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27 Πράγα - Βουδαπέστη - Ζάγκρεμπ  
28 Πανόραμα Κροατίας - Λίμνες Πλίτβιτσε  
29 Πανόραμα Σερβίας - Σλοβενίας  
30 Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούτβα - Μόσταρ -  Σεράγεβο  
31 Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούτβα  
32 Δαλματικές Ακτές  
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37 Βυζαντινή Οχρίδα // Αϊβαλί
38 Κωσταντινούπολη βραδινή // Κων/πολη

ΟΔΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
39 Κέρκυρα
40 Πόρτο Χέλι // Γύρος Πελοπονήσου 
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•	 Σε	όλες	τις	αεροπορικές	εκδρομές	περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας. Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας. Μετακινήσεις με λεωφορείο 
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός – συνοδός του γραφείου  μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαμακευτικής περίθαλψης. 
•	 Δεν	περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία , αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. Check points. Ό,τι αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ως προαιρετικό η προτεινόμενο.
•	 Σε	όλες	τις	οδικό-αεροπορικές	εκδρομές	περιλαμβάνονται: Αεροπορικό εισιτήριο μίας διαδρομής, μεταφορές μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν του γραφείου μας. Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία, Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο, Εκδρομές , Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. Εμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής /
επαγγελματικής ευθύνης, ΦΠΑ. •	Δεν	περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία , αρχαιολογικούς χώρους , θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.Φόροι αεροδρομίων.Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. Ότι ρητά αναφέρεται 
στο πρόγραμμα σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
•	 Σε	όλες	τις	οδικές(-ακτοπλοϊκές	*)	εκδρομές	περιλαμβάνονται:		Εκδρομές , Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής , με πολυτελές λεωφορείο. Διαμονή σε 
ξενοδοχεία της επιλογής σας (*Καμπίνες ΑΒ4 τετράκλινες εσωτερικές με wc, a/c). Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα την επιλογή σας. Εμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
και ιατροφαμακευτικής περίθαλψης.  •	Δεν	περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία αρχαιολογικούς χώρους και παλάτια. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. Βαπορέτα & πάρκα αναψυχής. 
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό η προτεινόμενο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:	Για	την	πραγματοποίηση	των	προαιρετικών	εκδρομών	απαιτειται		συνήθως	ελάχιστη	συμμετοχή	20	ατόμων
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1η μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - RÜDESHEIM - 
BADEN BADEN - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη 
Φρανκφούρτη. Άφιξη και επίσκεψη στο πανέμορφο 
και γραφικό Rüdesheim, χτισμένο πάνω στις όχθες 
του Ρήνου και δημοφιλές σημείο για έναρξη ή τέλος 
μιας κρουαζιέρας στο ιστορικό ποτάμι. Συνεχίζουμε 
για το μοναδικό Baden-Baden παγκόσμια γνωστό για 
τα θερμά λουτρά που επέλεγαν ακόμη και οι ρωμαίοι 
αυτοκράτορες, καθώς και τη μπαρόκ αρχιτεκτονική 
του που συγκινεί τους λάτρεις της, από την εποχή της 
Αναγέννησης. Θα καταλήξουμε στο Στρασβούργο που 
βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Ρήνου και δύο γέφυρες 
το ενώνουν με τη γερμανική κωμόπολη Κελ. Είναι μία 
από τις δύο έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
έδρα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και από το 1949 του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και, εάν οι 
συνθήκες το επιτρέπουν, θα επισκεφτούμε την παλιά 
πόλη με την συνοδεία του αρχηγού μας.

2η μέρα | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) - 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΙΛ 
Πρωινό. Θα επισκεφτούμε το ιστορικό κέντρο του 
Στρασβούργου, ονομαζόμενο «Petite France» (Μικρή 
Γαλλία), που χαρακτηρίσθηκε ως αξιοθέατο παγκόσμιας 
κληρονομιάς από την Unesco το 1988. Οι εικόνες που 
χαρίζει απλόχερα στους επισκέπτες της η «Μικρή 
Γαλλία» είναι πανέμορφες, σχεδόν παραμυθένιες, 
και άνετα προσφέρονται για καρτ-ποστάλ. Μικρές 
παρόχθιες κατοικίες του 16ου και 17ου αιώνα με ξύλινο 
σκελετό. Πριν την αποχαιρετήσετε, επισκεφθείτε 
οπωσδήποτε το φράγμα Vauban (17ου αιώνα) και τις 
πολυφωτογραφημένες μεσαιωνικές γέφυρες Ponts 
Couverts με τους τέσσερις πύργους του 14ου αιώνα. 
Άλλα σημαντικά αξιοθέατα που θα επισκεφτούμε είναι 
ο Καθεδρικός Ναός, η οικία Καμερζέλ, το αστρονομικό 
ρολόι της πόλης και το Ανάκτορο Ροάν που πλέον 
φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές Εκθέσεις. Χρόνος 
ελεύθερος και για όσους επιθυμούν κρουαζιέρα 
στον παραπόταμο του Ρήνου Ιλ. Θα πλοηγηθούμε 
στα στενά υδάτινα μονοπάτια του όπου θα δούμε τα 
κουκλίστικα σπίτια με τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια 
που καθρεπτίζονται στα ασάλευτα νερά των καναλιών. 
Οι παραδοσιακές γέφυρες που ενώνουν τις όχθες, 
ενισχύουν και αναδεικνύουν τη γραφικότητα του 
τοπίου. 

3η μέρα | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΔΡΟΜΟΣ ΚΡΑΣΙΟΥ (ΚΟΛΜΑΡ 
- RIQUEWIR - EGUISHEIM)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Γαλλική Colmar, το στολίδι 
της Αλσατίας. Βρίσκεται στον δρόμο του κρασιού και 
φημίζεται για τον οινοτουρισμό. Περιηγηθείτε στο 
ιστορικό κέντρο που χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά 
σπίτια κτισμένα στις όχθες του ποταμού Λάουχ. Εκεί 
θα θαυμάσετε το δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό 
αφιερωμένο στον Άγιο Μαρτίνο όπως επίσης και μικρές 
πανέμορφες πλατείες με ενδιαφέρουσες υπαίθριες 
αγορές. Ελεύθερο χρόνο θα έχουμε στο πιο όμορφο 
σημείο της παλαιάς πόλης, την λεγόμενη «Μικρή 
Βενετία» που χαρακτηρίζεται από κανάλια, περίτεχνες 
γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ και γκουρμέ εστιατόρια. 
Έπειτα αναχώρηση για το χωριό Ρικβίρ. Έναν δημοφιλή 
τουριστικό προορισμό, κυρίως για την αρχιτεκτονική 
των κτιρίων του 16ου αιώνα, που μοιάζουν ανέπαφα, 
και των τειχών που το περιβάλλουν.  Χρόνος ελεύθερος 
και αναχώρηση για το γραφικό χωριό Eguisheim στη 
βορειοανατολική Γαλλία, στο οποίο οι λέξεις ποτέ δε 
μοιάζουν αρκετές για να περιγράψουν την ομορφιά 
του. Βρίσκεται απλωμένο γύρω από ένα φρούριο του 
8ου αιώνα και έχει αλλάξει ελάχιστα τους τελευταίους 
πέντε αιώνες. Το χωριό οχυρώθηκε για πρώτη φορά 
το 1257 και τον 16ο αιώνα κατασκευάστηκαν στενά 
πέτρινα σοκάκια σε κύκλους, δίνοντας στο Eguisheim 
έναν μοναδικό χαρακτήρα. Το κλίμα της περιοχής είναι 
ιδανικό για αμπελοκαλλιέργεια. Έτσι οι περισσότεροι 
κάτοικοί του είναι αμπελουργοί και τα σπίτια τους 
τα χρησιμοποιούν σαν κελάρια και μαγαζιά όπου οι 
πολυάριθμοι τουρίστες μπορούν να γευτούν ή και 
να αγοράσουν το κρασί τους. Έπειτα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.
4η μέρα | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 
-SCHWABENTOR - ΤΥΜΠΙΝΓΚΕΝ
Πρωινό και αναχώρηση. Πρώτη μας στάση το 
Φράιμπουργκ από τις γνωστότερες και πλέον 
φημισμένες πανεπιστημιουπόλεις της Γερμανίας, όπου 
και θα περιηγηθούμε περιπατητικά στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης για να δούμε τον εντυπωσιακό καθεδρικό 
ναό του 13ου αιώνα, χαρακτηριστικό δείγμα ρομανικού 
και γοτθικού ρυθμού. Επίσης, θα δούμε το ιστορικό 
Κάουφχαους του 16ο αιώνα που θυμίζει το γεγονός πως 
η πόλη στο παρελθόν αποτέλεσε σημαντικό εμπορικό 
κέντρο. Η βόλτα θα ολοκληρωθεί στην πλατεία 
του δημαρχείου από το οποίο ξεκινά ένα μοναδικό 

σύμπλεγμα καναλιών και στενών πλακόστρωτων 
οδών με παραδοσιακά εστιατόρια που φημίζονται 
για τις τοπικές λιχουδιές από κυνήγι, αριστοκρατικά 
καφενεία και μπυραρίες. Έπειτα αναχώρηση για την 
πύλη-πύργο Schwabentor όπου κατά τον μεσαίωνα, 
ήταν η πιο πρόσφατη από τις δύο εναπομείνασες πύλες 
του μεσαιωνικού αμυντικού τείχους του Φράιμπουργκ 
στη Βάδη-Βυρτεμβέργη της Γερμανίας. Είναι ευρύτερα 
γνωστή ως πύλη της Σουηβίας, ένα από τα αρχαιότερα 
δουκάτα της Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος και επίσκεψη 
στην Τύμπινγκεν, πόλη με έντονο ακαδημαϊκό 
χαρακτήρα λόγω του πανεπιστημίου της που είναι 
ένα από τα παλαιότερα της Γερμανίας και της Ευρώπης 
γενικότερα (έτος ίδρυσης: 1477), στο οποίο φοιτούν 
περί τους 27.000 φοιτητές. Η Τύμπιγκεν είναι κτισμένη 
γύρω από το ιστορικό κέντρο (παλιά πόλη, γερμ. 
Altstadt) το οποίο αποτελεί και το εμπορικό κέντρο της 
και διασχίζεται από τον ποταμό Νέκαρ αποτελώντας 
ένα τοπίο μοναδικής αισθητικής με παραδοσιακά σπίτια 
και γραφικές πλατείες, ενώ το βλέμμα κερδίζουν οι 
πολύχρωμες κατοικίες κοντά στο ποτάμι. Χρόνος 
ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η μέρα | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΑΪΝΖ(ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 
- ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για το Μάινζ.  Άφιξη και θα 
δούμε το Μουσείο του Γουτεμβέργιου, το πανεπιστήμιο 
J. Gutenberg, θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη, θα 
δούμε τον ναό του Αγίου Στεφάνου με τον γοτθικό ρυθμό 
και τα υπέροχα βιτρό, το  μουσείο μοντέρνας τέχνης 
που εντυπωσιάζει με τον κεκλιμένο πύργο του (έχει 
κλίση επτά μοιρών) και φιλοξενεί πάντα ενδιαφέρουσες 
εκθέσεις και τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, από 
τους πιο όμορφους στη Γερμανία. Χρόνος ελεύθερος 
και στη συνέχεια αναχώρηση για την Φρανκφούρτη. 
Στη σύντομη περιήγησή μας στο παλιό κομμάτι της 
πόλης, πατρίδας του Γκαίτε, θα δούμε το σιντριβάνι, την 
εκκλησία του Αγίου Νικολάου, τα κουκλίστικα σπίτια 
της Römerberg κ.ά. Θα καταλήξουμε στον ποταμό Μάιν, 
που θα μας επιτρέψει να απολαύσουμε το θέαμα των 
ουρανοξυστών του οικονομικού κέντρου της Ευρώπης, 
το λεγόμενο «Μάινχαταν».  To απόγευμα, μεταφορά 
στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. 

