάβια Χωριά
• Εξασφαλισμένα δωμάτια	στα	
	 καλύτερα	ξενοδοχεία	της	πόλης!

από 599€Αναχωρήσεις: 23, 30 Δεκεμβρίου, 3 Ιανουαρίου - 5	μέρες
27 Δεκεμβρίου - 4	μέρες*

Οι Πτήσεις μας με Charter της SKY EXPRESS
23/12 GQ	2028 Αθήνα	-	Βουδαπέστη 17:00	-	18:00
27/12 GQ	2029 Αθήνα	-	Βουδαπέστη 20:00	-	23:00
27/12 GQ	2028 Αθήνα	-	Βουδαπέστη 18:00	-	19:00
30/12 GQ	2029 Αθήνα	-	Βουδαπέστη 21:30	-	00:30
30/12 GQ	2028 Αθήνα	-	Βουδαπέστη 19:30	-	20:30
03/01 GQ	2029 Αθήνα	-	Βουδαπέστη 22:30	-	01:30
03/01 GQ	2028 Αθήνα	-	Βουδαπέστη 20:30	-	21:30
07/01 GQ	2029 Αθήνα	-	Βουδαπέστη 18:00	-	01:30
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Κρακοβία, Ζακοπάνε,
Αλατωρυχεία Βιελίτσκα, Άουσβιτς, Βαρσοβία

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ,	ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΑΘΗΝΑ	και	
	 ΑΘΗΝΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES
•	 Μια	αποσκευή	έως	23	κιλά	και	μια	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Πέντε	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*,	5*,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	ή	παρόμοια	
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
• Χριστουγεννιάτικο δείπνο στις 24/12 στο ξενοδοχείο της Κρακοβίας 
•	 Μεταφορές,	ξεναγήσεις	και	εκδρομές	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
• Επίσημος ξεναγός στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα και στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου 
• Είσοδοι στον Καθεδρικό ναό της Κρακοβίας, στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα
 και στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου 
•	 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:	€ 295
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη	€	100	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.

Μια από τις μεγαλύτερες χώρες της 

Ευρώπης, η Πολωνία, διαθέτει έναν μοναδικό 

φυσικό και πολιτιστικό πλούτο. 

Είναι μία χώρα πεδινή - το όνομά της εξάλλου στα 

σλάβικα σημαίνει “πεδιάδα” - με πολλούς ποταμούς, 

λίμνες, δάση και μικρά χωριά με κάστρα και παλάτια. 

Τα πανέμορφα τοπία της, η αρχιτεκτονική 

της, το πλήθος των μνημείων της, τα ίχνη 

πολλών και διαφορετικών λαών που πέρασαν 

από τα εδάφη της, αλλά και η τραγική 

πρόσφατη ιστορία της, προσδίδουν στη χώρα 

αυτή μια ιδιαίτερη εθνική ταυτότητα. 

Στο έδαφός της βρίσκεται το παγκοσμίως γνωστό 

στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς, αλλά 

και το περίφημο αλατωρυχείο Βιελίτσκα, μνημείο 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-i-theofaneia-stin-polonia
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Κρακοβία
Άουσβιτς

Βιελίτσκα

ΠΟΛΩΝΙΑ

Βαρσοβία

Ζακοπάνε

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Κρακοβία,	Ξενάγηση	πόλης	
2η μέρα:
Κρακοβία	-	Ζακοπάνε	-	Κρακοβία		
3η μέρα:
Κρακοβία	-	Αλατωρυχεία	Βιελίτσκα	-	Κρακοβία	
4η μέρα:
Κρακοβία	-	Άουσβιτς	-	Βαρσοβία		
5η μέρα:
Αθήνα	-	Βαρσοβία,	Ξενάγηση	πόλης	
6η μέρα:
Βαρσοβία	-	Αθήνα	

•	 Απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN AIRLINES 

•	 	Τρεις	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στην	

	 πόλη-κόσμημα	της	Πολωνίας,	την	Κρακοβία
•	 Επίσκεψη	στα	περίφημα	αλατωρυχεία	

	 της	Βιελίτσκα	με	επίσημο	ξεναγό
•	 Ολοήμερη	εκδρομή	στο	

	 χειμερινό	θέρετρο	Ζακοπάνε
•	 Επίσκεψη	στο	στρατόπεδο	συγκέντρωσης	

	 του	Άουσβιτς/Μπιρκενάου 

	 με	επίσημο	ξεναγό

TRAVEL AT A GLANCE:

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

*	Στην	αναχώρηση	24/12	οι	πτήσεις	είναι	προς	και	από	ΒΑΡΣΟΒΙΑ

•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στην	

	 πρωτεύουσα	της	Πολωνίας,	την	Βαρσοβία
• Είσοδοι		στον	Καθεδρικό	
 ναό της Κρακοβίας	και	στο	
 Άουσβιτς-Μπιρκενάου,	στα	
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	

	 του	Γραφείου	μας

Αναχωρήσεις: 24* Δεκεμβρίου, 3 Ιανουαρίου

Οι Πτήσεις μας με AEGEAN AIRLINES
24/12 A3	870 Αθήνα	-	Βαρσοβία 09:00	-	10:40
29/12 A3	873 Βαρσοβία	-	Αθήνα 17:40	-	21:10
03/01 A3	868 Αθήνα	-	Κρακοβία 08:25	-	09:45
08/01 A3	873 Βαρσοβία	-	Αθήνα 17:40	-	21:10

6 μέρες από 595€
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Κρακοβία, Ζακοπάνε, Αλατωρυχεία Βιελίτσκα,
Άουσβιτς, Βαρσοβία

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ,	ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES
•	 Μια	αποσκευή	έως	23	κιλά	και	μια	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Πέντε	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*,	5*,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	ή	παρόμοια	
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
• Χριστουγεννιάτικο δείπνο στις 24/12 στο ξενοδοχείο της Κρακοβίας 
•	 Μεταφορές,	ξεναγήσεις	και	εκδρομές	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
• Επίσημος ξεναγός στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα και στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου 
• Είσοδοι στον Καθεδρικό ναό της Κρακοβίας, στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα
 και στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου 
•	 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:	€ 295
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη	€	100	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.

Ένα πλούσιο 6ήμερο πρόγραμμα στην Πολωνία, 
μίας από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης με 

έναν μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό πλούτο! 
Το χειμερινό θέρετρο Ζακοπάνε είναι ένας από 

τους δημοφιλέστερους ταξιδιωτικούς προορισμούς 
της χώρας τόσο για το εξαιρετικό φυσικό κάλλος 

της ευρύτερης περιοχής, όσο και για τα έθιμα των 
κατοίκων του και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του με τα 

ξυλόγλυπτα σπίτια και τις εκκλησίες του 18ου αιώνα. 
Το ιστορικό κέντρο της πανέμορφης Κρακοβίας και 

τα περίφημα αλατωρυχεία της Βιελίτσκα αποτελούν 
μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 
Το Άουσβιτς με την κυνική επιγραφή πάνω από 
την είσοδό του “Arbeit macht Frei” - “Η εργασία 

απελευθερώνει”, υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα 
ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Η Βαρσοβία είναι μια δυναμική πρωτεύουσα, 
το ιστορικό κέντρο της οποίας αναγεννήθηκε 

από τις στάχτες του, αφού ισοπεδώθηκε 
κατά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, σύμφωνα 

με σχέδια του 18ου αιώνα.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Στην πρωτεύουσα του χιονιού και των 
γιορτών, μια βραδιά στο Ζακοπάνε

https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-stin-polonia-me-diamoni-sto-zakopane
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ΚρακοβίαΆουσβιτς
Βιελίτσκα

ΠΟΛΩΝΙΑ

Βαρσοβία

Βρότσλαβ

Σβιντνίτσα

Κάστρο
Ξιάζ

Ζακοπάνε

Αναχώρηση
27/12-02/01

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Κρακοβία	-	Ζακοπάνε
2η μέρα:
Ζακοπάνε	-	Αλατωρυχεία	Βιελίτσκα	-	Κρακοβία
3η μέρα:
Κρακοβία	-	Άουσβιτς	-	Κρακοβία
4η μέρα:
Κρακοβία,	Ξενάγηση
5η μέρα:
Κρακοβία	-	Βαρσοβία,	Ξενάγηση
6η μέρα:
Βαρσοβία	-	Αθήνα

•	 Απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN AIRLINES 

•	 Μία	διανυκτέρευση	στο	πανέμορφο	

	 χειμερινό	θέρετρο	Ζακοπάνε
•	 	Τρεις	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στην	

	 πόλη-κόσμημα	της	Πολωνίας,	την	Κρακοβία
•	 Επίσκεψη	στα	περίφημα	αλατωρυχεία 

 της Βιελίτσκα με επίσημο ξεναγό
•	 Επίσκεψη	στο	στρατόπεδο συγκέντρωσης 

 του Άουσβιτς/Μπιρκενάου 

 με επίσημο ξεναγό

TRAVEL AT A GLANCE:

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

•	 Μία	διανυκτέρευση	και	ξενάγηση	στην	

	 πρωτεύουσα	της	Πολωνίας,	την	Βαρσοβία
• Είσοδοι		στον	Καθεδρικό	
 ναό της Κρακοβίας,	στα	Αλατωρυχεία 
 Βιελίτσκα	και	στο	Άουσβιτς-Μπιρκενάου 

•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	

	 του	Γραφείου	μας

Αναχώρηση: 22 Δεκεμβρίου

Οι Πτήσεις μας με AEGEAN AIRLINES
22/12 A3	870 Αθήνα	-	Βαρσοβία 09:00	-	10:40
27/12 A3	873 Βαρσοβία	-	Αθήνα 17:40	-	21:10

6 μέρες από 645€
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ,	ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN AIRLINES
•	 Μια	αποσκευή	έως	23	κιλά	και	μια	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Έξι	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*,	5*,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	ή	παρόμοια	
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
• Χριστουγεννιάτικο δείπνο στις 31/12 στο ξενοδοχείο 
•	 Μεταφορές,	ξεναγήσεις	και	εκδρομές	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
• Επίσημος ξεναγός στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα και στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου 
• Είσοδοι στον Καθεδρικό ναό της Κρακοβίας, στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα
 και στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου 
•	 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:	€ 295
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη	€	100	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.

Ένα πλούσιο 7ήμερο πρόγραμμα στην Πολωνία, 
μίας από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης με 

έναν μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό πλούτο! 
Το ιστορικό κέντρο της πανέμορφης Κρακοβίας και τα 

περίφημα αλατωρυχεία της Βιελίτσκα αποτελούν 
μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 

Το χειμερινό θέρετρο Ζακοπάνε είναι ένας από τους 
δημοφιλέστερους ταξιδιωτικούς προορισμούς της χώρας τόσο 
για το εξαιρετικό φυσικό κάλλος της ευρύτερης περιοχής, όσο 

και για τα έθιμα των κατοίκων του και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 
του με τα ξυλόγλυπτα σπίτια και τις εκκλησίες του 18ου αιώνα. 

Το Άουσβιτς με την κυνική επιγραφή πάνω από την είσοδό του 
“Arbeit macht Frei” - “Η εργασία απελευθερώνει”, υπήρξε ένα 

από τα μεγαλύτερα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Το μαγευτικό Βρότσλαβ, η “Βενετία της Πολωνίας”, είναι 

κτισμένο σε 12 νησιά του ποταμού Όντερ, στα νερά του οποίου 
καθρεφτίζονται οι γέφυρες και τα πανέμορφα κτίρια της πόλης. 

Η Βαρσοβία είναι μια δυναμική πρωτεύουσα, το ιστορικό κέντρο της 
οποίας αναγεννήθηκε από τις στάχτες του, αφού ισοπεδώθηκε κατά 

τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, σύμφωνα με σχέδια του 18ου αιώνα.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

https://www.manessistravel.gr/el/new-year-stin-polonia
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Κρακοβία
Άουσβιτς

Βιελίτσκα

ΠΟΛΩΝΙΑ

Βαρσοβία

Ζακοπάνε

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η μέρα:
Αθήνα	-	Κρακοβία,	Ξενάγηση
2η μέρα:
Κρακοβία	-	Αλατωρυχεία	Βιελίτσκα	-	Κρακοβία
3η μέρα:
Κρακοβία	-	Ζακοπάνε	-	Κρακοβία
4η μέρα:
Κρακοβία	-	Άουσβιτς	-	Βρότσλαβ
5η μέρα:
Βρότσλαβ,	Ξενάγηση
6η μέρα:
Βρότσλαβ	-	Βαρσοβία,	Ξενάγηση
7η μέρα:
Βαρσοβία	-	Αθήνα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 27/12-02/01
1η μέρα:
27/12: Αθήνα	-	Κρακοβία,	Ξενάγηση	πόλης	
28/12: Κρακοβία	-	Άουτσβιτς	-	Αλατωρυχεία	
	 Βιελίτσκα	-	Κρακοβία	
29/12: Κρακοβία	-	Βρότσλαβ,	Ξενάγηση	
30/12: Βρότσλαβ	-	Κάστρο	Ξιάζ	-	Σβιντνίτσα	-	
	 Βρότσλαβ	
31/12: Βρότσλαβ	-	Βαρσοβία
01/01: Βαρσοβία,	Ξενάγηση	
02/01: Βαρσοβία	-	Αθήνα

•	 Απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	AEGEAN AIRLINES 

•  Τρεις διανυκτερεύσεις και ξενάγηση	στην	
	 πόλη-κόσμημα	της	Πολωνίας,	την	Κρακοβία
• Επίσκεψη	στα	περίφημα	αλατωρυχεία	
	 της	Βιελίτσκα με επίσημο ξεναγό
• Ολοήμερη εκδρομή	στο	
	 χειμερινό	θέρετρο	Ζακοπάνε
• Επίσκεψη	στο	στρατόπεδο	συγκέντρωσης	
	 του	Άουσβιτς/Μπιρκενάου	με	επίσημο	ξεναγό

TRAVEL AT A GLANCE:

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

*	Στην αναχώρηση 27/12	το	πρόγραμμα	θα	έχει	δύο	(2)	διανυκτερεύσεις	στην	
Κρακοβία,	δύο	(2)	διανυκτερεύσεις	στο	Βρότσλαβ,	δύο	(2)	διανυκτερεύσεις	
στην	Βαρσοβία	και	η	εκδρομή	στο	Ζακοπάνε	θα	αντικατασταθεί	με	εκδρομή	
στο	Κάστρο	Ξιάζ	και	τη	Σβιντνίτσα.

• Δύο διανυκτερεύσεις και ξενάγηση	στο	
 Βρότσλαβ,	την	“Βενετία	της	Πολωνίας”
• Μία διανυκτέρευση και ξενάγηση	στην	
	 πρωτεύουσα	της	Πολωνίας,	την	Βαρσοβία
•	 Είσοδοι	στον	Καθεδρικό	ναό	της	

	 Κρακοβίας,	στα	Αλατωρυχεία	Βιελίτσκα	

	 και	στο	Άουσβιτς-Μπιρκενάου	

•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	

	 του	Γραφείου	μας

Αναχωρήσεις: 27*, 30 Δεκεμβρίου

Οι Πτήσεις μας με AEGEAN AIRLINES
27/12 A3	868 Αθήνα	-	Κρακοβία 08:25	-	09:45
02/01 A3	873 Βαρσοβία	-	Αθήνα 17:40	-	21:10
30/12 A3	868 Αθήνα	-	Κρακοβία 08:25	-	09:45
05/01 A3	873 Βαρσοβία	-	Αθήνα 17:40	-	21:10

7 μέρες από 845€
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Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Περιλαμβάνονται:
•	 Διαμονή	στο	PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT & SPA 5* Deluxe 
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	και	δείπνο	μπουφέ	καθημερινά	(ημιδιατροφή),	
	 συμπεριλαμβανομένου	του	Ρεβεγιόν	την	παραμονή	των	Χριστουγέννων	
•	 Ελεύθερη	χρήση	των	εγκαταστάσεων	του	SPA,	εσωτερική	
	 θερμαινόμενη	πισίνα,	σάουνα,	χαμάμ,	γυμναστήριο	
•	 Μεταφορές,	εκδρομές	με	πολυτελές	κλιματιζόμενο	πούλμαν	
•	 Αρχηγός/Συνοδός	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	και	ταξιδιωτική	για	εκδρομείς	έως	75	ετών	
•	 Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται 
•	 Εισιτήρια	τελεφερίκ	και	εισόδων	σε	χώρους	επισκέψεων,	αχθοφορικά,	
	 φιλοδωρήματα	και	ό,τι	δεν	αναγράφεται	στα	περιλαμβανόμενα	
•	 Φόρος	διαμονής	0,67	€	ανά	δωμάτιο	και	ανά	διανυκτέρευση

Με	ορμητήριο	το	Μπάνσκο,	ένα	διεθνές	κέντρο	

χειμερινού	και	θερινού	τουρισμού,	επισκεπτόμαστε	

το	ιστορικό	μοναστήρι	Άγιος	Ιωάννης	της	Ρίλα	

-	την	μεγαλύτερη	και	πιο	φημισμένη	ορθόδοξη	

μονή	της	Βουλγαρίας	και	μνημείο	παγκόσμιας	

πολιτιστικής	κληρονομιάς	της	UNESCO	-	την	

πρωτεύουσα	Σόφια	με	το	κέντρο	της	να	κοσμούν	

κτίρια	ιδιαίτερου	αρχιτεκτονικού	ενδιαφέροντος,	

καθώς	και	την	όμορφη	λουτρόπολη	Σαντάνσκι.	

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.manessistravel.gr%2Fel%2Fmpansko-giortes-stis-balkanikes-alpeis%3Ffbclid%3DIwAR0sv7eJoQDUbdYybSFfWpss0shnBSHARbxURr_4mz1JklbhZz-WJt058OM&h=AT0xJSMdNjMrLVqqsJY3WczurY4b2GhGVU52uaBBRwvdnWEXPY4goK1B1104zQnV9H27b6f4pnXaxQzf_KgRKd_lmlo4QP27n9dCESHYCu65YvwGCSimgDug2nxGcbqzKFnfW4MvIPhpJxFlgsiJLQ
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Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Μπάνσκο

2η μέρα: 
Μπάνσκο	-	Ρίλα,	
Μοναστήρι	Άγιος	Ιωάννης	της	Ρίλα	-	Μπάνσκο

3η μέρα: 
Μπάνσκο	-	Σόφια	-	Μπάνσκο

4η μέρα: 
Μπάνσκο	-	Σαντάνσκι	-	Αθήνα	

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

•	 Τρεις	(3)	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	
 PREMIER LUXURY MOUNTAIN	RESORT	&	SPA	5*	
	 Deluxe	στο	Μπάνσκο,	έναν	από	
	 τους	καλύτερους	φυσιολατρικούς	
	 προορισμούς	και	ένα	από	τα	καλύτερα	
	 χιονοδρομικά	θέρετρα	των	Βαλκανίων		
•	 Επίσκεψη	στο	ιστορικό	μοναστήρι	Άγιος 
 Ιωάννης της Ρίλα	και	το	μουσείο	του	με	
	 τα	ιστορικά	και	θρησκευτικά	κειμήλια	
•	 Επίσκεψη	στην	πρωτεύουσα	
	 της	Βουλγαρίας,	τη	Σόφια
•	 Επίσκεψη	στην	όμορφη	λουτρόπολη	Σαντάνσκι 

•	 Ημιδιατροφή,	συμπεριλαμβανομένου	
	 του	Εορταστικού	δείπνου/Ρεβεγιόν	
	 την	παραμονή	των	Χριστουγέννων
•	 Ελεύθερη	χρήση	των	εγκαταστάσεων	
	 του	SPA	-	εσωτερική	θερμαινόμενη	
	 πισίνα,	σάουνα,	χαμάμ,	γυμναστήριο

TRAVEL TIPS:

4 μέρες από 385€Αναχωρήσεις: 23 Δεκεμβρίου,
5 Ιανουαρίου

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Μπάνσκο

Ρίλα

Σαντάνσκι

Σόφια

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
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Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΣΟΦΙΑ-ΑΘΗΝΑ	με	SKY EXPRESS 
•	 Μια	αποσκευή	έως	20	κιλά	και	μια	χειραποσκευή	έως	8	κιλά
•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	SOFIA BALCAN 5* 
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά	
•	 Ένα	δείπνο	καθημερινά	αναλόγως	με	την	επιλογή	σας	
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις,	εκδρομές	με	κλιματιζόμενο	
	 πούλμαν,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Είσοδος	στην	Εθνική	Όπερα	
•	 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 €
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	(εκτός	
	 του	εισιτηρίου	της	Όπερας	που	περιλαμβάνεται)	
• Χριστουγεννιάτικο Galla	στις	24/12 στην αίθουσα Ballroom του ξενοδοχείου,	
	 με	απεριόριστο	μπουφέ,	1	ποτήρι	κρασί	και	συνοδεία	μουσικής	με	κόστος	45 €
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Ένα	ταξίδι	στην	γειτονική	μας	Βουλγαρία,	με	το	

οποίο	επισκεπτόμαστε	την	πρωτεύουσα	Σόφια	

με	το	κέντρο	της	να	κοσμούν	κτίρια	ιδιαίτερου	

αρχιτεκτονικού	ενδιαφέροντος,	την	Φιλιππούπολη	

με	την	μακραίωνη	ιστορία,	τα	καλοδιατηρημένα	

μνημεία	και	την	παλιά	της	πόλη	με	τα	ζωηρόχρωμα	

αρχοντικά,	που	βρίσκεται	υπό	την	αιγίδα	της		UNESCO,	

καθώς	επίσης	και	το	πανέμορφο	Μπόροβετς	με	το	

μαγευτικό	φυσικό	τοπίο,	που	αποτελεί	ένα	από	τα	

πιο	φημισμένα	χειμερινά	θέρετρα	της	Ευρώπης!

SOFIA BALCAN 5*

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.manessistravel.gr%2Fel%2Fchristougenna---protochronia-se-sofia---filippoupoli%3Ffbclid%3DIwAR0cYjyFNy-RfnE-Bu_iazOWKYfga7-UGmlJCubeNgNsRrNYeSrwERnGoIE&h=AT0xJSMdNjMrLVqqsJY3WczurY4b2GhGVU52uaBBRwvdnWEXPY4goK1B1104zQnV9H27b6f4pnXaxQzf_KgRKd_lmlo4QP27n9dCESHYCu65YvwGCSimgDug2nxGcbqzKFnfW4MvIPhpJxFlgsiJLQ
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Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Σόφια			

2η μέρα:
Σόφια,	Περιήγηση	πόλης	

3η μέρα: 
Σόφια,	Εκδρομή	στο	Μπόροβετς	

4η μέρα: 
Σόφια,	Εκδρομή	στην	Φιλιππούπολη			

5η μέρα: 
Σόφια	-	Αθήνα		

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

•	 Λεπτομερής	ξενάγηση	στην	πρωτεύουσα	
	 της	Βουλγαρίας,	τη	Σόφια 
•	 Επίσκεψη	στην	Εθνική Όπερα	της	Σόφιας	
	 (το	κόστος	εισόδου	περιλαμβάνεται)	
•	 Ολοήμερη	εκδρομή	στην	
 Φιλιππούπολη/Πλόβντιβ
•	 Ολοήμερη	εκδρομή	στο	χειμερινό	θέρετρο/
	 χιονοδρομικό	κέντρο	Μπόροβετς
•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	στο	5άστερο	
	 ξενοδοχείο	SOFIA BALCAN 5*
•	 Δυνατότητα	Ημιδιατροφής	

TRAVEL TIPS:

5 μέρες από  495€Αναχωρήσεις: 22, 29 Δεκεμβρίου

Οι Πτήσεις μας με SKY EXPRESS
1η μέρα GQ	680 Αθήνα	-	Σόφια 07:45	-	09:30
5η μέρα GQ	691 Σόφια	-	Αθήνα 10:05	-	11:40

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Φιλιππούπολη
Μπόροβετς

Σόφια
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 Βαρκελώνη, εδώ που κτυπά η καρδιά της 
Καταλονίας, σ’ αυτήν την πολύχρωμη, ξένοιαστη 

πόλη που λούζεται από τον ήλιο της Μεσογείου, οι 
μέρες κυλούν νωχελικά και τα βράδια ανέμελα. 