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ – ΧΑΪ∆ΕΛΒΕΡΓΗ
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ -RÜDESHEIM- BADEN-BADEN - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ- SCHWABENTOR-ΤΥΜΠΙΝΓΚΕΝ-ΜΑΙΝΖ5ΜΕΡΕΣ

Πετάμε με την 
εγγύηση της
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1η μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για 
την πρωτεύουσα της Γαλλίας. Άφιξη και ξεκινάμε την 
ξενάγηση της πόλης. Θα επισκεφθούμε την Παναγία 
των Παρισίων και το ιστορικό πανεπιστήμιο της 
Σορβόνης για να φθάσουμε στο Πάνθεον, σημείο 
ταφής των επιφανέστερων Γάλλων. Ακολούθως, 
θα θαυμάσουμε τους κήπους και τα ανάκτορα του 
Λουξεμβούργου, όπου στεγάζεται η Γερουσία της 
Γαλλίας. Έπειτα, θα οδηγηθούμε στη γειτονιά Σεν 
Ζερμέν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, 
αλλά και τον ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια, 
θα περάσουμε από το μουσείο Ορσέ, την πανέμορφη 
γέφυρα του Αλεξάνδρου Γ ,́ το Μέγαρο των Απομάχων, 
τον τάφο του Ναπολέοντα Ά  για να ολοκληρώσουμε 
την πορεία μας με το σήμα κατατεθέν της πόλης, 
τον Πύργο του Άιφελ. Συνεχίζοντας τη ξενάγησή 
μας, θα θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα, όπου 
κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον 
κόσμο. Στην πλατεία Ομόνοιας θα δούμε το γαλλικό 
κοινοβούλιο, τον οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ 
Φοντάνες του Μπερνίνι, τους κήπους του Κεραμικού 
και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας το εμπορικό 
κέντρο της πόλης, θα περάσουμε από τον ναό της 
Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική 
Ακαδημία της Μουσικής και την πλατεία Βαντόμ. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας 
προτείνουμε έναν νυχτερινό γύρο πόλης (προαιρετικά) 
και ανάβαση στο υψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, 
τον λόφο της Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η βασιλική 
Σακρ Κερ, η πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και η 
οικεία του Σαλβαδόρ Νταλί. 

2η μέρα | ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΥΒΡΟ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΣΤΟΝ ΣΗΚΟΥΑΝΑ      
Μετά το πρωινό, θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, όπου 
και θα ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του 
κόσμου. Εκεί μαζί με τα άλλα εκθέματα, μας περιμένουν 
οι τρεις Βασίλισσες του παλατιού, η Αφροδίτη της 
Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης και η αινιγματική 
Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών που 
αποτέλεσαν το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών 
Οίκων της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε την Αίθουσα 
των Κατόπτρων όπου υπογράφηκε η συνθήκη των 
Βερσαλλιών, τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του Λουδοβίκου 

του 14ου του Βασιλιά Ήλιου, της Μαρίας Αντουανέτας 
και θα περπατήσουμε στους καταπληκτικούς 
κήπους των ανακτόρων. Επιστροφή στο Παρίσι και 
θα απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στον 
Σηκουάνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
σας προτείνουμε μια αξέχαστη βραδιά σε ένα από τα 
πολυάριθμα καμπαρέ της πόλης.

3η μέρα | ΠΑΡΙΣΙ - DISNEYLAND (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε προαιρετικά για τη 
χώρα του παραμυθιού, την εξωπραγματική Disneyland. 
Εκεί θα ζήσουμε στιγμές χαράς στα θεάματα και στα 
διάφορα παιχνίδια του πάρκου. Ελευθερώστε το 
μικρό παιδί που κρύβετε μέσα σας απολαμβάνοντας τα 
χρώματα και τις φιγούρες που μας μεγάλωσαν. Ζήστε 
για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια 
και τα φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με 
τους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε σε 
ένα από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε τον μαγικό 
κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των 
επτά νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε 
στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν, ριψοκινδυνέψτε 
ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο 
Star Tour. Αργότερα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

4η μέρα | ΠΑΡΙΣΙ – ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) 
Πρωινό και αναχώρηση για το βορειοδυτικό άκρο της 
Γαλλίας, τη Νορμανδία. Πρώτος σταθμός μας η πόλη 
της Ντοβίλ και στη συνέχεια η Τρουβίλ, δύο από τις 
πιο διάσημες παραλιακές πόλεις και από τα πιο γνωστά 
παραθεριστικά κέντρα στη Μάγχη. Συνεχίζοντας, 
μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή, θα φθάσουμε 
στην Ονφλέρ, γνωστή σαν Ανθισμένη Πόλη. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι, περνώντας δίπλα 
από τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα της Ευρώπης με 
μήκος 2.141 μ. Ελεύθερος χρόνος. 

¦òïáéòåôéëÜ ÁïòíáîäÝá÷
Τιμή ενήλικα 50€/Παιδί 2 έως 12, 35€

5η μέρα | ΠΑΡΙΣΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ - ΣΥΝΟΙΚΙΑ 
ΜΑΡΑΙ - ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΛΑΤΙΝΩΝ (QUARTIER LATIN)
Πρωινό και μέρα ελεύθερη για να περπατήσετε στη 
μοναδική αυτή πόλη, να επισκεφτείτε τα μοναδικά 
‘’καφέ’’ και τα εκπληκτικά πολυκαταστήματα της. Για τους 
υπόλοιπους προτείνουμε να γνωρίσετε ένα πολύ όμορφο 

και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης, την 
Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο της αυθαιρεσίας και της 
καταπίεσης, κατελήφθη από τον επαναστατημένο λαό του 
Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Ο διοικητής της, Λονέ, 
είχε διατάξει να πυροβολήσουν κατά του πλήθους που την 
πολιορκούσε. Η ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης, που 
σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της βασιλικής αυθαιρεσίας, 
καθιερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. 
Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη 
συνοικία Μαραί που περικλείει την πλατεία Βοζ με το σπίτι 
του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στην συνοικία 
των Λατίνων. Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητες μπιστρώ 
και καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ σύνολο. 
Το μεσημέρι ελεύθεροι.

6η μέρα | ΠΑΡΙΣΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρωινό και λίγος ελεύθερος χρόνος. Αργότερα, 
μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής μας. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη γεμάτοι με 
όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

Στην 5ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η 
ημέρα του 6ήμερου προγράμματος.

ΠΑΡΙΣΙ

ΠΑΡΙΣΙ-DISNEY
ΛΟΥΒΡΟ – ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ – ΝΟΡΜΑΝ∆ΙΑ – DISNEYLAND 5,6ΜΕΡΕΣ

ΝΤΙΣΝΕΥ

Πετάμε με την 
εγγύηση της

∆είτε τις προσφορές
χριστουγέννων στον ενθετο τιµοκατάλογο!
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1η μέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΝΙΚΑΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση 
για τη Νίκαια. Θα επισκευτούμε την παλιά πόλη της 
Νίκαιας, όπου φιλοξενείται η αγορά των λουλουδιών 
και τα παζάρια της όπως και ο καθεδρικός της 
ναός, το μέγαρο της δικαιοσύνης και η όπερα. 
Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στη διάσημη πλατεία 
Μασενά, αφιερωμένη στον ομώνυμο στρατηγό. Θα 
ολοκληρώσουμε τον περίπατο μας στην οδό Ζαν 
Μεντεσάν, τον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης όπου 
βρίσκεται η Νοτρ Νταμ, ναός μικρογραφία της Παναγίας 
των Παρισίων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.Το 
απόγευμα, ελευθερο να περπατήσετε στην περίφημη 
port des anglais ή να πιείτε ποτό στη παλαιά πόλη.

2η μέρα | ΝΙΚΑΙΑ – ΚΑΝΝΕΣ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ) – ΣΑΝ ΠΟΛ 
ΝΤΕ ΒΑΝΣ 
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση 
για τις Κάννες, την αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα» της 
Κυανής Ακτής με την περίφημη Κρουαζέτ, έναν από 
τους πιο διάσημους δρόμους του κόσμου. Θα δούμε τα 
υπέροχα κτίρια, και τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, που 
χρονολογούνται από την εποχή της Μπελ Επόκ, καθώς 
και το Παλάτι του Φεστιβάλ των Καννών. Στη συνέχεια, 
κατευθυνόμαστε προς ένα από τα πιο γραφικά χωριά 
της περιοχής, το Σαν Πολ ντε Βανς. Περιπλανηθείτε 
στα στενά του σοκάκια με τα υπέροχα παλαιοπωλεία, 
αποδώστε φόρο τιμής στον Μαρκ Σαγκάλ, πιείτε το 
ρόφημα σας στα ιστορικά του καφέ και επισκεφθείτε 
το ίδρυμα Μεγκτ με την πλούσια συλλογή έργων 
επιφανών καλλιτεχνών της μοντέρνας τέχνης όπως 
ο Μιρό, ο Μπρακ και ο Σαγκάλ. Μη λησμονήσετε να 
ανεβείτε στον γοτθικό καθεδρικό ναό του χωριού όπου 
φυλάσσεται η Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας, πίνακας 
που αποδίδεται στον Τιντορέτο. Επιστροφή στην 
κοσμοπολίτικη Νίκαια. 