Από τη Σαγράδα Φαμίλια, το απαράμιλλο αριστούργημα 
του μεγαλοφυή αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί, 
μέχρι το μουσείο Πικάσο και από τον ιστορικό 

πεζόδρομο Λας Ράμπλας μέχρι την παραλία της 
Μπαρτσελονέτα, αφεθείτε στη μαγεία της πόλης.  

Δοκιμάστε την τοπική κουζίνα σε ένα από τα 
εκατοντάδες καλόγουστα εστιατόρια, χαθείτε 
στα μεσαιωνικά βήματα του παρελθόντος και 

απολαύστε την υπέροχη θέα από το άγαλμα 
του Χριστόφορου Κολόμβου, βουτώντας 

λαχταριστά τσούρος σε καυτή σοκολάτα!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	Αθήνα-Βαρκελώνη-Αθήνα	
	 με	απ΄	ευθείας	πτήσεις	της	Vueling ή	της	Aegean Airlines 
•	 1	αποσκευή	23	κιλών	και	1	προσωπικό	αντικείμενο
•	 Διαμονή	σε	επιλεγμένο	ξενοδοχείο	4	αστέρων	
• Δώρο η εκδρομή Φιγκέρες/Μουσείο Νταλί-Τζιρόνα
•	 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:	185 €
•	 Προαιρετική	EXTRA	ασφάλεια	covid	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	+20 € 
•	 Whispers	(ακουστικά	ξεναγήσεων)	
•	 Ο	δημοτικός	φόρος	στα	ξενοδοχεία
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα
•	 Ό,τι	ρητά	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	
	 ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
ΦΊΓΚΕΡΕΣ- ΤΖΊΡΟΝΑ
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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

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

5 μέρες από 525€Αναχωρήσεις: 22, 23, 26, 29, 30 Δεκεμβρίου,
3, 4 Ιανουαρίου, 1,8,15 Φεβρουαρίου, 1,8,15 Μαρτίου

• Δώρο η	εκδρομή	Φιγκέρες/Μουσείο	
	 Σαλβαντόρ	Νταλί	-	Τζιρόνα

• Πλήρης ξενάγηση της Βαρκελώνης 

• Εξασφαλισμένη είσοδος στην Sagrada 

 Familia	και	ελληνόφωνη	
	 ξενάγηση	εντός	του	ναού

	 (δεν	περιλαμβάνεται	το	κόστος	εισόδου)	

•	 Επίσημος	ελληνόφωνος	ξεναγός	

• Απ΄ ευθείας	πτήσεις	Αθήνα-Βαρκελώνη-
 Αθήνα	με	Vueling	ή	Aegean	Airlines

TRAVEL AT A GLANCE:

Οι Πτήσεις μας με VUELING
1η μέρα VY	8101 Αθήνα	-	Βαρκελώνη 15:20	-	17:30
5η μέρα VY	8100 Βαρκελώνη	-	Αθήνα 10:45	-	14:40

Οι Πτήσεις μας με AEGEAN
1η μέρα A3	710 Αθήνα	-	Βαρκελώνη 08:40	-	10:55
5η μέρα A3	711 Βαρκελώνη	-	Αθήνα 11:45	-	15:50
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 Από τα μνημεία που άφησαν Ρωμαίοι και Μαυριτανοί, 
τα μεσαιωνικά κάστρα, τις πόλεις και τα Λευκά 

Χωριά της Ανδαλουσίας, το γραφικό Τολέδο 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 τον λόγο για τον οποίο 
αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους 

ταξιδιωτικούς προορισμούς.

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	Αθήνα-Βαρκελώνη,	
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*	
•	 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:	185 €
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Επιπλέον	γεύματα,	ποτά	στα	δείπνα
•	 Προαιρετική	EXTRA	ασφάλεια	covid	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	+20 € 
•	 Ο	δημοτικός	φόρος	στα	ξενοδοχεία
•	 Ό,τι	ρητά	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Βαρκελώνη, Βαλένθια, Γρανάδα, 
Ρόντα/Λευκά Χωριά (Pueblos Blancos),

Σεβίλλη, Κόρδοβα, Τολέδο, Μαδρίτη

ΚΛΑΣΣΊΚΗ 
ΊΣΠΑΝΊΑ
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Βαρκελώνη

Βαλένθια

ΙΣΠΑΝΙΑ

Μαδρίτη

Κόρδοβα

Γρανάδα

Τολέδο

Σεβίλλη

Ρόντα

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

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

10 μέρες από 1225€Αναχώρηση: 24 Δεκεμβρίου

•	 Εξασφαλισμένη	είσοδος	στο	παλάτι	

	 της	Αλάμπρα,	το	σημαντικότερο	
	 αραβικό	μνημείο	της	Ισπανίας!

• 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	βασιλικό	
	 ανάκτορο	της	Σεβίλλης,	το	Αλκάθαρ
• Ξενάγηση στην Σεβίλλη	με	
	 επίσημο	ελληνόφωνο	ξεναγό!

TRAVEL AT A GLANCE:

• 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

• Απ΄ ευθείας πτήσεις	Αθήνα-Μαδρίτη,	
	 Βαρκελώνη-Αθήνα	με Aegean Airlines

Οι Πτήσεις μας με AEGEAN AIRLINES
24/12 Α3	710 Αθήνα	-	Μαδρίτη 08:40	-	10:55
02/01 Α3	701 Μαδρίτη	-	Αθήνα 13:15	-	17:50
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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.  

Η Σεγκόβια, με το ρωμαϊκό Υδραγωγείο και το 
πανέμορφο, καλοδιατηρημένο Alcazar, καθώς 
και το ρομαντικό Τολέδο, παλιά πρωτεύουσα 

της Ισπανίας και μια από τις γραφικότερες πόλεις 
της Ιβηρικής Χερσονήσου, συμπληρώνουν 

θαυμάσια αυτό το εξαίρετο ταξίδι!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	Αθήνα-Μαδρίτη-Αθήνα	με	απ΄ ευθείας πτήσεις της Iberia
•	 1	αποσκευή	23	κιλών	και	1	προσωπικό	αντικείμενο
•	 Διαμονή	σε	επιλεγμένο	κεντρικό	ξενοδοχείο	4*	
•	 Πρωινό	μπουφέ	καθημερινά	
• Δώρο:	η	εκδρομή	στο	Τολέδο
• Δώρο: η	εκδρομή	στην	μεσαιωνική	πόλη	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:	185 €
•	 Προαιρετική	EXTRA	ασφάλεια	covid	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	+20 € 
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Ό,τι	ρητά	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

ΜΑΔΡΊΤΗ
ΤΟΛΕΔΟ - ΣΕΓΚΟΒΊΑ
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
1η μέρα: 
Αθήνα	-	Μαδρίτη	
2η μέρα:
Μαδρίτη,	Ξενάγηση,	Μουσείο	Prado
3η μέρα:
Μαδρίτη	-	Τολέδο	-	Μαδρίτη
4η μέρα:
Μαδρίτη	-	Σεγκόβια	-	Μαδρίτη
5η μέρα:
Μαδρίτη	-	Αθήνα	

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

5 μέρες από 645€Αναχωρήσεις: 23, 30 Δεκεμβρίου, 4 Ιανουαρίου
8 Φεβρουαρίου

•	 Εξασφαλισμένη	είσοδος	στο	μουσείο Prado
 με ελληνόφωνη ξενάγηση 

• Δώρο: η εκδρομή στο Τολέδο	με	
	 επίσκεψη	στον	Καθεδρικό	ναό	της	πόλης	

• Δώρο: η εκδρομή στην 
 μεσαιωνική πόλη Σεγκόβια 

•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	σε	

	 κεντρικό	ξενοδοχείο	4*	

•	 Επίσημος	ελληνόφωνος	

	 ξεναγός,	όπου	απαιτείται

TRAVEL AT A GLANCE:

•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-

	 συνοδός	του	γραφείου	μας	

• Απ΄ ευθείας πτήσεις	Αθήνα-Μαδρίτη-Αθήνα
 με Iberia Airlines

Οι Πτήσεις μας με IBERIA
1η μέρα IB	3151 Αθήνα	-	Μαδρίτη 15:50	-	18:50
5η μέρα IB	3150 Μαδρίτη	-	Αθήνα 10:35	-	15:15
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 Η μεσογειακή καρδιά της Ισπανίας κτυπά δυνατά 
στις πόλεις και στα χωριά της Ανδαλουσίας - την 

Κόρδοβα, τη Σεβίλλη, τη Γρανάδα, τη Ρόντα - αλλά 
και στα πανέμορφα τοπία της ενδοχώρας. 

Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από την ιστορία και 
τον πολιτισμό, από τη συνύπαρξη ανατολής και 

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

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	Αθήνα-Μαδρίτη-Αθήνα	με	απ΄ ευθείας πτήσεις της Iberia
•	 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	4*)
•	 Πρωινό	μπουφέ	καθημερινά
• Δώρο: 3 δείπνα σε μπουφέ στο	σύνολο	(2	στη	Σεβίλλη	και	1	στη	Γρανάδα,	
	 εκ	των	οποίων	το	ένα δείπνο στην Σεβίλλη στις 31/12 εορταστικό)
•	 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:	185 €
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Προαιρετική	EXTRA	ασφάλεια	covid	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	+20 € 
•	 Επιπλέον	γεύματα,	ποτά	στα	δείπνα	
•	 Ό,τι	ρητά	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

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

ΜΑΔΡΊΤΗ
ΑΝΔΑΛΟΥΣΊΑ
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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

8 μέρες από 945€Αναχώρηση: 30 Δεκεμβρίου

•	 Εξασφαλισμένη	είσοδος	στο	παλάτι	

	 της	Αλάμπρα,	το	σημαντικότερο	
	 αραβικό	μνημείο	της	Ισπανίας!

	 (δεν	περιλαμβάνεται	το	κόστος	εισόδου)

• Ξενάγηση στην πόλη της Μαδρίτης 
 και στο Μουσείο Πράντο
 με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό! 
• Ξενάγηση στο Τολέδο,	
	 την	πόλη-μνημείο	παγκόσμιας	

	 πολιτιστικής	κληρονομιάς	της	UNESCO	

• Ξενάγηση στην Σεβίλλη
	 με	επίσημο	ελληνόφωνο	ξεναγό!	

TRAVEL AT A GLANCE:

• Εξασφαλισμένη είσοδος	στο	βασιλικό	
	 ανάκτορο	της	Σεβίλλης,	το	Αλκάθαρ 

• Δώρο: 3 δείπνα σε μπουφέ,	εκ	των	οποίων		
	 το	ένα	εορταστικό	στην	Σεβίλλη	στις	31/12	

• Δώρο: η εκδρομή στην Ρόντα,	ένα	
	 από	τα	λευκά	χωριά	της	Ανδαλουσίας

•	 Επίσημος	ελληνόφωνος	

	 ξεναγός,	όπου	απαιτείται

•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-

	 συνοδός	του	γραφείου	μας	

• Απ΄ ευθείας πτήσεις	Αθήνα-Μαδρίτη-Αθήνα
	 με	Iberia

Οι Πτήσεις μας με IBERIA
1η μέρα IB	3151 Αθήνα	-	Μαδρίτη 15:55	-	18:55
8η μέρα IB	3150 Μαδρίτη	-	Αθήνα 10:35	-	15:15
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Πανέμορφα μεσαιωνικά χωριά, εναλλαγές φυσικού 
τοπίου, υπέροχη αρχιτεκτονική, ρωμαϊκά θεμέλια 

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

παρελθόν της, η Πορτογαλία είναι μια χώρα 
πολύχρωμη και πολυπολιτισμική, που χαρίζει 

υπέροχες εικόνες στους επισκέπτες της.

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	Αθήνα-Λισσαβώνα-Αθήνα
	 με	απ΄	ευθείας	πτήσεις	της	Aegean Airlines
•	 1	αποσκευή	23	κιλών	και	1	χειραποσκευή	8	κιλών	ανά	επιβάτη
•	 Διαμονή	σε	επιλεγμένα	ξενοδοχεία	4*
•	 Πρωινό	μπουφέ	καθημερινά
• Δώρο:	η	εκδρομή	Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ - Κάμπο Ντα Ρόκα
•	 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:	225 €
•	 Ο	δημοτικός	φόρος	στα	ξενοδοχεία
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα
•	 Προαιρετική	ΕXTRA	ασφάλεια	covid		για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	+20	€	
•	 Ό,τι	ρητά	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Λισσαβώνα, Σίντρα, Κασκάις, Εστορίλ, Κάμπο Ντα Ρόκα, 
Πάρκο των Εθνών, Όμπιντους, Ναζαρέ, Μπατάλια, Φάτιμα, 
Κοΐμπρα, Μπουσάκο, Αβέιρο, Πόρτο, Μπράγκα, Γκιμαράες

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑΣ
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Λισσαβώνα

Κασκάις / Εστορίλ

Σίντρα

Κοΐµπρα

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Μπατάλια

Ναζαρέ

Όµπιντους

Πόρτο

Μπουσάκο

Φάτιµα

Αβέιρο

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κάµπο ντα Ρόκα

Μπράγκα

Γκιµαράες

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

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

8 μέρες από 1145€Αναχωρήσεις: 22, 30 Δεκεμβρίου

•	 Επίσκεψη	στη	Φάτιμα,	τον	τόπο	
	 με	την	μεγαλύτερη	προσέλευση	

	 προσκυνητών	παγκοσμίως

•	 Ξενάγηση	στην	Κοΐμπρα
•	 Επίσκεψη	στο	Αβέιρο,	την	
	 “Βενετία	της	Πορτογαλίας”

•	 Επίσκεψη	στο	Εθνικό Δάσος Μπουσάκο 

•	 Ολοήμερη	εκδρομή	στην		βόρεια	

	 επαρχία	Μίνιου	(Minho)
•	 Επίσκεψη	στην	πανέμορφη	καστροπολιτεία	

 Όμπιντους,	στην	ιστορική	περιοχή	
	 της	Μπατάλια	και	στην	Ναζαρέ,	
	 ένα	από	τα	πιο	ονομαστά	τουριστικά	

	 θέρετρα	της	Ασημένιας Ακτής

TRAVEL AT A GLANCE:

•	 Ξενάγηση	στην	Λισσαβώνα	με	το	Εθνικό 
 Μουσείο Βασιλικών αμαξών,	τον	Πύργο 
 Μπελέμ	και	το	Μοναστήρι 
 των Ιερωνυμιτών
• Δώρο:	η	εκδρομή	Σίντρα - 
 Κασκάις - Εστορίλ - Κάμπο Ντα 
 Ρόκα - Πάρκο των Εθνών 

•	 Ξενάγηση	στο	Πόρτο,	την	δεύτερη	
	 μεγαλύτερη	πόλη	της	Πορτογαλίας	

•	 Εξαιρετικές	απ΄	ευθείας	πτήσεις	Αθήνα-

	 Λισσαβώνα-Αθήνα	με	Aegean Airlines  

• Εμπειρότατος ελληνόφωνος συνοδός

Οι Πτήσεις μας με AEGEAN AIRLINES
1η μέρα A3	720 Αθήνα	-	Λισσαβώνα 08:50	-	11:05
8η μέρα A3	721 Λισσαβώνα	-	Αθήνα 12:00	-	18:10
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Ιορδανία 
Μαρόκο

Αίγυπτος 

Μέση Ανατολή & Αφρική
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 Μέση 
Ανατολή 

& 
Αφρική

Σε αυτό το έντυπο μπορείτε να πατήσετε
ΠΑΝΩ στον τίτλο της εκδρομής και θα δείτε 

την ανάλογη εκδρομή στο site μας.

 Μέση Ανατολή & Αφρική
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Ένας νέος, ραγδαία αναπτυσσόμενος προορισμός, 

με μεγάλες επιρροές από την δυτική 

αρχιτεκτονική των ουρανοξυστών 

και της παράδοσης που του χαρίζει 

η αραβική ταυτότητά του. 

Το Ντουμπάι θα το βρείτε κάπου ανάμεσα στην 

αναζήτηση του παραδοσιακού και του πρωτοποριακού, 

της πληθώρας των αγορών, των μοναδικών υπηρεσιών 

των υπερπολυτελών ξενοδοχείων, της αγαλλίασης της 

θάλασσας και της περιπέτειας με σαφάρι στην έρημο!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΥΜΠΑΪ-ΑΘΗΝΑ
 με EMIRATES (απ΄ευθείας) ή GULF AIR (μέσω ενδιάμεσου σταθμού)
•	 Πέντε	ή	έξι	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	JW MARRIOTT MARQUIS DUBAI 5* lux.
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά
• Ξενάγηση μισής ημέρας στο Ντουμπάι με γεύμα
• Σαφάρι στην έρημο με 4x4 και μπάρμπεκιου
• Εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι με είσοδο στο μουσείο του Λούβρου και γεύμα
•	 Μεταφορές	από/προς	το	αεροδρόμιο
•	 Συνοδός-αρχηγός	του	γραφείου	μας	ή	τοπικός	ελληνόφωνος	συνοδός
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	
	 COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών,	δημοτικός	φόρος	πόλεων:	€ 500
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	140	και	από	άλλες	πόλεις:	€	240	με	AEGEAN 
	 (ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)	για	όσους	ταξιδεύουν	με	EMIRATES
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία,	ανάκτορα	και	λοιπά	αξιοθέατα	(εκτός	από	το	
	 μουσείου	του	Λούβρου,	το	κόστος	του	οποίου	περιλαμβάνεται	στην	τιμή)
•	 Αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα,	ποτά/αναψυκτικά	κλπ.
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Με πτήσεις Emirates & Gulf

https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-protoxronia-theofania-ntoumpai-abuntabi
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Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Ντουμπάι

2η μέρα:
Ντουμπάι,	Ξενάγηση

3η μέρα:
Ντουμπάι,	Σαφάρι	στην	έρημο	με	4x4,	Βεδουίνικη	

βραδιά

4η μέρα:
Ντουμπάι,	Εκδρομή	στο	Άμπου	Ντάμπι

5η μέρα:
Ντουμπάι,	Ελεύθερη	μέρα

6η μέρα:
Ντουμπάι	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

•	 Πέντε	ή	έξι	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	

 JW MARRIOTT MARQUIS DUBAI 5* lux.
• Ξενάγηση μισής ημέρας στο 
 Ντουμπάι με γεύμα
• Σαφάρι στην έρημο με 4x4 και μπάρμπεκιου
• Εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι με είσοδο 
 στο μουσείο του Λούβρου και γεύμα

Οι Πτήσεις μας με Emirates & Gulf Air

Emirates
1η μέρα EK	210 Αθήνα	-	Ντουμπάι 17:55	-	00:20

6η μέρα EK	209 Ντουμπάι	-	Αθήνα 11:50	-	15:25

Gulf Air

1η μέρα GF	42 Αθήνα	-	Μπαχρέιν 14:25	-	19:25

GF	512 Μπαχρέιν	-	Ντουμπάι 20:20	-	22:35

7η μέρα GF	201 Ντουμπάι	-	Μπαχρέιν 07:45	-	08:05

GF	41 Μπαχρέιν	-	Αθήνα 09:35	-	13:30

από 1295€Αναχωρήσεις: 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 Δεκεμβρίου, 2, 3 Ιανουαρίου 6 μέρες
22, 29 Δεκεμβρίου 5 μέρες

TRAVEL TIPS:
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Αμμάν, Γέρασα, Κάστρο Αζλούν, Βηθανία, Μάνταμπα, 
Όρος Νέμπο, Κάστρο Κεράκ, Πέτρα, “Μικρή Πέτρα”, 

Ουάντι Ραμ, Άκαμπα, Νεκρά Θάλασσα

Τα	αρχαία	θαύματα,	τα	Κάστρα,	η	Νεκρά	Θάλασσα	και	η	μαγεία	
της	διανυκτέρευσης	στην	έρημο	σε	βεδουίνικες	ή	θολωτές	σκηνές

Με διανυκτέρευση στην έρημο σε Βεδουίνικες 
ή Θολωτές σκηνές τύπου “Martian”

(εμπνευσμένες από την ταινία “Η Διάσωση”) 
με πανοραμική θέα στον ουρανό!!!

Με δύο διανυκτερεύσεις στη Νεκρά Θάλασσα και 
επαρκής χρόνος για να “κολυμπήσετε” και να γνωρίσετε 

τις ιαματικές ιδιότητες του αργίλου και της λάσπης!

Οργανωμένες εκδρομέ

manessistravel.gr

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	με	Royal Jordanian 
•	 Διαμονή	σε	ξενοδοχεία	5*	και	σε	βεδουίνικες	
	 ή	θολωτές	σκηνές	στο	Ουάντι	Ραμ	
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά	
•	 Μεταφορές,	ξεναγήσεις,	είσοδοι	σε	μουσεία	και	
	 επισκεπτόμενους	χώρους,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
•	 Τζιπ	σαφάρι	(2	ώρες)	στο	Ουάντι	Ραμ	
	 με	ειδικά	διαμορφωμένα	οχήματα
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	Γραφείου	μας
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	ταξιδιωτική	
	 ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες
	 έως	75	ετών,	φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά:	440€
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό	ή	προτεινόμενο

https://www.manessistravel.gr/el/xmas-panorama-iordanias
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ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ

Ουάντι Ραµ

Αµµάν

Γέρασα

Κάστρο
Αζλούν

Κεράκ

Πέτρα
Μικρή Πέτρα

Όρος Νέµπο
Μάνταµπα

Νεκρά Θάλασσα

Άκαµπα

Βηθανία

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Αμμάν
2η μέρα:
Αμμάν	-	Γέρασα	-	Κάστρο	Αζλούν	-	Αμμάν	
3η μέρα:
Αμμάν	-	Βηθανία	-	Μάνταμπα	-	Όρος	Νέμπο	-	
Κάστρο	Σταυροφόρων	Κεράκ	-	Πέτρα
4η μέρα:
Πέτρα,	Ξενάγηση	-	Μικρή	Πέτρα	-	Ουάντι	Ραμ	
5η μέρα:
Ουάντι	Ραμ	-	Άκαμπα	
6η μέρα:
Άκαμπα	-	Νεκρά	Θάλασσα		
7η μέρα:
Νεκρά	Θάλασσα,	Ελεύθερη	μέρα
8η μέρα:
Νεκρά	Θάλασσα	-	Αμμάν	-	Αθήνα	