3η μέρα | ΝΙΚΑΙΑ – ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ – ΜΟΝΑΚΟ – 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΕΖ
Πρωινό και αναχώρηση για το Μόντε Κάρλο. Στην 
ομορφότερη πλατεία του Πριγκιπάτου, απολαύστε τον 
καφέ σας στο πασίγνωστο Café de Paris, δοκιμάστε 
την τύχη σας στο παλιό ή στο καινούργιο καζίνο του 
Μόντε Κάρλο, φωτογραφίστε το πανάκριβο Hôtel 
de Paris και τα μοναδικά μοντέλα αυτοκίνητων που 
είναι πάντα παρκαρισμένα στην πλατεία.  Χρόνος 

ελεύθερος. Θα συνεχίσουμε με την επίσκεψή μας στο 
δεύτερο μικρότερο κράτος του πλανήτη, το πριγκιπάτο 
του Μονακό. Θα ανέβουμε στον βράχο, παλιά πόλη, 
όπου κυριαρχεί το ωκεανογραφικό μουσείο που 
εμπλουτίστηκε από τη συλλογή του εξερευνητή 
των θαλασσών Ζακ Ιβ Κουστό, τα διαμερίσματα των 
Πριγκιπισσών και τους εξωτικούς κήπους. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου 
νεορομανικής αρχιτεκτονικής, όπου βρίσκονται οι 
τάφοι της μακροβιότερης μοναρχικής δυναστείας όλων 
των εποχών στον κόσμο, της οικογένειας Γκριμάλντι. Σε 
περίοπτη θέση βρίσκονται τα μνήματα της πριγκίπισσας 
Γκρέις και του συζύγου της πρίγκιπα Ρενιέ Γ’. Η βόλτα 
μας θα ολοκληρωθεί στο παλάτι, μείγμα διαφόρων 
ρυθμών αρχιτεκτονικής, όπου θα έχετε ελεύθερο 
χρόνο για αγορές στα μαγαζιά του βράχου. Τέλος, 
αναχώρηση για το μεσαιωνικό χωριό Εζ όπου θα 
επισκεφτούμε το μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων 
Fragonard. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4η μέρα | ΝΙΚΑΙΑ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Νίκαιας για 
την πτήση επιστροφής.

ΝΙΚΑΙΑ

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ
ΝΙΚΑΙΑ- ΚΑΝΝΕΣ -ΣΑΝ ΠΟΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ - ΜΟΝΑΚΟ4ΜΕΡΕΣ

ΣΑΝ ΠΟΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ

ΚΑΝΝΕΣ

Πετάμε με την 
εγγύηση της
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1η μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Ρώμη. 
Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγησή μας από το Κολοσσαίο, 
το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο 
του κόσμου. Κάποτε αντηχούσαν οι κραυγές των 
μονομάχων και τα ουρλιαχτά του όχλου, ενώ αργότερα 
οι χτύποι των σφυριών που αφαιρούσαν τους πλίνθους 
και τα μάρμαρα που το διακοσμούσαν για να χτιστούν 
εκκλησίες και παλάτια της παπικής Ρώμης. Στη ρωμαϊκή 
αγορά βρισκόταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το 
κέντρο εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν 
στο μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου. 
Σήμερα αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους 
αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Στην πλατεία 
Βενετίας θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο 
αφιερωμένο στον Βιτόριο Εμανουέλε Β’, τον πρώτο 
βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι 
επίσης και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που 
βρίσκεται μπροστά από τον λόφο του Καπιτωλίου, τον 
πιο σημαντικό από τους επτά ιστορικούς λόφους που 
ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη, από τον οποίο από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα διοικείται η Ρώμη. Επίσης 
θα δούμε την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και 
την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια κάνοντας μια ευχή 
ρίχνοντας ένα κέρμα στην φημισμένη κρήνη της 
Φοντάνα Ντι Τρέβι. Στην συνέχεια τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 
 
2η μέρα | ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ
Πρωινό και ξενάγηση στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου 
την μεγαλύτερη εκκλησία της χριστιανοσύνης που θα 
σας εντυπωσιάσει με τον πλούτο και την επιβλητικότητά 
της. Μεταξύ των άλλων, θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ 
Άγγελου, το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον 
παπικό βωμό έργο του Μπερνίνι. Συνεχίζουμε για το 
ανεξάρτητο κράτος του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε 
στα μουσεία του Βατικανού, από τα σημαντικότερα του 
κόσμου. Θα θαυμάσουμε το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, 
τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, την αίθουσα των 
ζώων, του Απόλλωνα, τον διάδρομο των κηροπηγίων, 
των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα 
Δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος 
Ραφαήλ με την περίφημη Σχολή των Αθηνών και θα 
καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τις μεγαλοφυείς 
τοι- χογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται 

από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας 
ζωγραφικής όλων των εποχών. Απόγευμα ελεύθερο 
για να γνωρίσετε και άλλα αξιοθέατα της πόλης.

3η μέρα | ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ - ΠΑΝΘΕΟΝ 
-PIAZZA NAVONA
Πρωινό και ελεύθερη μέρα. Για όσους επιθυμούν μια 
πιο διεισδυτική ματιά στην ιστορία της πόλης μπορείτε 
προαιρετικά θα επισκεφτείτε το εντυπωσιακό σε όγκο 
μνημείο του Καπιτωλίου. Ανεβαίνοντας τα σκαλιά, μας 
υποδέχονται οι Διόσκουροι, Κάστορας και Πολυδεύκης, 
δύο εντυπωσιακά αγάλματα πριν την είσοδο των 
μουσείων. Στην ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε το 
μπρούτζινο Άγαλμα του Έφιππου Μάρκου Αυρήλιου, 
την λύκαινα του Καπιτωλίου, το άγαλμα του Βρούτου, 
το επιχρυσωμένο άγαλμα του Ηρακλή, το γλυπτό 
του πολεμιστή Θνήσκων Γαλάτης, τα αγάλματα του  
Έρωτα και της Ψυχής, της Αφροδίτης του Καπιτωλίου 
κ.α. Στη συνέχεια με τον συνοδό του γραφείου μας, 
θα επισκεφτείτε την περίφημη Piazza Di Spagna, την 
Piazza Navona, έναν παράδεισο για τους επισκέπτες 
της, γεμάτη με εστιατόρια και καφέ, ηθοποιούς, 
μουσικούς και υπαίθριους ζωγράφους. Το εκπληκτικό 
κεντρικό Σιντριβάνι των Τεσσάρων ποταμών θα σας 
αφήσει άφωνους. Στο τέλος θα επισκεφτούμε το 
Πάνθεον. Ο αρχαίος παγανιστικός ναός, διατηρείται 
σχεδόν ανέπαφος και είναι μοναδικός ο φυσικός 
φωτισμός από τον μεγαλύτερο ξύλινο τρούλο σε όλη 
την Ευρώπη. 

4η μέρα | ΡΩΜΗ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη 
Φλωρεντία που θεωρείται ως η γενέτειρα της ιταλικής 
Αναγέννησης και είναι γνωστή για τις καλές τέχνες και 
την αρχιτεκτονική. Θα δούμε το Πάλατι Ουφίτσι που 
στεγάζει ένα από τα παλαιότερα μουσεία-πινακοθήκες 
στο κόσμο, την εκκλησία του Τίμιου Σταυρού, την 
Σάντα Κρότσε που αποτελεί τόπο ταφής 270 επιφανών 
Φλωρεντίνων, ανάμεσα στους οποίους ο Γαλιλαίος, ο 
Μιχαήλ Άγγελος και ο Μακιαβέλι. Θα θαυμάσουμε την 
γέφυρα Πόντε Βέκιο, με τα σπίτια και τα μαγαζάκια που 
μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από το ποτάμι. Στην 
Πιάτσα ντε λα Σινιορία θα δούμε το Παλάτσο Βέκιο, 
έδρα της τοπικής κυβέρνησης, και το δημαρχείο της 
πόλης και θα καταλήξουμε στην Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι 
που βρίσκεται ο τρίτος μεγαλύτερος Καθεδρικός Ναός 

της Ευρώπης, η Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε. Χρόνος 
ελεύθερος και επιστροφή στην Ρώμη

5η μέρα |  ΡΩΜΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και η μέρα σας ελεύθερη για ψώνια σε 
μία από τις γνωστότερες αγορές του κόσμου. Στη 
συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν παραλείπεται τίποτα απο το 
5ήμερο πρόγραμμα.

ΡΩΜΗ

ΡΩΜΗ αιώνια πόλη
ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ - ΠΑΝΘΕΟΝ - PIAZZA NAVONA4,5ΜΕΡΕΣ

¦òïáéòåôéëÜ ¼ìöòåîôÝá÷
Τιμή ενήλικα 60€/Παιδί 2 έως 12, 40€

∆είτε τις προσφορές
χριστουγέννων στον ενθετο τιµοκατάλογο!

ΒΑΤΙΚΑΝΟ

ΦΟΝΤΑΝΑ ΝΤΙ ΤΡΕΒΙ

Πετάμε με την 
εγγύηση της
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1η μέρα  | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Ρώμη. 
Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγησή μας από το Κολοσσαίο, 
το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο 
του κόσμου. Κάποτε αντηχούσαν οι κραυγές των 
μονομάχων και τα ουρλιαχτά του όχλου, ενώ αργότερα 
οι χτύποι των σφυριών που αφαιρούσαν τους πλίνθους 
και τα μάρμαρα που το διακοσμούσαν για να χτιστούν 
εκκλησίες και παλάτια της παπικής Ρώμης. Στη ρωμαϊκή 
αγορά βρισκόταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το 
κέντρο εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν 
στο μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου. 
Σήμερα αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους 
αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Στην πλατεία 
Βενετίας θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο 
αφιερωμένο στον Βιτόριο Εμανουέλε Β’, τον πρώτο 
βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι 
επίσης και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που 
βρίσκεται μπροστά από τον λόφο του Καπιτωλίου, τον 
πιο σημαντικό από τους επτά ιστορικούς λόφους που 
ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη, από τον οποίο από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα διοικείται η Ρώμη. Επίσης 
θα δούμε την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και 
την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια κάνοντας μια ευχή 
ρίχνοντας ένα κέρμα στην φημισμένη κρήνη της 
Φοντάνα Ντι Τρέβι. Στην συνέχεια τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.  
 