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

•	 Διαμονή	και	Ξενάγηση	στον	αρχαιολογικό	

	 χώρο	της	Πέτρας	-	μια	πόλη-μνημείο	
	 ενός	αξιοθαύμαστου	πολιτισμού

•	 Διαμονή	στην	πιο	εντυπωσιακή	έρημο	του	

	 κόσμου,	στο	Ουάντι Ραμ,	σε	Βεδουίνικες 
 ή Θολωτές σκηνές	(Martian)
• “Σαφάρι”	στην	έρημο	με	ειδικά	
	 διαμορφωμένα	οχήματα

•	 Επίσκεψη	στην	περίφημη	“Μικρή Πέτρα”
•	 Διαμονή	στην	Άκαμπα,	το	
	 παραθαλάσσιο	θέρετρο	της	Ιορδανίας

•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	στη	Νεκρά Θάλασσα
	 ένα	από	τα	πιο	εντυπωσιακά	και	

	 ακαταμάχητα	φυσικά	τοπία	του	κόσμου

•	 Επίσκεψη	στο	επιβλητικό	κάστρο	

	 των	Σταυροφόρων	του	Κεράκ
•	 Επίσκεψη	στην	καλοδιατηρημένη	ελληνορωμαϊκή

	 πόλη	Γέρασα	και	στο	περίτεχνο	κάστρο	Αζλούν
•	 Επίσκεψη	στη	Μάνταμπα,	την	Βηθανία
	 και	στο	Όρος Νέμπο
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 5*
 με την ποιότητα Manessis
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	Γραφείου	μας

8 μέρες από  960€Αναχωρήσεις: 23, 30 Δεκεμβρίου,
6 Ιανουαρίου

Πτήσεις με Royal Jordanian
23/12 30/12 06/01 RJ	132 Αθήνα	-	Αμμάν 12:35	-	14:45

30/12 06/01 13/01 RJ	131 Αμμάν	-	Αθήνα 09:20	-	11:50

TRAVEL TIPS:
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Στο σταυροδρόμι Ευρώπης-Αφρικής και Μεσογείου-
Ατλαντικού, το Μαρόκο γνώρισε κατά τη διάρκεια της 

μακράς του ιστορίας πολλούς κατακτητές και εποίκους, 
καθένας από τους οποίους άφησε τα ίχνη του στον 

πολιτισμό και στις συνήθειες των κατοίκων του.

Έρημος, βουνά και οάσεις, πολύχρωμες αγορές, κάσμπες και 
μεντίνες, αυτοκρατορικές πόλεις, γραφικά χωριά και βεδουίνοι, 

ένα ταξίδι στα όρια Δύσης και Ανατολής, που θα σας συναρπάσει.

Η βασική πύλη εισόδου της χώρας με το εξωτικό όνομα 
και τους συνειρμούς που φέρνει στον νου, η Καζαμπλάνκα, 

το παλάτι και η κάσμπα της πρωτεύουσας Ραμπάτ, η 
χιονοσκεπής οροσειρά του Άτλαντα, τα στενά δαιδαλώδη 

σοκάκια με τις συντεχνίες στη μεντίνα της Φες, η παλιά 
αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές, η καστροπολιτεία 

Εσσαουίρα με το νησιώτικο χρώμα, τα σουκ και η μεγαλειώδης 
“Πλατεία των Θαυμάτων” στο απαράμιλλο Μαρρακές… 

το Μαρόκο είναι μια χώρα, όπου ο μυστικισμός και 
ο παράδεισος των αισθήσεων μαγνητίζει!

ΜΑΡΟΚΟ
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Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης
	 ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΡΑΚΕΣ-ΑΘΗΝΑ	με	Aegean Airlines 
•	 Τρεις,	τέσσερις	διανυκτερεύσεις	στο	Μαρρακές
	 στο	ξενοδοχείο	KENZI ROSE GARDEN 5*
•	 Δυνατότητα	διαμονής	στο	ξενοδοχείο	RIAD ELISA	(κατόπιν	διαθεσιμότητας)	
•	 Πρωινό	καθημερινά
•	 Μεταφορές	από/προς	τα	αεροδρόμια	εξωτερικού
•	 Ξεναγήσεις,	περιηγήσεις,	εκδρομές,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
•	 Είσοδοι	στα	μουσεία,	μνημεία	και	αξιοθέατα	που	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
•	 Έμπειρος	επίσημος	ελληνόφωνος	αρχηγός-συνοδός	
•	 Υπηρεσίες	τοπικού	αντιπροσώπου
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών: + 380 €
•	 Ποτά	κατά	τη	διάρκεια	των	γευμάτων
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

H	κοσμοπολίτισα	κόκκινη	πόλη	

Επίσκεψη	στο	μουσείο	Yves	Saint	Laurent	
με	τους	μαγικούς	κήπους	Majorelle,
το	παλάτι	και	το	μουσείο	Dar	Si	Said

Τώρα με απ΄ευθείας πτήσεις της 
Aegean, άνετα και ξεκούραστα!

Ζωηρά χρώματα, εικόνες βγαλμένες από παραμύθι, 
μεθυστικα αρώματα σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων…

https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-sto-marrakes
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Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Μαρρακές

2η μέρα: 
Μαρρακές,	Περιήγηση	στον	λαβύρινθο	της	
Μεδίνας	και	στους	εξωτικούς	κήπους	Μαζορέλ	
ή	Υβ	Σεν	Λοράν

3η, 4η μέρα:
Μαρρακές
Προαιρετικές δραστηριότητες, εκδρομές: Πτήση 
με αερόστατο, Spa, Ολοήμερη εκδρομή στην 
Εσαουίρα

5η μέρα:
Μαρρακές	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Πτήσεις με Aegean Airlines 4 μέρες - 3 διαν/σεις
26/12 A3	738 Αθήνα	-	Μαρρακές 08:40	-	12:10

29/12 A3	739 Μαρρακές	-	Αθήνα 17:50	-	22:55	

Πτήσεις με Aegean Airlines 5 μέρες - 4 διαν/σεις
5/1 A3	738 Αθήνα	-	Μαρρακές 13:20	-	16:50

9/1 A3	739 Μαρρακές	-	Αθήνα 13:10	-	18:15

4, 5 μέρες από  645€
από  765€

Αναχωρήσεις: 26 Δεκεμβρίου, 5 Ιανουαρίου
10, 24 Φεβρουαρίου,  24 Μαρτίου

Στην	αναχώρηση	05/01	για	όσους	επιθυμούν	υπάρχει	δυνατότητα	διαμονής	στο	καταπληκτικό	ξενοδοχείο
RIAD ELISA	(https://riad-elisa.com)	σε Douplex Suites ή Master Suites	(κατόπιν	διαθεσιμότητας)
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Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης
	 ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΡΑΚΕΣ-ΑΘΗΝΑ	με	Aegean Airlines
• Επτά συνολικά διανυκτερεύσεις,	όπως	παρακάτω:
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	στην	Καζαμπλάνκα,	στο	πολυτελές	
	 ξενοδοχείο	Mogador Center 5*	ή	παρόμοιο
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	στην	Φεζ,	στο	ξενοδοχείο	Palais Medina 5*	ή	παρόμοιο
•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	στο	Μαρρακές,	στο	ξενοδοχείο	Kenzi Rose Garden 5*	ή	παρόμοιο
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά
•	 Φολκλορικό	Show	με	ποτό	στο	παγκοσμίως	γνωστό	Chez	Ali,	Δώρο	του	γραφείου	μας
•	 Μεταφορές	από/προς	τα	αεροδρόμια	εξωτερικού
•	 Ξεναγήσεις,	περιηγήσεις,	εκδρομές,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Είσοδοι	στα	μουσεία,	μνημεία	και	αξιοθέατα	που	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Έμπειρος	επίσημος	ελληνόφωνος	αρχηγός-συνοδός
•	 Υπηρεσίες	τοπικού	αντιπροσώπου
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών: + 540 €
•	 Κόστος	εορταστικού	δείπνου	παραμονής	Πρωτοχρονιάς:	Αναμένεται
•	 Ποτά	κατά	τη	διάρκεια	των	γευμάτων
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Στο	σταυροδρόμι	Ευρώπης-Αφρικής	και	Μεσογείου-
Ατλαντικού,	το	Μαρόκο	γνώρισε	κατά	τη	διάρκεια	της	
μακράς	του	ιστορίας	πολλούς	κατακτητές	και	εποίκους,	

καθένας	από	τους	οποίους	άφησε	τα	ίχνη	του	στον	
πολιτισμό	και	στις	συνήθειες	των	κατοίκων	του.
Έρημος,	βουνά	και	οάσεις,	πολύχρωμες	αγορές,	
κάσμπες	και	μεντίνες,	αυτοκρατορικές	πόλεις,	

γραφικά	χωριά	και	βεδουίνοι,	ένα	ταξίδι	στα	όρια	
Δύσης	και	Ανατολής,	που	θα	σας	συναρπάσει.

Η	βασική	πύλη	εισόδου	της	χώρας	με	το	εξωτικό	
όνομα	και	τους	συνειρμούς	που	φέρνει	στον	νου,	

η	Καζαμπλάνκα,	το	παλάτι	και	η	κάσμπα	της	
πρωτεύουσας	Ραμπάτ,	η	χιονοσκεπής	οροσειρά	
του	Άτλαντα,	τα	στενά	δαιδαλώδη	σοκάκια	με	τις	

συντεχνίες	στη	μεντίνα	της	Φες,	η	παλιά	αυτοκρατορική	
πρωτεύουσα	Μεκνές,	η	καστροπολιτεία	Εσσαουίρα	
με	το	νησιώτικο	χρώμα,	τα	σουκ	και	η	μεγαλειώδης	

“Πλατεία	των	Θαυμάτων”	στο	απαράμιλλο	Μαρρακές…	
το	Μαρόκο	είναι	μια	χώρα,	όπου	ο	μυστικισμός	
και	ο	παράδεισος	των	αισθήσεων	μαγνητίζει!

Απ΄ ευθείας πτήσεις με Aegean
Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Μεκνές, Φεζ, Ιφράν, Ιμουζέρ 

ντι Καντέρ, Μπενί Μελλάλ, Μαρρακές, Εσσαουίρα

https://www.manessistravel.gr/el/christmas-new-year-epiphany-sto-maroko
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Καζαµπλάνκα

Ραµπάτ ΦεζΜεκνές

Μαρρακές

Εσσαουίρα

ΜΑΡΟΚΟ

Μπενί Μελλάλ

Ιφράν

Ιµουζέρ ντι Καντέρ

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Μαρρακές	-	Καζαμπλάνκα

2η μέρα:
Καζαμπλάνκα	-	Ραμπάτ	-	Καζαμπλάνκα

3η μέρα:
Καζαμπλάνκα	-	Μεκνές	-	Φεζ

4η μέρα:
Φεζ

5η μέρα:
Φεζ	-	Ιμουζέρ	ντι	Καντέρ	-	Ιφράν	-	Μπενί	
Μελλάλ	-	Μαρρακές

6η μέρα:
Μαρρακές,	Ξενάγηση	πόλης,	ΔΩΡΟ:	
Φολκλορικό	Show	με	ποτό	στο	παγκοσμίως	
γνωστό	Chez	Ali!