2η μέρα | ΡΩΜΗ – ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Πρωινό και ξενάγηση στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου 
την μεγαλύτερη εκκλησία της χριστιανοσύνης που θα 
σας εντυπωσιάσει με τον πλούτο και την επιβλητικότητά 
της. Μεταξύ των άλλων, θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ 
Άγγελου, το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον 
παπικό βωμό έργο του Μπερνίνι. Συνεχίζουμε για το 
ανεξάρτητο κράτος του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε 
στα μουσεία του Βατικανού, από τα σημαντικότερα του 
κόσμου. Θα θαυμάσουμε το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, 
τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, την αίθουσα των 
ζώων, του Απόλλωνα, τον διάδρομο των κηροπηγίων, 
των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα 
Δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος 
Ραφαήλ με την περίφημη Σχολή των Αθηνών και θα 
καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τις μεγαλοφυείς 
τοι- χογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται 
από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας 

ζωγραφικής όλων των εποχών. Απόγευμα ελεύθερο 
για να γνωρίσετε και άλλα αξιοθέατα της πόλης.

3η μέρα | ΡΩΜΗ – ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ – ΠΑΝΘΕΟΝ 
– PIAZZA NAVONA
Πρωινό και ελεύθερη μέρα. Για όσους επιθυμούν μια 
πιο διεισδυτική ματιά στην ιστορία της πόλης μπορείτε 
προαιρετικά θα επισκεφτείτε το εντυπωσιακό σε όγκο 
μνημείο του Καπιτωλίου. Ανεβαίνοντας τα σκαλιά, μας 
υποδέχονται οι Διόσκουροι, Κάστορας και Πολυδεύκης, 
δύο εντυπωσιακά αγάλματα πριν την είσοδο των 
μουσείων. Στην ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε το 
μπρούτζινο Άγαλμα του Έφιππου Μάρκου Αυρήλιου, 
την λύκαινα του Καπιτωλίου, το άγαλμα του Βρούτου, 
το επιχρυσωμένο άγαλμα του Ηρακλή, το γλυπτό του 
πολεμιστή Θνήσκων Γαλάτης, τα αγάλματα του  Έρωτα 
και της Ψυχής, της Αφροδίτης του Καπιτωλίου και 
πολλά ακόμη εντυπωσιακά εκθέματα. Στη συνέχεια 
με τον συνοδό του γραφείου μας, θα επισκεφτείτε 
την περίφημη Piazza Di Spagna, την Piazza Navona, 
έναν παράδεισο για τους επισκέπτες της, γεμάτη 
με εστιατόρια και καφέ, ηθοποιούς, μουσικούς και 
υπαίθριους ζωγράφους. Το εκπληκτικό κεντρικό 
Σιντριβάνι των Τεσσάρων ποταμών θα σας αφήσει 
άφωνους. Στο τέλος θα επισκεφτούμε το Πάνθεον. 
Ο αρχαίος παγανιστικός ναός, διατηρείται σχεδόν 
ανέπαφος και είναι μοναδικός ο φυσικός φωτισμός από 
τον μεγαλύτερο ξύλινο τρούλο σε όλη την Ευρώπη. Για 
το βράδυ σας προτείνουμε διασκέδαση στο Τραστέβερε. 

4η μέρα | ΡΩΜΗ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη 
Φλωρεντία που θεωρείται ως η γενέτειρα της ιταλικής 
Αναγέννησης και είναι γνωστή για τις καλές τέχνες και 
την αρχιτεκτονική. Θα δούμε το Πάλατι Ουφίτσι που 
στεγάζει ένα από τα παλαιότερα μουσεία-πινακοθήκες 
στο κόσμο, την εκκλησία του Τίμιου Σταυρού, την 
Σάντα Κρότσε που αποτελεί τόπο ταφής 270 επιφανών 
Φλωρεντίνων, ανάμεσα στους οποίους ο Γαλιλαίος, ο 
Μιχαήλ Άγγελος και ο Μακιαβέλι. Θα θαυμάσουμε την 
γέφυρα Πόντε Βέκιο, με τα σπίτια και τα μαγαζάκια που 
μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από το ποτάμι. Στην 
Πιάτσα ντε λα Σινιορία θα δούμε το Παλάτσο Βέκιο, 
έδρα της τοπικής κυβέρνησης, και το δημαρχείο της 
πόλης και θα καταλήξουμε στην Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι 
που βρίσκεται ο τρίτος μεγαλύτερος Καθεδρικός Ναός 

της Ευρώπης, η Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε. Χρόνος 
ελεύθερος και επιστροφή στην Ρώμη

5η μέρα | ΡΩΜΗ – ΠΟΜΠΗΙΑ – ΝΑΠΟΛΗ – ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για τη νεκρόπολη της Πομπηίας 
που αφανίστηκε το 79 μ.Χ. μετά από τη φοβερή 
έκρηξη του Βεζούβιου. Ο αρχαιολογικός χώρος της 
Πομπηίας έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO ως 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στην 
ξενάγηση που ακολουθεί, θα δούμε τα περιμετρικά 
τείχη, τα λουτρά, την πόρτα Μαρίνα, την έπαυλη 
Βέτρι, τον ναό του Απόλλωνα, την αρχαία αγορά, το 
θέατρο, και τις χαρακτηριστικές τοιχογραφίες του 1ου 
αιώνα π.Χ. Χρόνος ελεύθερος και κατευθυνόμαστε 
προς τη Νάπολη, για να δούμε την παραλία με το 
παλάτι των Ισπανών, το κάστρο των Ντανζού, τη Στοά 
του Ουμπέρτου και το μεγαλύτερο θέατρο λυρικής 
σκηνής Σαν Κάρλο. Χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα 
στη γραφική Βία Τολέδο. Στη συνέχεια μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ

ΡΩΜΗ - NAΠΟΛΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ
5ΜΕΡΕΣ ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ - ΠΑΝΘΕΟΝ - PIAZZA NAVONA

ΡΩΜΗ - NAΠΟΛΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ

COLOUREDWEB BUTTON PACK 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ! 

*χωρίς περιττά χιλιόμετρα*

Πετάμε με την 
εγγύηση της

¦òïáéòåôéëÜ ¼ìöòåîôÝá÷
Τιμή ενήλικα 60€/Παιδί 2 έως 12, 40€
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1η μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Ρώμη. 
Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγησή μας από το Κολοσσαίο, 
το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο 
του κόσμου. Κάποτε αντηχούσαν οι κραυγές των 
μονομάχων και τα ουρλιαχτά του όχλου, ενώ αργότερα 
οι χτύποι των σφυριών που αφαιρούσαν τους πλίνθους 
και τα μάρμαρα που το διακοσμούσαν για να χτιστούν 
εκκλησίες και παλάτια της παπικής Ρώμης. Στη ρωμαϊκή 
αγορά βρισκόταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το 
κέντρο εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν 
στο μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου. 
Σήμερα αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους 
αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Στην πλατεία 
Βενετίας θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο 
αφιερωμένο στον Βιτόριο Εμανουέλε Β’, τον πρώτο 
βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι 
επίσης και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που 
βρίσκεται μπροστά από τον λόφο του Καπιτωλίου, τον 
πιο σημαντικό από τους επτά ιστορικούς λόφους που 
ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη, από τον οποίο από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα διοικείται η Ρώμη. Επίσης 
θα δούμε την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και 
την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια κάνοντας μια ευχή 
ρίχνοντας ένα κέρμα στην φημισμένη κρήνη της 
Φοντάνα Ντι Τρέβι. Στην συνέχεια τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.
 
2η μέρα | ΡΩΜΗ – ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Πρωινό και ξενάγηση στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου 
την μεγαλύτερη εκκλησία της χριστιανοσύνης που θα 
σας εντυπωσιάσει με τον πλούτο και την επιβλητικότητά 
της. Μεταξύ των άλλων, θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ 
Άγγελου, το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον 
παπικό βωμό έργο του Μπερνίνι. Συνεχίζουμε για το 
ανεξάρτητο κράτος του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε 
στα μουσεία του Βατικανού, από τα σημαντικότερα του 
κόσμου. Θα θαυμάσουμε το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, 
τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, την αίθουσα των 
ζώων, του Απόλλωνα, τον διάδρομο των κηροπηγίων, 
των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα 
Δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος 
Ραφαήλ με την περίφημη Σχολή των Αθηνών και θα 
καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τις μεγαλοφυείς 
τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται 
από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας 

ζωγραφικής όλων των εποχών. Απόγευμα ελεύθερο 
για να γνωρίσετε και άλλα αξιοθέατα της πόλης.

3η μέρα | ΡΩΜΗ  – ΝΑΠΟΛΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 
Πρωινό και αναχώρηση για τη Νάπολη. Κατά τη 
διάρκεια της ξενάγησης θα θαυμάσουμε τον πολύ 
τραγουδισμένο κόλπο της Νάπολης με τη θέα προς 
το ηφαίστειο Βεζούβιο, την παραλιακή λεωφόρο και 
τα κύρια σημεία του ιστορικού της κέντρου, όπως 
την πλατεία του Δημαρχείου, το θέατρο San Carlo, το 
Κάστρο των Ανδηγαυών, το κάστρο των Ντανζού, τη 
Στοά του Ουμπέρτου και το μεγαλύτερο θέατρο λυρικής 
σκηνής Σαν Κάρλο κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα 
στη γραφική Βία Τολέδο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας, στην περιοχή της Νάπολης. 

4η μέρα: ΝΑΠΟΛΗ – ΚΑΠΡΙ 
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι του Σορέντο όπου 
θα επιβιβαστούμε σε πλοίο για το κοντινό νησί Κάπρι 
(έξοδα ατομικά). Φτάνοντας στη Marina Grande θα 
αναχωρήσουμε με το τελεφερίκ (έξοδα ατομικά) 
για επίσκεψη στον οικισμό του κοσμοπολίτικου Κάπρι 
όπου θα επισκεφθούμε περιπατητικά τους κήπους του 
Αυγούστου και θα θαυμάσουμε τους επιβλητικούς 
βράχους Faraglioni, γνωστοί και ως Βράχοι των 
Κυκλώπων. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και αγορές. 
Στον ελεύθερο χρόνο σας επισκεφτείτε το Ανακάπρι 
όπου βρίσκεται η Villa San Michele και το τελεφερίκ 
για το Monte Solaro (υψηλότερο σημείο του νησιού). 
Επιστροφή στη Marina Grande και αναχώρηση για τη 
Νάπολη. 

5η μέρα | ΝΑΠΟΛΗ – ΣΟΡΕΝΤΟ – ΠΟΖΙΤΑΝΟ – ΑΜΑΛΦΙ – 
ΡΑΒΕΛΟ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για το Σορέντο. Θα 
περπατήσουμε στη κεντρική Piazza Tasso και στα 
στενά εμπορικά δρομάκια της παλιάς πόλης για 
να καταλήξουμε στο μπαλκόνι της Villa Comunale 
με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Νάπολη. Θα 
εντυπωσιαστείτε με τις παλιές επαύλεις πάνω στις 
πλαγιές του λόφου με θέα στα σμαραγδένια νερά, τους 
μεσογειακούς κήπους με τις ελιές και τα εσπεριδοειδή, 
το πολυσύχναστο κοσμοπολιτικό λιμάνι όπου αράζουν 
πανάκριβα σκάφη και τη ζωή στα καφέ της Piazza Tasso. 
Έπειτα αναχώρηση με καραβάκι (καιρού επιτρέποντος , 
εισιτήρια εξ ιδίων) για το κουκλίστικο Ποζιτάνο. Βόλτα 

στα στενά καλντερίμια με τα ολάνθιστα μπαλκόνια. 
Φεύγοντας από το Ποζιτάνο και πάλι με καραβάκι 
(εισιτήρια εξ ιδίων), θα φτάσουμε στο μικροσκοπικό 
αλλά τόσο γραφικό Αμάλφι. Είναι χτισμένο στην 
ακτογραμμή της Κοστιέρα Αμαλφιτάνα χτισμένο 
στον μυχό του ομώνυμου κόλπου μία από τις πλέον 
συγκλονιστικές ακτές της Ευρώπης. Στην περιπατητική 
μας περιήγηση θα δούμε τα αρχοντικά σπίτια, τον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα με βυζαντινά, 
αραβικά και γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Για όσους 
επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν 
με τα hop on-hop off πουλμανάκια (έξοδα ατομικά) 
το σκαρφαλωμένο στα 305 μ. υψόμετρο Ραβέλο, και 
να δείτε την βίλα Ρούφολο. Τέλος, αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο της Νάπολη, όπου θα πάρουμε την πτήση 
της επιστροφής. 

ΠΟΖΙΤΑΝΟ

ΡΩΜΗ-ΚΟΣΤΙΕΡΑ-ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ-ΝΑΠΟΛΗ
ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΝΑΠΟΛΗ - ΚΑΠΡΙ - ΣΟΡΕΝΤΟ - ΠΟΖΙΤΑΝΟ - ΑΜΑΛΦΙ - ΡΑΒΕΛΟ5ΜΕΡΕΣ

ΝΑΠΟΛΗ

Πετάμε με την 
εγγύηση της
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1η ημέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΛΑΝΟ - ΙΤΑΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ 
ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ (ΡΑΠΑΛΟ, ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΓΚΕΡΙΤΑ, ΣΕΣΤΡΙ 
ΛΕΒΑΝΤΕ ) – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μιλάνο 
. Άφιξη και αναχώρηση για τη μοναδική Ριβιέρα της 
Ιταλίας, γνωστή και σαν «Ριβιέρα των Λουλουδιών», 
κατάφυτη από λεμονιές, κυπαρίσσια και πεύκα, 
προφυλαγμένη από τους βοριάδες χάρη στα Απέννινα 
της Λιγουρίας. Θα επισκεφτούμε  το γραφικό 
Ραπάλο, όπου τα πολύχρωμα γεράνια στολίζουν 
τις κουκλίστικες αυλές, τη Σάντα Μαργαρίτα με την 
ομώνυμη Βασιλική και το διάσημο λιμάνι, το  Σέστρι 
Λεβάντε, που ο  Κοσμοπολίτικος αέρας με τα  υπέροχα 
καταστήματα, τα αρχοντικά που μαρτυρούν την αίγλη 
της πόλης, τα  στενά γραφικά καντούνια μαρτυρούν την 
Ενετική επιρροή της πόλης. Τέλος αναχώρηση για την 
Φλωρεντία . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο . 

2η ημέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και  θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας, στη 
γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης 
και της αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.  
Στην πανοραμική ξενάγηση μας, θα δούμε την Πιάτσα 
Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη 
και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα 
Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του 
Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την 
Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι 
του Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του 
Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο 
Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, 
και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων 
γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη 
Ουφίτσι, (εξωτερική επίσκεψη) την ξακουστή γέφυρα 
Πόντε Βέκιο και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από 
τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη 
χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli 
και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην 
αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, 
την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. 

3η ημέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ -  ΣΙΕΝΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ 
Πρωινό και αναχώρηση για τη μεσαιωνική Σιένα. 
Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική 
πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το 

μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα 
γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα 
μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησίες και τον Καθεδρικό 
Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο 
οποίος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα 
τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Χρόνος ελεύθερος . 
Επόμενη επίσκεψη το Σαν Τζιμινιάνο, το «Μανχάταν του 
Μεσαίωνα», με τους πανύψηλους πέτρινους πύργους 
του, σύμβολα κοινωνικής και οικονομικής ισχύος των 
τσιφλικάδων του Μεσαίωνα. Από τις επάλξεις τους, το 
μάτι χάνεται σε μια απεραντοσύνη από αμπελώνες. 
Χρόνος ελεύθερος και επιστροφής στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ – ΑΣΙΖΗ 
Πρωινό και προαιρετική αναχώρηση για την Περούτζια, 
την πρωτεύουσα της Ουμβρίας. Στην περιήγησή μας θα 
δούμε την Πιάτσα Νοβέμπρε με την Φοντάνα Ματζόρε, 
τον Καθεδρικό του Σαν Λορέντζο και το υπέρλαμπρο 
μέγαρο των Πριόρι, τις μεσαιωνικές γειτονιές, ενώ θα 
απολαύσουμε την πανοραμική θέα της γύρω περιοχής. 
Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε προς την πανέμορφη 
Ασίζη που πέρα από τα τείχη, το κάστρο, τις πέτρινες 

κεραμόσκεπες κατοικίες, αυτό που δεσπόζει στην πόλη 
είναι η διπλή Βασιλική εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου, 
όπου βρίσκεται ο τάφος του και βέβαια οι νωπογραφίες 
του Τζιότο και του Ταιμαμπουέ. Χρόνος ελεύθερος και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο . 

5η ημέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΜΙΛΑΝΟ 
SHOPPING - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και επίσκεψη στην Μπολόνια, πρωτεύουσα 
της ομώνυμης επαρχίας και αρχαιότατη 
πανεπιστημιούπολη. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση 
για το Μιλάνο όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
περπατήσουμε στην πόλη που φιλοξενεί τους πιο 
γνωστούς οίκους μόδας. Θα κάνουμε βόλτα στους 
πιο εμπορικούς της δρόμους όπως στη «Via Monte 
Napoleone» και στη «Galleria Vittorio Emanuele», μια 
επιβλητική στοά με γυάλινο τρούλο που δημιουργεί 
μια μεγαλειώδη ατμόσφαιρα. Έπειτα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
5ΜΕΡΕΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ -  ΣΙΕΝΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ - ΑΣΙΖΗ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΜΙΛΑΝΟ

ΣΙΕΝΑ

¦òïáéòåôéëÜ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ – ΑΣΙΖΗ
Τιμή ενήλικα 30€/Παιδί 2 έως 12, 20€

ΔΩΡΟ! 
Eπίσκεψη 

στο Μιλάνο 
για shoppingΠετάμε με την 

εγγύηση της
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1n μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ  ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΜΟΛΔΑΒΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα . 
Άφιξη και ξενάγηση Καστρούπολης και Κάστρου όπου 
θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το 
Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή 
της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό 
του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου κ.α. Στην 
συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Αργότερα (προαιρετικά) θα επιβιβαστούμε από την όχθη 
της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι – θα ακολουθήσει 
δίωρη κρουαζιέρα στο Μολδάβα με γεύμα όπου θα 
θαυμάσουμε την μεσαιωνική πόλη, με φωταγωγημένα 
όλα της τα ιστορικά κτίρια. Διανυκτέρευση.

2n μέρα | ΠΡΑΓΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και ξενάγηση της Παλιάς πόλης, όπου μεταξύ 
άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης 
(Staromestske namesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με 
το αστρονομικό ρολόι, το ναό της Παναγίας Τυν, την 
Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, 
το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, 
την πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské namesti), την 
Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, και 
θα περπατήσουμε στη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου 
στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Χρόνος ελεύθερος.
 
3n μέρα | ΠΡΑΓΑ – ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)                                                                                          
Πρωινό και αναχώρηση για το Τσέσκυ Κρούμλοβ, 170 
χλμ νότια της Πράγας, στο δεύτερο πιο δημοφιλή 

προορισμό της Τσεχίας. Η διαδρομή μας περνάει από 
την εξοχή της ανατολικής Βοημίας, από γραφικά χωριά 
και λίμνες και καταλήγει στη Νότια Τσεχία κοντά στα 
σύνορα με την Αυστρία. Η μεσαιωνική πόλη του 
Κρουμλοβ περικυκλώνεται από τους μαιάνδρους που 
σχηματίζει ο ποταμός Μολδάβας και πηγάζει από την 
περιοχή.  Πάνω από την πόλη υψώνεται το επιβλητικό 
σύμπλεγμα του κάστρου και του πύργου, έδρα κάποτε 
της πιο δυνατής οικογένειας, του οίκου του Rosenberg 
και θεωρείται από τα πιο σημαντικά μνημεία στην 
Ευρώπη. Το θέατρο του κάστρου μοναδικής ομορφιάς, 
είναι το παλαιότερο κτίσμα του είδους του στον 
κόσμο και διατηρήθηκε σε άριστη κατάσταση μαζί 
με τα Μπαρόκ κοστούμια, την σκηνή και την σχετική 
τεχνολογία. Το κομψό δημαρχείο Αναγεννησιακού 
ρυθμού, η εκκλησία του Αγ. Βίττου και οι Μπαροκ κήποι 
του είναι πραγματικά στολίδια υψηλής αρχιτεκτονικής. 
Η γοητεία τους βρίσκεται στην αυθεντική εμφάνιση 
τους που διατηρείται ανεπηρέαστη στο διάβα των 
αιώνων. Ελεύθερος χρόνος και επιστρέφουμε στην 
Πράγα, στο ξενοδοχείο μας. 

¦òïáéòåôéëÜ ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ
Τιμή ενήλικα 50€/Παιδί 2 έως 12, 35€

4n μέρα | ΠΡΑΓΑ - ΔΡΕΣΔΗ ( ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ) 
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την «Βενετία 
του  ποταμού Έλβα» την πανέμορφη Δρέσδη  με 
μακροχρόνια και λαμπρή ιστορία, η οποία μάλιστα 
αποτελούσε και την έδρα των Σαξόνων βασιλιάδων. 