7η μέρα:
Μαρρακές,	Ολοήμερη	εκδρομή	στην	Εσσαουίρα

8η μέρα:
Μαρρακές	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

• Απ΄ ευθείας πτήσεις με Aegean 
	 προς	και	από	Μαρρακές
• Δύο διανυκτερεύσεις	και	
	 ξενάγηση	στην	Καζαμπλάνκα
• Ξενάγηση	στην	πρωτεύουσα	
	 του	Μαρόκου,	το	Ραμπάτ
• Δύο διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στην	
	 “αυτοκράτειρα	των	πόλεων”,	την	Φεζ 
• Ξενάγηση	στην	παλιά	αυτοκρατορική	
	 πρωτεύουσα	Μεκνές
•	 Διαδρομή	στον	Μέσο	Άτλαντα	και	επίσκεψη	
	 στο	Ιφράν,	την	“Ελβετία	του	Μαρόκου”	
• Τρεις διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	
	 στην	“Κόκκινη	Πόλη”,	το	Μαρρακές   • Εκδρομή στην παραθαλάσσια 

 πόλη Εσσαουίρα εντός της τιμής
• ΔΩΡΟ	του	Γραφείου	μας:	το	
 Φολκλορικό Show “FANTASIA” με 
 ποτό	στο	παγκοσμίως	γνωστό	Chez	Ali	
• Επτά συνολικά διανυκτερεύσεις 
 σε Ξενοδοχεία 5*
•	 Ημιδιατροφή	
•	 Έμπειρος	Έλληνας	αρχηγός-συνοδός

Πτήσεις με Aegean Airlines
22, 29/12 A3	738 Αθήνα	-	Μαρρακές 13:20	-	16:50

29/12, 5/1 A3	739 Μαρρακές	-	Αθήνα 17:50	-	22:55

2/1, 9/1 A3	739 Μαρρακές	-	Αθήνα 13:10	-	18:15

21/3 A3	738 Αθήνα	-	Μαρρακές 08:40	-	11:10

28/3 A3	739 Μαρρακές	-	Αθήνα 17:50	-	22:55

8 μέρες από  990€Αναχωρήσεις: 22, 29 Δεκεμβρίου, 2 Ιανουαρίου,
21, 24 Φεβρουαρίου, 21 Μαρτίου

TRAVEL TIPS:
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Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης
	 ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΡΑΚΕΣ-ΑΘΗΝΑ	με	Aegean Airlines
• Επτά συνολικά διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5*,	όπως	παρακάτω:
• Μία διανυκτέρευση	στην	Καζαμπλάνκα,	στο	πολυτελές	
	 ξενοδοχείο	Mogador Center 5*	ή	παρόμοιο			
• Μία διανυκτέρευση	στην	Ταγγέρη	στο	ξενοδοχείο	Hilton Tangiers 5*	ή	παρόμοιο
• Δύο διανυκτερεύσεις	στην	Φεζ,	στο	ξενοδοχείο	Palais Medina Fez  5*	ή	παρόμοιο	
• Τρεις διανυκτερεύσεις	στο	Μαρρακές,	στο	ξενοδοχείο	Kenzi Rose Garden  5*	ή	παρόμοιο
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά
•	 Φολκλορικό	Show	με	ποτό	στο	παγκοσμίως	γνωστό	Chez	Ali,	Δώρο	του	γραφείου	μας
•	 Μεταφορές	από/προς	τα	αεροδρόμια	εξωτερικού
•	 Ξεναγήσεις,	περιηγήσεις,	εκδρομές,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Είσοδοι	στα	μουσεία,	μνημεία	και	αξιοθέατα	που	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Έμπειρος	επίσημος	ελληνόφωνος	αρχηγός-συνοδός
•	 Υπηρεσίες	τοπικού	αντιπροσώπου
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών: + 540 €
•	 Κόστος	εορταστικού	δείπνου	παραμονής	Πρωτοχρονιάς:	Αναμένεται
•	 Ποτά	κατά	τη	διάρκεια	των	γευμάτων
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

	Άκρως	μαγευτικό	και	πρωτόγνωρα	εξωτικό!!!
Στο	Μαρόκο	η	φαντασία	πλημμυρίζει	με	ζωηρά	

χρώματα,	μεθυστικά	αρώματα	και	εικόνες	
βγαλμένες	από	ανατολίτικο	παραμύθι.

Μεσαιωνικές	και	μοντέρνες	πόλεις,	δαιδαλώδη	
παζάρια,	μυρωδάτες	αγορές	μπαχαρικών,	κάστρα,	

παλάτια,	ψηλά	βουνά,		απέραντη	έρημο	και	παραλίες	
κρύβουν	ονειρεμένα	σκηνικά	και	ταξιδεύουν	
τον	επισκέπτη	σε	ένα	μαγευτικό	περιβάλλον.

Σεφσαουέν,	το	μπλε	μαργαριτάρι	της	χώρας,	βρίσκεται	
κοντά	στην	Ταγγέρη	των	βιβλίων	και	των	ταινιών,
και	είναι	δημοφιλής	Instagramικός	προορισμός	

λόγω	της	Μεδίνας	της	(παλιά	πόλη).
Τα	σπίτια,	οι	τοίχοι,	οι	σκάλες,	τα	δρομάκια,	τα	

παράθυρα	είναι	όλα	με	την	χρωματική	παλέτα	του	μπλε!

• Απ΄ ευθείας πτήσεις με Aegean
• Διαδρομή Ραμπάτ-Ταγγέρη με το υπερσύγχρονο 

τραίνο-βολίδα (περίπου δύο ώρες)

Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγγέρη, Σεφσαουέν,
Φεζ, Μεκνές, Ιφράν, Ιμουζέρ ντι Καντέρ,
Μπενί Μελλάλ, Μαρρακές, Εσσαουίρα

https://www.manessistravel.gr/el/christougenna---protochronia---theofaneia-sto-maroko-me-taggeri-sefsaouen
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Καζαµπλάνκα

Ραµπάτ ΦεζΜεκνές

Μαρρακές

Εσσαουίρα

ΜΑΡΟΚΟ

Μπενί Μελλάλ

Ιφράν

Ιµουζέρ ντι Καντέρ

Ταγγέρη

Σεφσαουέν

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Μαρρακές	-	Καζαμπλάνκα		
2η μέρα:
Καζαμπλάνκα	-	Ραμπάτ	-	Ταγγέρη
(Διαδρομή	Ραμπάτ	-	Ταγγέρη	με	τραίνο-βολίδα/
bullet	train)	
3η μέρα:
Ταγγέρη	-	Σεφσαουέν	-	Φεζ
4η μέρα:
Φεζ,	ξενάγηση	στην	πιο	παλιά	μεσαιωνική	πόλη	
και	επίσκεψη	στη	Μεκνές	-	επιστροφή	στη	Φεζ
5η μέρα:
Φεζ	-	Ιμουζέρ	ντι	Καντέρ	-	Ιφράν	-	Μπενί	
Μελλάλ	-	Μαρρακές	
6η μέρα:
Μαρρακές,	Ξενάγηση	πόλης,
ΔΩΡΟ:	Φολκλορικό	Show	με	ποτό	στο	
παγκοσμίως	γνωστό	Chez	Ali!		
7η μέρα:
Μαρρακές,	Ολοήμερη	εκδρομή	στην	Εσσαουίρα
8η μέρα:
Μαρρακές	-	Αθήνα			

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

• Απ΄ ευθείας πτήσεις με Aegean 
	 προς	και	από	Μαρρακές
• Διαδρομή Ραμπάτ-Ταγγέρη	με	το	τραίνο-
 βολίδα (περίπου δύο ώρες),	το	πρώτο	
	 υπερσύγχρονο	τραίνο	υψηλής	
	 ταχύτητας	στην	Αφρική
• Μία διανυκτέρευση	και	
	 ξενάγηση	στην	Καζαμπλάνκα
• Ξενάγηση	στην	πρωτεύουσα	
	 του	Μαρόκου,	το	Ραμπάτ
• Μία διανυκτέρευση	και	
	 ξενάγηση	στην	Ταγγέρη
• Δύο διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στην	
	 “αυτοκράτειρα	των	πόλεων”,	την	Φεζ 
• Ξενάγηση	στην	παλιά	αυτοκρατορική	
	 πρωτεύουσα	Μεκνές

• Επίσκεψη	στο	περίφημο
	 “Μπλε	Χωριό”,	το	Σεφσαουέν
•	 Διαδρομή	στον	Μέσο	Άτλαντα	και	επίσκεψη	
	 στο	Ιφράν,	την		“Ελβετία	του	Μαρόκου”	
• Τρεις διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	
	 στην	“Κόκκινη	Πόλη”,	το Μαρρακές   
• Εκδρομή	στην	παραθαλάσσια	πόλη	
 Εσσαουίρα εντός της τιμής
•	 ΔΩΡΟ	του	Γραφείου	μας:	το	
 Φολκλορικό Show “FANTASIA” με 
 ποτό	στο	παγκοσμίως	γνωστό	Chez	Ali	
• Επτά συνολικά διανυκτερεύσεις 
 σε Ξενοδοχεία 5*
•	 Ημιδιατροφή
•	 Έμπειρος	Έλληνας	αρχηγός-συνοδός

8 μέρες από  1045€Αναχωρήσεις: 22, 29 Δεκεμβρίου, 2 Ιανουαρίου
21, 24 Φεβρουαρίου, 21 Μαρτίου

TRAVEL TIPS:

Πτήσεις με Aegean Airlines
22, 29/12 A3	738 Αθήνα	-	Μαρρακές 13:20	-	16:50

29/12, 05/01 A3	739 Μαρρακές	-	Αθήνα 17:50	-	22:55

02/01 A3	738 Αθήνα	-	Μαρρακές 08:40	-	12:10

09/01 A3	739 Μαρρακές	-	Αθήνα 13:10	-	18:15

21/03 A3	738 Αθήνα	-	Μαρρακές 08:40	-	11:10

28/03 A3	739 Μαρρακές	-	Αθήνα 17:50	-	22:55
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Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	με	Aegean Airlines	μέσω	ενδιάμεσου	σταθμού
•	 Επτά	συνολικά	διανυκτερεύσεις,	όπως	παρακάτω:
			•	Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	στο	Μαρρακές,	στο	ξενοδοχείο	Kenzi	Rose	Garden	5*	ή	παρόμοιο
			•	Μία	διανυκτέρευση	στην	κοιλάδα	Νταντές,	στο	ξενοδοχείο	Xaluca	Dades	ή	παρόμοιο
			•	Μία	διανυκτέρευση	σε	Camp	πολυτελείας	στην	Μερζούγκα
			•	Μία	διανυκτέρευση	στην	Ουαζαρζάτ,	στο	ξενοδοχείο	Ksar	Ben	Youssef	ή	παρόμοιο
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά
•	 Φολκλορικό	Show	με	ποτό	στο	παγκοσμίως	γνωστό	Chez	Ali,	Δώρο του γραφείου μας
•	 Μεταφορές	από/προς	τα	αεροδρόμια	εξωτερικού
•	 Ξεναγήσεις,	περιηγήσεις,	εκδρομές,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Είσοδοι	στα	μουσεία,	μνημεία	και	αξιοθέατα	που	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Έμπειρος	επίσημος	ελληνόφωνος	αρχηγός-συνοδός
•	 Υπηρεσίες	τοπικού	αντιπροσώπου
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	+540 € 
•	 Κόστος	εορταστικού	δείπνου	παραμονής	Πρωτοχρονιάς:	Αναμένεται	
•	 Ποτά	κατά	τη	διάρκεια	των	γευμάτων	
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.	