Η Δρέσδη για πολλά χρόνια ήταν σημείο συνάντησης 
ζωγράφων και γλυπτών μουσικών και συγγραφέων. 
Οι όμορφες γέφυρες, τα ιστορικά μπαρόκ κτίρια, οι 
επιβλητικοί ναοί και φυσικά η φημισμένη όπερα θα 
ικανοποιήσουν και τον ποιο απαιτητικό επισκέπτη. Θα 
επισκεφθούμε το βασιλικό συγκρότημα Σβίνγκερ με το 
παλάτι και τους κήπους του, το «τείχος των διαδόχων» 
που κατασκευάστηκε με 24.000 πορσελάνινα πλακάκια 
και αναπαριστά την πομπή των Σαξόνων κυβερνητών. 
Φυσικά σταθμός της επίσκεψης μας  θα είναι και μια από 
τις ποιο παλιές χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης 
(από το 1434), η Στριετζελμαρκτ που  η γιορτινή της  
ατμόσφαιρα θα ευχαριστήσει μικρούς και μεγάλους. Το 
απόγευμα επιστροφή στη Πράγα.  

¦òïáéòåôéëÜ ΔΡΕΣΔΗ
Τιμή ενήλικα 50€/Παιδί 2 έως 12, 35€

5n μέρα | ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό. Στην συνέχεια αναχώρηση για την  όμορφη 
λουτρόπολη, το Κάρλοβι Βάρι, που ακούγεται σχεδόν 
σαν θρύλος στο βορρά, όπου βουνά, δάση και 
χωριά περνούν από τα μάτια μας στη διαδρομή σαν 
εικονογραφημένο βιβλίο. Η πανέμορφη λουτρόπολη 
θα μας εντυπωσιάσει με το πράσινο, τα γάργαρα νερά 
και τα υπέροχα κτίρια. Στην συνέχεια μετάβαση στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής 

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 3η 
ημέρα του προγράμματος.

ΠΡΑΓΑ

ΠΡΑΓΑ - ∆ΡΕΣ∆Η - ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ  
ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ –ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΟΛ∆ΑΒΑ – ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ 4,5ΜΕΡΕΣ

ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ
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1η ημέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ  ΒΙΕΝΝΗ  (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση . Άφιξη και 
θα ακολουθήσει περιήγηση στην πόλη της Βιέννης. 
Θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, 
όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της 
Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, θα περάσουμε από 
τα χειμερινά ανάκτορα Χόφμπουργκ, την Όπερα, το 
Τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου 
Iωσήφ, το νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο 
γοτθικού ρυθμού, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το 
Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, τη 
Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία του Αγίου 
Καρόλου. Έπειτα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2η ημέρα | ΒΙΕΝΝΗ - ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ  
& ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ    
Πρωινό.Θα ξεκινήσουμε με την ξενάγηση στο 
ανάκτορο και στον κήπο του Σενμπρούν, που θεωρείται 
ισάξιο των Bερσαλλιών,  πρώην θερινή κατοικία της 
αυτοκρατορικής οικογένειας. Το έργο ολοκληρώθηκε 
τον 18ο αιώνα, όταν η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε το Ν. 
Πακάσι. Θα δούμε το ανάκτορο Mπελβεντέρε . 
Έπειτα, αναχώρηση για το κέντρο της Βιέννης όπου 
θα ξεκινήσουμε την περιπατητική μας ξενάγηση 
Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα 
Χόφμπρουκ. Το σύμπλεγμα του Hofburg περιλαμβάνει 
τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά μουσεία, 
ένα παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική 
Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα 
γραφεία του προέδρου της Αυστρίας. Στη συνέχεια, θα 
δούμε την Ελληνική γειτονιά με την Εκκλησία της Αγίας 
Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, όπου θα  θαυμάσουμε 
την εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ - Κρήνη 
αφιερωμένη στο Γάμο του  Ιωσήφ με την Μαρία, 
την Πλατεία Γκράμπεν με τον  μεγαλοπρεπή στύλο 
της Πανώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο 
οποίος απεικονίζει έναν άγιο και έναν άγγελο που 
παρακολουθούν την εξόντωση μίας μάγισσας. Η 
μάγισσα αυτή, στην ουσία,  είναι η πανούκλα. Το βράδυ 
σας προτείνουμε Κονσέρτο Κλασική Μουσικής . 

3η ημέρα | ΒΙΕΝΝΗ – ZAΛTΣMΠOYPΓK  (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Πρωινό και αναχώρηση για το μοναδικό ‘’κάστρο 
αλατιού ‘’, το Ζάλτσμπουργκ, γενέτειρα του Μότσαρτ 
και πόλη μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής. 
Εδώ μπορείτε να περπατήσετε στους ατέλειωτους 

πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Θα επισκεφτούμε, 
ακόμη,  τους κήπους  του ανακτόρου Mίραμπελ δίπλα 
στον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά 
σοκάκια της πόλης, θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το 
Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αβαείο 
του Aγ. Πέτρου. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. 

¦òïáéòåôéëÜ ªÀìôóíðïùòçë
Τιμή ενήλικα 60€/Παιδί 2 έως 12, 40€

4η ημέρα |  BIENNH - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ  (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
- ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για την Μπρατισλάβα.  
Άφιξη και θα ξεκινήσουμε με μια περιήγηση του 
Staremestro, της παλιάς πόλης, της οποίας μεγάλο 
μέρος είναι πεζοδρομημένο, του καθεδρικού του Αγίου 
Μαρτίνου, του αρχιεπισκοπικού μεγάρου, της εθνικής 
πινακοθήκης, του θεάτρου και του εθνικού μουσείου. 
Χρόνος στη διάθεσή σας για να περπατήσετε στην 
πόλη, να απολαύσετε τον καφέ σας στις όχθες του 
Δούναβη ή να χαρείτε την γοητεία των τεράστιων 
εμπορικών κέντρων της, με διεθνούς φήμης μπουτίκ. 
Τέλος, μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης  για  την  
πτήση επιστροφής. 

BIENNH

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ
4ΜΕΡΕΣ ΒΙΕΝΝΗ - ZAΛTΣMΠOYPΓK - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

MΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

¦òïáéòåôéëÜ »ðòáôéóìÀâá
Τιμή ενήλικα 40€/Παιδί 2 έως 12, 25€

ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ

Πετάμε με την 
εγγύηση της

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=de&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Verm%25C3%25A4hlungsbrunnen&usg=ALkJrhgKJpbhOxUzFKYD74c5KAJsMOSYPw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=de&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Verm%25C3%25A4hlungsbrunnen&usg=ALkJrhgKJpbhOxUzFKYD74c5KAJsMOSYPw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=de&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Josef_(Ziehvater_Jesu)&usg=ALkJrhjx7kZYG_p2xZTig1vh8NOWVneqBA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=de&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_(Mutter_Jesu)&usg=ALkJrhjXI_An0g3QNeg604JVZfuC5JfE4g
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1η Μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΠΛΙΤ - 
ΤΡΟΓΚΙΡ - ΖΑΝΤΑΡ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ντουμπρόβνικ. 
Άφιξη και αναχώρηση για το Σπλιτ, το μεγαλύτερο τουριστικό 
θέρετρο της Δαλματίας. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής 
μας στην πόλη, θα επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο σε 
σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, 
το οποίο είναι το σημαντικότερο και καλύτερα διατηρημένο 
ρωμαϊκό κτίριο στην Κροατία χτισμένο μεταξύ 295 και 305 μ.Χ. 
Θα έχουμε, επίσης, την ευκαιρία να θαυμάσουμε τον Καθεδρικό 
Ναό, το Γοτθικό Δημαρχείο, τον αναγεννησιακό Πύργο του 
Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία της 
πόλης, τη διάσημη Ρίβα και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τα 
διάσημα τουριστικά θέρετρα Τρογκίρ και Σίμπενικ. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας στη περιοχή Ζαντάρ.

2η Μέρα | ΖΑΝΤΑΡ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ
Πρωινό και αναχώρηση για τις Λίμνες Πλίτβιτσε, ένα 
θαύμα της φύσης, ένας εθνικός δρυμός απερίγραπτης 
ομορφιάς, που το 1979 ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Δεκαέξι λίμνες, 
πλούσιες σε ορυκτά, βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα 
ανάμεσα σε καταρράκτες και ποτάμια. Μια παλέτα χρωμάτων 
σε όλους τους τόνους του τιρκουάζ και του γαλαζοπράσινου 
που καλύπτει περίπου 2 τ.χλμ. Χρόνος ελεύθερος για 
πεζοπορία στο πανέμορφο τοπίο. Το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας και ελευθερος χρόνος στην πανεμορφη πόλη.

3η Μέρα | ΖΑΝΤΑΡ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρωινό και θα ξεναγηθούμε στην παραλιακή πόλη, το 
Ζαντάρ που ιδρύθηκε το1396, σαν μέρος μοναστηριού 

Βενεδικτίνων μοναχών. Είναι μια τουριστική πόλη και τα 
σημαντικά της αξιοθέατα είναι ο οκτάγωνος πυργωτός 
ναός του Αγίου Δονάτου με το εντυπωσιακό καμπαναριό 
του, ο καθεδρικός ναός της Αγίας Αναστασίας σε ρυθμό 
τρίκλιτης βασιλικής με δύο τεράστια κυκλικά βιτρό, καθώς 
και η Ρωμαϊκή αγορά που βρίσκεται ακριβώς δίπλα, στη 
πλακόστρωτη πλατεία Ζελένι. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για το μοναδικό Ντουμπρόβνικ. Άφιξη το απόγευμα, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος.

4η Μέρα | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και θα ξεναγηθούμε στο Ντουμπρόβνικ 
που φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια, 
περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά και καλοδιατηρημένα 
τείχη του. Βρίσκεται υπό την προστασία της UNESCO 
και χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που θα 
δούμε μέσα στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας 
αρχιτεκτονικής, όπως ο μητροπολιτικός ναός του Αγίου 
Βλασίου προστάτη της πόλης, με το μαρμάρινο οπλισμένο 
ιππότη στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του Ονούφριου, 
το φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος 
και το παλαιότερο φαρμακείο της πόλης από την εποχή της 
δημοκρατίας της Ραγούζας. Δε θα παραλείψουμε να δούμε 
τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή κρήνη του Ονούφριου, 
καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Το απόγευμα προτείνουμε 
προαιρετικά κρουαζιέρα Σας στα νησιά Ελαφίτη,που πήραν 
το όνομά τους από την ελληνική λέξη «ελάφι». Το βράδυ 
απολαύστε τη βόλτα σας στα σοκάκια της μεσαιωνικής πόλης 
και διασκεδάστε σε ένα από τα πολλά μπαράκια της.

5η Μέρα | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ - 
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και αναχωρούμε για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι 
περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε από τη 
Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Οι ενετικές 
επιρροές είναι εμφανείς στην αρχιτεκτονική της πόλης. Ο Κόλπος 
του Κότορ, που είναι και το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, 
αλλά και η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν συμβάλει 
στην ανακήρυξή του ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την UNESCO. Θα περιηγηθούμε στο Ρωμαϊκό 
Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και 
στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Στην συνέχεια αναχώρηση 
για την Μπούτβα , που πήρε το όνομά της από την αρχαία 
ελληνική λέξη βους (βόδι). Όπως όμως αναφέρει η ελληνική 
μυθολογία όλαξεκίνησαν από τον Κάδμο, γιο του βασιλιά της 
Τύρου Αγήνορα και αδελφού της Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε 
από την μαρίνα της Μπούτβα όπου είναι αραγμένα πανάκριβα 
πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται βόρεια της Παλαιάς Πόλης και 
από εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα Ομπάλα που είναι ο πεζόδρομος 
περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε την κεντρική πύλη των 
βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούμε την Ακρόπολη 
που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα της Παλαιάς 
Πόλης, πάνω στα ερείπια παλαιών οχυρώσεων. Το φρούριο, που 
πολλές φορές άλλαξε σχήμα και μέγεθος, τώρα στεγάζει και το 
Θέατρο της Μπούτβα όπου φιλοξενούνται διάφορα πολιτιστικά 
δρώμενα, κυρίως θεατρικές παραστάσεις με δραματολόγιο 
ντόπιων και ξένων συγγραφέων. Αργότερα επιστροφή στο 
Ντουμπρόβνικ για τη πτήση επιστροφής. 
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν παραλείπεται τίποτα από το 
5ημ πρόγραμμα.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ∆ΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ • Λ. ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ
4,5ΜΕΡΕΣ ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ-ΣΠΛΙΤ-ΤΡΟΓΚΙΡ-ΖΑΝΤΑΡ-ΚΟΤΟΡ-ΜΠΟΥΤΒΑ
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1n ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-NΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ- ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το 
Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και μεταφορά για την ξενάγηση 
της πόλης. Το Ντουμπρόβνικ φυλάσσεται για 
περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από 
τα στιβαρά και καλοδιατηρημένα τείχη του. Βρίσκεται 
υπό την προστασία της UNESCO και χαρακτηρίζεται 
ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που θα δούμε 
μέσα στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας 
αρχιτεκτονικής, όπως ο μητροπολιτικός ναός του 
Αγίου Βλασίου προστάτη της πόλης, με το μαρμάρινο 
οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη 
του Ονούφριου, το φραγκισκανό μοναστήρι με την 
εκκλησία του Σωτήρος και το παλαιότερο φαρμακείο της 
πόλης από την εποχή της δημοκρατίας της Ραγούζας. Δε 
θα παραλείψουμε να δούμε τον πύργο του Ρολογιού και 
τη μικρή κρήνη του Ονούφριου, καθώς και το Μέγαρο 
Σπόντζα.  Τέλος τακτοποίηση στο ξενοδοχείο . 

2η ημέρα | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ
Πρωινό και αναχωρούμε για το μεσαιωνικό Κότορ 
που είναι περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο 
ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της 
Βενετίας τον 14ο αιώνα. Οι ενετικές επιρροές είναι 
εμφανείς στην αρχιτεκτονική της πόλης. Ο Κόλπος του 
Κότορ, που είναι και το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, 
αλλά και η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν 
συμβάλει στην ανακήρυξή του ως Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Θα 
περιηγηθούμε στο Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και στην εκκλησία 
του Αγίου Νικολάου. Στην συνέχεια αναχώρηση για 
την  Μπούτβα , που πήρε το όνομά της από την αρχαία 
ελληνική λέξη βους (βόδι). Όπως όμως αναφέρει η 
ελληνική μυθολογία όλαξεκίνησαν από τον Κάδμο, 
γιο του βασιλιά της Τύρου Αγήνορα και αδελφού της 
Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε από την μαρίνα
της Μπούτβα όπου είναι αραγμένα πανάκριβα πολυτελή 
γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται βόρεια της Παλαιάς Πόλης και 
από εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα Ομπάλα που είναι ο 
πεζόδρομος περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε την 
κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να 
επισκεφτούμε την Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 15ο 
αιώνα στο νότιο τμήμα της Παλαιάς Πόλης, πάνω στα 
ερείπια παλαιών οχυρώσεων. Το φρούριο, που πολλές 

φορές άλλαξε σχήμα και μέγεθος, τώρα στεγάζει και 
το Θέατρο της Μπούτβα όπου φιλοξενούνται διάφορα 
πολιτιστικά δρώμενα, κυρίως θεατρικές παραστάσεις 
με δραματολόγιο ντόπιων και ξένων συγγραφέων. 
Αργότερα επιστροφή στο ξενοδοχείο .

3n ημέρα |  ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΠΛΙΤ - ΤΡΟΓΚΙΡ Πρωινό 
και αναχώρηση για το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο 
της Δαλματίας, το Σπλιτ,. Φτάνοντας στο Σπλιτ θα 
δούμε τον λόφο Μοργιάν – σύμβολο της πόλης – θα 
απολαύσουμε την πανοραμική θέα ολόκληρης της 
πόλης με το λιμάνι, την αμμώδη παραλία στο κέντρο 
της και τον παραλιακό πεζόδρομο. Στη συνέχεια 
θα επισκεφτούμε το παλάτι του Διοκλετιανού, το 
οποίο ανήκει στον κατάλογο Εθνικής κληρονομιάς 
της UNESCO – αξιόλογο δείγμα της Ρωμαϊκής 
αρχιτεκτονικής στην ανατολική πλευρά της Αδριατικής 
θάλασσας. Θα έχουμε, επίσης, την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό, το Γοτθικό Δημαρχείο, 
τον αναγεννησιακό Πύργο του Ρολογιού. Χρόνος 
ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία της πόλης, 
τη διάσημη Ρίβα για καφέ ή φαγητό Στην συνέχεια 
αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί) 
που έχει χαρακτηρισθεί από την UNESCO μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς. Το τουριστικό θέρετρο 
Τρογκίρ χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα και 
ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία γέφυρα. Διαθέτει 
πλούσια ιστορία και θεωρείται πνευματικό κέντρο 
της Δαλματίας και ένας δημοφιλής παραθεριστικός 
προορισμός με άριστη τουριστική υποδομή.  Στη 
συνέχεια, επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4n ημέρα |  ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ- Game of Thrones 
WALKING TOUR  (προαιρετική) 
Πρωινό. Γνωρίστε από κοντά τα σημεία που έγιναν τα 
γυρίσματα του Game of Thrones. Θα ζήσουμε τον δικό 
μας μεσαίωνα ακολουθώντας διαδρομές σε γνώριμες 
τοποθεσίες. Η εντός των τειχών πόλη του Ντουμπρόβνικ 
φιλοξενεί τα σκηνικά του Kings Landing, πρωτεύουσας 
των Επτά Βασιλείων. Θα περιηγηθούμε, μεταξύ άλλων, 
σε φρούρια, στην κεντρική οδό, στο παλιό μεσαιωνικό 
λιμάνι και μέσω της αγοράς, στην πλατεία Ρεβέλιν. Στη 
δημοφιλή τηλεοπτική σειρά συμπλέκονται τα όρια του
φανταστικού με την πραγματικότητα με φόντο την 
πανέμορφη πόλη.

5n ημέρα | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΜΟΣΤΑΡ - ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη που μας 
θυμίζει  πόσο κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, το περίφημο Μόσταρ (παλιά 
γέφυρα - stari most) , την πόλη που έμβλημά της έχει 
το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα 
από εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Ένα 
σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης που συνδυάζει τα πιο 
χαρακτηριστικά στοιχεία της Ανατολής, χαμάμ, ισλαμικά 
τεμένη, παζάρι, φαγητά και ανατολίτικα γλυκά με τη 
δυτική φινέτσα, τον Καθολικισμό και την Ορθοδοξία. 
Είναι η βασίλισσα του Νερετβα, κτισμένη στις όχθες 
του ομώνυμου ποταμού, και η πόλη ενώνεται από  επτά 
εντυπωσιακά γεφύρια  ενώ συνιστά πόλη μαρτυρική 
ανά τους αιώνες με σύμβολά της τη Νέα Γέφυρα και τους 
Πύργους. Έχει, επίσης, χαρακτηριστεί από την UNESCO 
ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς . 
Αργότερα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5ημ του 
προγράμματος 

NTOYΜΠΡΟΒΝΙΚ

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ 
4,5ΜΕΡΕΣ ΣΠΛΙΤ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΜΟΣΤΑΡ
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1η μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Καταλονίας, την Βαρκελώνη. Άφιξη 
και ξεκινάμε από την Ράμπλας τον διασημότερο 
πεζόδρομο της Ισπανίας. Στην συνέχεια θα 
επισκεφτούμε την κεντρική αγορά τροφίμων και 
φρούτων την La Boqueria , την διάσημη λυρική σκηνή 
όπου οι μεγαλύτεροι τενόροι και σοπράνο του κόσμου 
έχουν εμφανιστεί και θα τελειώσουμε την πρώτη μας 
ξενάγηση στην πλατεία Ρεάλ, η οποία είναι μια τυπική 
Ισπανική πλατεία με καμάρες. Απολαύστε τον καφέ 
σας ή το φαγητό σας σε ένα από τα πολλά μαγαζιά που 
βρίσκονται γύρω – γύρω από την γραφική πλατεία. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα σας 
προτείνουμε μία προαιρετική ξενάγηση για να δούμε 
ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Βαρκελώνης. 
Αναφερόμαστε στο πάρκο Γκουέλ , έργο του διάσημου 
αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί, το οποίο είναι μνημείο 
της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο.  
Στην συνέχεια θα διασχίσουμε τα ακριβά προάστεια 
της Βαρκελώνης και θα περάσουμε για να βγάλουμε 
μια φωτογραφία από το camp nou, το γήπεδο της 
διάσημης Μπαρτσελόνα. Επόμενη στάση στην παλιά 
πόλη και στα στενάκια του ελ μπορν, οπού θα δούμε 
την πανέμορφη εκκλησία Σάντα Μαρία Ντελ Μαρ. Θα 
τελειώσουμε την ξενάγηση μας στον λόφο Μοντζουίκ 
όπου θα θαυμάσουμε το μαγικό συντριβάνι ένα 
πρόγραμμα φωτός νερού και μουσικής σε ένα μοναδικό 
περιβάλλον. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