• Εκδρομή στην παραθαλάσσια 
πόλη Εσσαουίρα εντός της τιμής

• Επίσκεψη στο περίφημο 
Κινηματογραφικό στούντιο “Atlas” 

εντός της τιμής

Μαρρακές, Κάσμπα Ταουρίτ, Ουαρζαζάτ, Νταντές, Τινερχίρ, 
Ερφούντ, Μερζούγκα, Άιτ Μπεν Χαντού, Εσσαουίρα

https://www.manessistravel.gr/el/christougenna--protochronia-theofaneia-se-maroko-sachara
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Μαρρακές

Εσσαουίρα

ΜΑΡΟΚΟ

Ταουρίτ

Νταντές

Τινερχίρ
Ερφούντ

Μερζούγκα

Ουαρζαζάτ

Άιτ Μπεν Χαντού

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Μαρρακές,	πρώτη	γνωριμία	με	την	
κόκκινη	πόλη	και	τη	Μεντίνα	της
2η μέρα: 
Ξεκινάμε	για	το	δρόμο	με	τις	χίλιες	Κάσμπες
Ταουρίτ	-	Νταντές
3η μέρα:	Νταντές	-	Τινερχίρ	-	στην	όαση	του	
Ερφούντ	-	Μερζούγκα,εδώ	ξεκινά	η	περιπέτεια	
στην	έρημο	και	στους	αμμόλοφους	με	jeep	4x4,	
Διανυκτέρευση	κάτω	από	τ΄αστέρια	σε	Camp	με	
βερβέρικες	σκηνές	στη	Σαχάρα
4η μέρα: 
Μερζούγκα	-	Ερφούντ	-	Ουαρζαζάτ,	η	πύλη	της	
Ερήμου	-	Κινηματογραφικό	Στούντιο	Άτλας
5η μέρα: 
Ουαρζαζάτ	-	Άιτ	Μπεν	Χαντού	-	Μαρρακές
6η μέρα:	Μαρρακές,	Ξενάγηση	πόλης,	
ΔΩΡΟ:	Φολκλορικό	Show	με	ποτό	στο	
παγκοσμίως	γνωστό	Chez	Ali!
7η μέρα: 
Μαρρακές,	Ολοήμερη	εκδρομή	στην	Εσσαουίρα	
ή	χαρείτε	τη	μέρα	σας	στο	Μαρακές
8η μέρα: 
Μαρρακές	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

•	 Απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	Aegean 
	 προς	και	από	Μαρρακές
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	
	 στην	“Κόκκινη	Πόλη”,	το	Μαρρακές
• Επίσκεψη	στην	κάσμπα/οχυρωμένο	
 παλάτι-κάστρο Ταουρίτ 
• Μία διανυκτέρευση	στο	Νταντές 
• Εκδρομή	στους	αμμόλοφους	της	
 Σαχάρας/Μερζούγκα με jeep 4x4
• Μία διανυκτέρευση	σε	βερβέρικες	
	 σκηνές	στην	Σαχάρα	(Μερζούγκα)
• Μία διανυκτέρευση	και	
	 περιήγηση	στην	Ουαρζαζάτ

• Επίσκεψη στο	περιβόητο	κινηματογραφικό 
 στούντιο “Atlas”,	στο	οποίο	έχουν
	 γυριστεί	σκηνές	από	πολλές	
	 ταινίες	και	τηλεοπτικές	σειρές
• Επίσκεψη	στο	εκπληκτικό	ksar/
	 οχυρωμένο	χωριό Άιτ Μπεν Χαντού
• Εκδρομή	στην	παραθαλάσσια	
	 πόλη	Εσσαουίρα εντός της τιμής
• ΔΩΡΟ του Γραφείου μας:	το	
	 Φολκλορικό	Show	“FANTASIA”	με	ποτό	
	 στο	παγκοσμίως	γνωστό	Chez	Ali
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά
•	 Έμπειρος	Έλληνας	αρχηγός-συνοδός

8 μέρες από  1090€Αναχωρήσεις: 22, 26, 29 Δεκεμβρίου, 2 Ιανουαρίου
21, 24 Φεβρουαρίου, 21 Μαρτίου

TRAVEL TIPS:

Πτήσεις με Aegean Airlines
22, 29/12 A3	738 Αθήνα	-	Μαρρακές 13:20	-	16:50

29/12, 5/1 A3	739 Μαρρακές	-	Αθήνα 17:50	-	22:55

26/12, 2/1 A3	738 Αθήνα	-	Μαρρακές 08:40	-	12:10

2/1, 9/1 A3	739 Μαρρακές	-	Αθήνα 13:10	-	18:15

21/3 A3	738 Αθήνα	-	Μαρρακές 08:40	-	11:10

28/3 A3	739 Μαρρακές	-	Αθήνα 15:50	-	22:55
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Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Το βράδυ απολαύστε το δείπνο σας στην 
ταράτσα του CABANA ή του EL FENN ή  

στην αυλή του LES JARDINS DU LOTUS.
 

Και για πιο ξενύχτιδες, δείπνο ή ποτό με 
το μοναδικό show στο LOTUS CLUB.

Και δεκάδες άλλες επιλογές 
που θα σας ενθουσιάσουν

Επτά υπέροχες μέρες και έναστρα 
βράδια στο Μαρακές, την μαγευτική 

πόλη. Η μια έκπληξη συναγωνίζεται την 
άλλην σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων που 
όλα μοιάζουν βγαλμένα από παραμύθι.

Μετά το περπάτημα στα παζάρια και 
ψώνια στα πολύχρωμα σουκς και στους 

λαβύρινθους της Μεδίνας απολαύστε 
το τσάι σας πριν το αναζωογονητικό 

μασάζ στο LES BAINS DU LOTUS 
και χαλαρώστε στα αναπαυτικά 

μαξιλάρια και τους χαμηλούς 
καναπέδες με χαλαρή μουσική.

LA SULTANE

RIAD ELISA

Τα χιλιάδες φώτα της κόκκινης πόλης 
και η εντυπωσιακή οροσειρά του Άτλαντα 

στο βάθος μαζί με τις μυρωδιές από σαφράν 
κανέλα και μπαχάρια θα σας μαγέψουν.

ΜΑΡΑΚΕΣ
à la carte
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Δυνατότητα προαιρετικών 
εξορμήσεων

Ανατολή	του	ήλιου	με	αερόστατα	
πάνω	από	την	πόλη

Ξενάγηση	πόλης	και	στους	κήπους	
Μαζορέλ	-	Υves	Saint	Laurent

Επίσκεψη	στο	Παλάτι	και	το	μουσείο	
Dar	Si	Said	(απαραίτητο	διάλειμμα	στο	
καφέ	του	-	θα	σας	εντυπωσιάσει)

Μονοήμερη	στην	παραθαλάσσια	
Εσσαουίρα

Επίσκεψη	για	φαγητό	και	
εκδρομούλα	μιας	ώρας	περίπου	
στην	Kasbah	Tamadot,	που	έφτιαξε	
ο	Ρίτσαρντ	Μπράνσον	στο	γραφικό	
χωριουδάκι	του	Άτλαντα,	το	Άσνι.

Φολκλορικό	Show	“FANTASIA”	
με	ποτό	ή	φαγητό	στο	
παγκοσμίως	γνωστό	Chez	Ali

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Αγαπημένα	ριάντ	με	πολυτέλεια	και	πολύ	χρώμα
RIAD ΕL FENN

RIAD ELISA AND SPA
RIAD LA SULTANE

 
Και	ξενοδοχεία	5*

KEZNI ROSE GARDEN
HOTEL LE MERIDIEN N’ FIS

LA MAMUNIA το ξενοδοχείο μύθος 
που φέτος κλείνει 100 χρόνια

Επτά	(7)	διανυκτερεύσεις	με	πρωινό,	
αεροπορικά	εισιτήρια	με	απευθείας	
πτήσεις	της	AEGEAN	και	μεταφορές	

από	και	μπρος	το	Μαρακές

Ενδεικτικές τιμές δίκλινου:

Αναχωρήσεις: 26, 29 Δεκεμβρίου & 2 Ιανουαρίου
και από 3 Φεβρουαρίου κάθε Τρίτη και Παρασκευή

RIAD ELISA  1490€
RIAD EL FENN  2100€

HOTEL KEZNI ROSE GARDEN  1190€
HOTEL LE MERIDIEN N’ FIS  1225€

HOTEL LA MAMUNIA  3995€

ΕL FEN KASBAH TAMADOT N

(classic room)



118

Οργανωμένες εκδρομές
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	με	EGYPT AIR
•	 Διαμονή	στο	ξενοδοχείο	Marriott Omar Khayyam 5* ή 
 το Intercontinental Cairo Semiramis 5*	στο	Κάιρο
•	 Ένα	γεύμα	στο	βραβευμένο	πλωτό	εστιατόριο	“Le	Pacha	1901”
•	 Ένα	γεύμα	σε	τοπικό	εστιατόριο	στην	Αλεξάνδρεια
•	 Μεταφορές	από/προς	αεροδρόμια-ξενοδοχεία
•	 Ξεναγήσεις,	εκδρομές	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία	και	αρχαιολογικούς	χώρους
•	 Τοπικός	έμπειρος	ελληνόφωνος	ξεναγός	και	
	 υπηρεσίες	τοπικών	αντιπροσώπων
•	 Έλληνας	αρχηγός	από	Αθήνα	για	γκρουπ	άνω	των	20	ατόμων
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται:
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	ταξιδιωτική	ασφάλεια	
	 και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 240 
•	 Βίζα	Αιγύπτου:	+€ 25. Εκδίδεται και πληρώνεται 
 κατά την άφιξή σας στο αεροδρόμιο του Καΐρου
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	+€ 15	(πληρώνονται	υποχρεωτικά	τοπικά)
•	 Ποτά	και	αναψυκτικά	κατά	τη	διάρκεια	των	γευμάτων
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.	

Αίγυπτος, η μυστηριώδης

Η	Αίγυπτος	έχει	αιχμαλωτίσει	πολλούς,	ενώ	σε	
άλλους	άφησε	μια	ακόρεστη	δίψα	για	να	γνωρίσουν	

αυτήν	τη	μυστηριώδη	γη,	που	κατοικήθηκε	
κάποτε	από	τους	Φαραώ	και	τον	Καίσαρα	και	
αποτέλεσε	βάση	για	πολλές	βιβλικές	ιστορίες.	
Μια	επίσκεψη	σε	αυτή	την	υπέροχη	χώρα	είναι	
απαραίτητη	για	τους	ιστορικούς	και	όχι	μόνον,	
καθώς	αποτελεί	έναν	από	τους	πιο	δημοφιλείς	

ταξιδιωτικούς	προορισμούς	της	Αφρικής.
Τα	πιο	δημοφιλή	αξιοθέατα	της	χώρας	είναι	η Σφίγγα 
και οι Πυραμίδες της Γκίζας	-	ιδιαίτερα	η	Πυραμίδα 

του Χέοπα,	το	μόνο	από	τα	επτά	θαύματα	του	
αρχαίου	κόσμου	που	εξακολουθούν	να	υπάρχουν.

Η	αιγυπτιακή	πρωτεύουσα,	το	Κάιρο,	“η	πόλη	
των	χιλιάδων	μιναρέδων”,	είναι	ένας	τόπος	

αντιθέσεων,	γεμάτος	αρχαία	ορόσημα,	περίτεχνα	
τζαμιά	και	σύγχρονους	ουρανοξύστες.

Δύο ξεναγήσεις στο Κάιρο: Αρχαιολογικό Μουσείο,
Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού & Πυραμίδες

Γεύμα στο βραβευμένο πλωτό εστιατόριο “Le Pacha 1901” στο Κάιρο!
Ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια με γεύμα

https://www.manessistravel.gr/el/christougenna---protochronia---theofaneia-stin-aigupto-5-imeres
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Κρουαζιέρα
ποταµού Νείλου

Νείλος

Ν
είλος

Νείλος

Ασουάν

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Κάιρο
Πυραµίδες
της Γκίζας

Αλεξάνδρεια

Κοµόµπο

Λούξορ

Αµπού Σιµπέλ

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Κάιρο	
2η μέρα:
Κάιρο,	1η	Ξενάγηση,	Μουσείο	Καΐρου,	
Πυραμίδες,	Αγορά	Χαν	Ελ	Χαλίλ
Γεύμα στο βραβευμένο πλωτό εστιατόριο 
“Le Pacha 1901”.	Διανυκτέρευση.
3η μέρα:
Κάιρο,	2η	Ξενάγηση,	Ακρόπολη	Καΐρου,	
Εκκλησία	Αγίου	Γεωργίου,	Εθνικό	Μουσείο	
Αιγυπτιακού	Πολιτισμού	
4η μέρα:
Κάιρο	-	Αλεξάνδρεια	-	Κάιρο	
5η μέρα:
Κάιρο	-	Αθήνα

•	 Απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	EGYPT AIR
•	 Διαμονή	σε	ξενοδοχείο	5*	στο	Κάιρο,
	 το	Marriott Omar Khayyam 5* ή το
 Intercontinental Cairo Semiramis 5* 
•	 Επίσκεψη	στο	Αρχαιολογικό 
 Μουσείο του Καΐρου
•	 Επίσκεψη	στις	πυραμίδες της Γκίζας
•	 Επίσκεψη	στην	Ακρόπολη του Καΐρου
•	 Επίσκεψη	στην	Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
•	 Επίσκεψη	στο	Εθνικό Μουσείο 
 Αιγυπτιακού Πολιτισμού

• Γεύμα στο βραβευμένο	πλωτό	
	 εστιατόριο	“Le Pacha 1901”	στο	Κάιρο!
• Ολοήμερη εκδρομή στην 
 Αλεξάνδρεια	με	γεύμα	
•	 Επίσκεψη	στην	καινούργια	
 Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας
•	 Τοπικός	έμπειρος	ελληνόφωνος	ξεναγός
• Έλληνας αρχηγός από Αθήνα για 
 γκρουπ άνω των 20 ατόμων

5 μέρες από 740€Αναχωρήσεις: 22, 29 Δεκεμβρίου,
4 Ιανουαρίου

Οι Πτήσεις μας Πτήσεις με Egypt Air
1η μέρα MS	748 Αθήνα	-	Κάιρο 14:50-16:45

5η μέρα MS	747 Κάιρο	-	Αθήνα 10:35-12:30	

TRAVEL TIPS:
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Οργανωμένες εκδρομές
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	με	EGYPT	AIR	
•	 Διαμονή	στο	ξενοδοχείο	Marriott Omar Khayyam 5* ή 
 το Intercontinental Cairo Semiramis 5*	στο	Κάιρο	με	πρωινό
	 (4	διανυκτερεύσεις	για	την	αναχώρηση	22/12	και
	 3	διανυκτερεύσεις	για	την	αναχώρηση	29/12)
• Μία (1) διανυκτέρευση στο Λούξορ σε  ξενοδοχείο 5* (Για	την	αναχώρηση	29/12)
•	 Διαμονή	σε	Κρουαζιερόπλοιο	5*	[4	Διανυκτερεύσεις]
•	 Ένα	γεύμα	στο	βραβευμένο	πλωτό	εστιατόριο	“Le	Pacha	1901”
•	 Ένα	γεύμα	σε	τοπικό	εστιατόριο	στην	Αλεξάνδρεια		
•	 Πλήρης	διατροφή	στην	Κρουαζιέρα	
•	 Μεταφορές	από/προς	αεροδρόμια-ξενοδοχεία	
•	 Ξεναγήσεις,	εκδρομές	βάσει	προγράμματος
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία	και	αρχαιολογικούς	χώρους	
•	 Τοπικός	έμπειρος	ελληνόφωνος	ξεναγός	και	υπηρεσίες	τοπικών	αντιπροσώπων
•	 Έλληνας	αρχηγός	από	Αθήνα	για	γκρουπ	άνω	των	20	ατόμων	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
Δεν Περιλαμβάνονται:
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	ταξιδιωτική	ασφάλεια	
	 και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 320
•	 Βίζα	Αιγύπτου:	+€ 25. Εκδίδεται και πληρώνεται κατά 
 την άφιξή σας στο αεροδρόμιο του Καΐρου
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά:	+€ 25	(πληρώνονται	υποχρεωτικά	τοπικά)
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.	
• Κόστος Προαιρετικής Εκδρομής στο Αμπού Σιμπέλ: € 100

Η Αίγυπτος	αποτελεί	έναν	από	τους	πιο	δημοφιλείς	
ταξιδιωτικούς	προορισμούς	της	Αφρικής.

Αυτή	η	μυστηριώδης	γη,	που	κάποτε	κατοικήθηκε	
από	τους	Φαραώ,	τους	Πτολεμαίους	και	τον	

Καίσαρα	και	αποτέλεσε	βάση	για	πολλές	βιβλικές	
ιστορίες,	έχει	αιχμαλωτίσει	πολλούς,	ενώ	άλλοι	
έχουν	μιαν	ακόρεστη	δίψα	για	να	γνωρίσουν.

Τα	δημοφιλέστερα	αξιοθέατα	της	χώρας	είναι	η	
Σφίγγα και οι Πυραμίδες της Γκίζας	-	η	Πυραμίδα	

του	Χέοπα	είναι	το	μοναδικό	από	τα	Επτά	Θαύματα	του	
αρχαίου	κόσμου	που	εξακολουθούν	να	υπάρχουν.
Εξίσου	δημοφιλής	είναι	ο Νείλος	-	ο	μακρύτερος	
ποταμός	του	κόσμου.	Η	ομορφιά	κατά	μήκος	του	
Νείλου	είναι	εκπληκτική	και	λίγες	μέρες	ταξιδιού	
σε	αυτό	το	ποτάμι	είναι	ένας	δημοφιλής	τρόπος	

για	να	γνωρίσει	κανείς	αυτήν	την	χώρα.	
Πολλοί	από	τους	χιλιάδες	τουρίστες	που	επισκέπτονται	

την	Αίγυπτο	κάθε	χρόνο	κατευθύνονται	προς	την	
Κοιλάδα των Βασιλέων,	εκεί	όπου	Φαραώ	και	

Βασίλισσες	της	Αιγύπτου	είχαν	ταφεί	από	τον	11ο	αιώνα	
π.Χ.	Τα	αντικείμενα	που	βρέθηκαν	εδώ	αποτελούν	

μαρτυρία	της	ιστορίας	ολόκληρης	της	χώρας.

Κάιρο, Αρχαιολογικό Μουσείο & Πυραμίδες,
Γεύμα στο βραβευμένο πλωτό εστιατόριο “Le Pacha 1901”

Αλεξάνδρεια, Λούξορ, Κρουαζιέρα στον Νείλο (4 Διανυκτερεύσεις)
[Αμπού Σιμπέλ]

https://www.manessistravel.gr/el/aiguptos---krouaziera-neilou-9-imeres
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Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Κρουαζιέρα
ποταµού Νείλου

Νείλος

Ν
είλος

Νείλος

Ασουάν

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Κάιρο
Πυραµίδες
της Γκίζας

Αλεξάνδρεια

Κοµόµπο

Λούξορ

Αµπού Σιµπέλ

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα: Αθήνα	-	Κάιρο	
2η μέρα:	Κάιρο,	Ξενάγηση,	Μουσείο	Καΐρου,	Πυραμίδες,	
Αγορά	Χαν	Ελ	Χαλίλ
Γεύμα	στο	βραβευμένο	πλωτό	εστιατόριο	“Le	Pacha	1901”	
3η μέρα:	Κάιρο	-	Αλεξάνδρεια	-	Κάιρο	
4η μέρα: Κάιρο,	Ελεύθερη	μέρα	
(Για	την	αναχώρηση	22/12)

ή	
4η μέρα:	Κάιρο	-	Λούξορ	
(Πτήση,	Για	την	αναχώρηση	29/12)
Ελεύθερος	χρόνος	για	περαιτέρω	εξερεύνηση	της	
πόλης.	Αργά	το	απόγευμα	μεταφορά	στο	αεροδρόμιο	και	
επιβίβαση	στην	πτήση	για	το	Λούξορ.
5η μέρα:	Κάιρο	-	Λούξορ	(Πτήση),	Ξενάγηση	στους	
Ναούς	του	Καρνάκ	και	του	Λούξορ,	Επιβίβαση	στο	
Κρουαζιερόπλοιο	(Για	την	αναχώρηση	212)

ή
5η μέρα:	Λούξορ,	Ξενάγηση	στους	Ναούς	του	Καρνάκ	
και	του	Λούξορ,	Επιβίβαση	στο	Κρουαζιερόπλοιο	
(Για	την	αναχώρηση	29/12)
6η μέρα: Λούξορ,	Δυτική	Όχθη,	Ξενάγηση	στην	Κοιλάδα	
των	Βασιλέων,	Ντέιρ	Αλ	Μπαχαρί/Ναός	της	Χατσεπσούτ,	
Απόπλους,	Κρουαζιέρα
7η μέρα:	Κρουαζιέρα,	Επίσκεψη	στους	ναούς	του	
Εντφού	και	του	Κομόμπο
8η μέρα: Ασουάν,	Ξενάγηση,	Φράγμα	Ασουάν	
(Προαιρετική	εκδρομή	στο	Αμπού	Σιμπέλ)	
9η μέρα:	Ασουάν	-	Κάιρο	-	Αθήνα

•	 Απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	EGYPT AIR
•	 2	Εσωτερικές	πτήσεις	Κάιρο-
	 Λούξορ	και	Ασουάν-Κάιρο
•	 Διαμονή	σε	ξενοδοχείο	5*	στο	Κάιρο,
	 το	Marriott Omar Khayyam 5* ή το
 Intercontinental Cairo Semiramis 5* 
•	 Ξενάγηση	στο	Αρχαιολογικό 
 Μουσείο του Καΐρου
•	 Επίσκεψη	στις	πυραμίδες της Γκίζας
• Γεύμα στο βραβευμένο πλωτό 
 εστιατόριο “Le Pacha 1901”	στο	Κάιρο!
• Ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια
	 με	γεύμα
• Επίσκεψη στην καινούργια Βιβλιοθήκη
	 της	Αλεξάνδρειας
•	 Μία	(1)	διανυκτέρευση	στο	Λούξορ	σε		
	 ξενοδοχείο	5*	(για	την	αναχώρηση	29/12)

•	 Ξενάγηση	στους	Ναούς του 
 Καρνάκ και του Λούξορ
• Ξενάγηση στην Κοιλάδα των Βασιλέων, 
 Ντέιρ Αλ Μπαχαρί/Ναός της Χατσεπσούτ
•	 Επίσκεψη	στους	ναούς του 
 Εντφού και του Κομόμπο
• Ξενάγηση στο Ασουάν	και	απογευματινή	
 βόλτα με παραδοσιακή φελούκα 
• 4 διανυκτερεύσεις σε κρουαζιερόπλοιο 
 πολυτελείας 5* με πλήρη διατροφή
•	 Δυνατότητα	επίσκεψης	στο	
	 περίφημο	Αμπού Σιμπέλ
•	 Τοπικός	έμπειρος	ελληνόφωνος	ξεναγός
•	 Έλληνας	αρχηγός	από	Αθήνα	για	
	 γκρουπ	άνω	των	20	ατόμων

Οι Πτήσεις μας με Egypt Air
22/12 MS	748 Αθήνα	-	Κάιρο 14:50-16:45
26/12 MS	062 Κάιρο	-	Λούξορ 06:30-07:30

30/12
MS	081 Ασουάν	-	Κάιρο 06:00-07:25
MS	747 Κάιρο	-	Αθήνα 10:25-12:30	

29/12 MS	748 Αθήνα	-	Κάιρο 14:50-16:45
01/01 MS	260 Κάιρο	-	Λούξορ 22:15-23:15

06/01
MS	081 Ασουάν	-	Κάιρο 06:30-07:55
MS	747 Κάιρο	-	Αθήνα 10:25-12:30	

TRAVEL TIPS:

9 μέρες από  1490€Νέες Αναχωρήσεις: 22*, 29** Δεκεμβρίου
			*Για	την	αναχώρηση	22/12:	4	διανυκτερεύσεις	στο	Κάιρο

**Για	την	αναχώρηση	29/12:	3	διανυκτερεύσεις	στο	Κάιρο	και	1	στο	Λούξορ	(βραδινή	πτήση	Κάιρο-Λούξορ)	
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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.
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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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