2η μέρα | ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ξενάγηση 
Η ξενάγηση μας αρχίζει από την κεντρική πλατεία της 
Βαρκελώνης την Plaza Catalunia. Θα διασχίσουμε 
την περίφημη λεωφόρο Paseo de gracia με τα πιο 
ακριβά καταστήματα της πόλης και τα ωραιότερα 
σπίτια από την εποχή του μοντερνισμού διασήμων 
αρχιτεκτόνων με γνωστότερα την Casa Batllo και Casa 
Mila του μεγάλου Antonio Gaudi. Θα σταματήσουμε 
και θα δούμε από κοντά το αριστούργημά του, την 
περίφημη εκκλησία Sagrada Familia. Συνεχίζουμε 
την ξενάγηση μας περνώντας από το Porto Olympico, 
λιμάνι στην περίοδο των ολυμπιακών αγώνων, το 
Ολυμπιακό χωριό και την Barceloneta, παλιά γειτονιά 
των ψαράδων. Θα περάσουμε από την άλλη πλευρά 
της πόλης και θα ανηφορήσουμε στο λόφο Montjuik 
όπου βρίσκεται το ολυμπιακό στάδιο και όλες τις 

εγκαταστάσεις της ολυμπιάδας του 1992. Η επόμενη 
στάση μας στο Ισπανικό χωριό, που κατασκευάστηκε 
για την παγκόσμια έκθεση του 1929. Η ξενάγηση μας θα 
τελειώσει στο ιστορικό κέντρο της πόλης, την περίφημη 
γοτθική συνοικία όπου βρίσκονται και τα περισσότερα 
διοικητικά κτήρια, το παλάτι των καθολικών βασιλιάδων 
και ο καθεδρικός ναός. Για το βράδυ σας προτείνουμε να 
παρακολουθήσετε Φλαμένγκο στην πατρίδα του και να 
αφεθείτε στον έντονο και γεμάτο πάθος ρυθμό του.

3η μέρα | ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - GIRONA - FIGUERES (προαιρετική)
Πρωινό και ξεκινάμε για την γενέτειρα του μεγάλου 
καταλανού ζωγράφου το Figueres! Μετά από μια 
πανέμορφη διαδρομή σχεδόν 2 ωρών διασχίζοντας 
δάση από πεύκα και λευκές φτάνουμε στο μουσείο 
θέατρο του εκκεντρικού ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί. 
Το πιο επισκέψιμο μουσείο στην Καταλονία και το 
τρίτο σε ολόκληρη την Ισπανία περιλαμβάνει την 
μεγαλύτερη συλλογή έργων του Νταλί στον κόσμο! 
Σε ένα ονειρικό κτήριο θα θαυμάσουμε πίνακες από 
τα πρώτα χρόνια της ζωής του μέχρι τον θάνατο του! 
Βγαίνοντας από το μουσείο απολαύστε επίσης την 
μόνιμη έκθεση κοσμημάτων που αποτελείται από 37 
μοναδικά κοσμήματα τα οποία σχεδίασε ο πολυτάλαντος 
ζωγράφος! Μετά από ένα καφέ στο ιστορικό κέντρο 
του Figueres αναχώρηση για την πόλη της Girona όπου 
θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό της πανάγιας με το 
μεγαλύτερο κλίτος γοτθικού ναού στον κόσμο! Επίσης 
θα περπατήσουμε στο εβραϊκό προάστιο, ένα από τα 
καλύτερα διατηρημένα στην Ευρώπη όπου μένανε οι 
σεφαρδιτες, οι εβραίοι της Ισπανίας μέχρι το 1492! 

4η μέρα | ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. 
Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το μουσείο του 
μεγαλύτερου ζωγράφου του εικοστού αιώνα του Πάμπλο 
Πικάσο, όπως  και το πρώτο πάρκο της Βαρκελώνης, το 
παλιό οχυρό του Φίλλιπου του Ε, το πάρκο Ciutadella 
, που κατασκευάστηκε για την παγκόσμια έκθεση του 
1888. Επίσης επισκεφτείτε το ενυδρείο, ένα από τα 
πιο σημαντικά της Ευρώπης, στο οποίο θα έχετε την 
ευκαιρία να ζήσετε τη μαγεία του θαλάσσιου βασιλείου. 
Για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου επισκεφτείτε το 

Camp nou, το γήπεδο της φημισμένης Μπαρτσελόνα, 
της καλύτερης ομάδας του κόσμου. Επισκεφτείτε το 
μουσείο της και δείτε τις χρυσές μπάλες και τα χρυσά 
παπούτσια του καλύτερου ποδοσφαιριστή του κόσμου 
του Μέσι. Tέλος το νοσοκομείο του Σαν Πάμπλο, το 
μεγαλύτερο μοντερνίστικο συγκρότημα στον κόσμο, 
ένα νοσοκομείο βγαλμένο μέσα από παραμύθι μνημείο 
της Ουνέσκο και έργο του μεγάλου αρχιτέκτονα Λουΐς 
Ντομενεκι Μουντανερ.

5η μέρα | ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια 
τελευταία βόλτα . Έεπιτα μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4ημ του 
προγράμματος 

BΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
4,5ΜΕΡΕΣ

¦òïáéòåôéëÜ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - GIRONA - FIGUERES
Τιμή ενήλικα 50€/Παιδί 2 έως 12, 40€
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1η ημέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΛΑΝΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΒΕΡΟΝΑ 
ΓΚΑΡΝΤΑ - ΣΙΡΜΙΟΝΕ - ΒΕΝΕΤΙΑ (περιοχή Μέστρε) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μιλάνο. 
Άφιξη στην οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας. Στην 
πανοραμική περιήγηση θα δούμε τον Γοτθικό Καθεδρικό 
Ναό Duomo, τη Στοά του Βιτώριο Εμμανουέλε  και την 
περίφημη Λυρική Σκηνή «Σκάλα του Μιλάνου». Χρόνος 
ελεύθερος για αγορές. Στην συνέχεια αναχώρηση 
για την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, 
τη Βερόνα, όπου θα δούμε τη Ρωμαϊκή Αρένα, τις 
όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι που 
περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά 
κτίρια και βέβαια το αρχοντικό των Καπουλέτων με 
το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη συνέχεια, 
αναχωρούμε για τη λίμνη Γκάρντα, τη μεγαλύτερη 
λίμνη της Ιταλίας. Δημοφιλής τουριστικός προορισμός, 
η λίμνη σχηματίστηκε στο τέλος της Εποχής των 
Παγετώνων. Έχει πολλά μικρά νησιά που είναι 
προσβάσιμα με καραβάκια. Θα κατευθυνθούμε στο 
πιο διάσημο, το μεσαιωνικό Σιρμιόνε, μια μικρή πόλη 
σε μια χερσόνησο που εκτείνεται στην λίμνη επί 4 χλμ. 
και διαθέτει ένα ιδιαίτερα γραφικό ιστορικό κέντρο, 
αλλά και το μεσαιωνικό Gargnano με τις ανθισμένες 
λεμονιές. το πιο όμορφο και δημοφιλές θέρετρο της 
λίμνης. Τέλος μεταφορά στο Βενετία και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο (περιοχή Μέστρε). 

2η ημέρα | ΒΕΝΕΤΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και ξεκινάμε για την ξενάγησή μας στην πόλη 
(εισιτήριο βαπορέτου εξ ιδίων). Θα μεταφερθούμε στο 
ιστορικό κέντρο της Γαληνοτάτης για να γνωρίσουμε 
την πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 
400 γέφυρες που τα συνδέουν. Για μία βαθύτερη 
προσέγγιση της ιστορίας της πόλης, η ίδρυση της οποίας 
χρονολογείται στον 5ο αιώνα, θα επισκεφθούμε τη 
Γέφυρα των Στεναγμών, τον Πύργο του Ρολογιού αλλά 
και το περίφημο παλάτι των Δόγηδων. Ολόκληρη η πόλη 
είναι ένα «ζωντανό μουσείο» και τα βενετσιάνικου, 
γοτθικού ρυθμού κτίρια της θα σας ενθουσιάσουν.

3η ημέρα | BENETIA - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την Φλωρεντία . Άφιξη 
και ξεκινάμε την ξενάγησή μας  στην Φλωρεντία, 
τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της 
τέχνης και της αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 

UNESCO.  Στην πανοραμική ξενάγηση μας, θα δούμε 
την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου 
Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη 
Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο 
του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως 
την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι 
του Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του 
Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο 
Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, 
και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων 
γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη 
Ουφίτσι, (εξωτερική επίσκεψη) την ξακουστή και 
πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με 
τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της 
Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα 
ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος 
για επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη 
στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. 
Τέλος τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

4η μέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – SAN TZIMINIANO – ΣΙΕΝΑ 
Πρωινό και αρχίζουμε την εξερεύνηση των τοσκανικών 
πόλεων – θησαυρών, Σαν Τζιμινιάνο και Σιένα. Από 
μακριά εντυπωσιάζει και απογειώνει στην μαγική 
ατμόσφαιρα ενός παραμυθιού το θέαμα των 14 πύργων 
του μεσαιωνικού Σαν Τζιμινιάνο, του Μανχάταν της 
Τοσκάνης. Η επιβλητική καστρόπορτα, τα γραφικά 
σοκάκια και τα μαγαζάκια στην πλατεία αξίζουν λίγο 
από τον χρόνο μας. Έπειτα αναχώρηση για μια από 
εκείνες τις λιγοστές πόλεις που διερωτάται κανείς 
πως κατόρθωσαν να παραμείνουν ανέγγιχτες από τη 
φθορά του χρόνου και την ανθρώπινη παρέμβαση, 
την μεσαιωνική Σιένα.  Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην 
πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου 
δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας 
στα γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα 
μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό 
Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος 
θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε 
ολόκληρη την Ιταλία.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

5η ημέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΜΙΛΑΝΟ ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και επίσκεψη στην Μπολόνια, πρωτεύουσα 
της ομώνυμης επαρχίας και αρχαιότατη 

πανεπιστημιούπολη. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση 
για το Μιλάνο, όπου θα πάρουμε την πτήση της 
επιστροφής. 

ΣΙΡΜΙΟΝΕ (Λίµνη Γκάρντα)

∆ΙΑΜΑΝΤΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ  
ΒΕΡΟΝΑ - ΓΚΑΡΝΤΑ - ΣΙΡΜΙΟΝΕ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ  - ΜΠΟΛΟΝΙΑ - SAN TZIMINIANO - ΣΙΕΝΑ5ΜΕΡΕΣ

ΣΙΕΝΝΑ

BENETIA

Πετάμε με την 
εγγύηση της
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1η ημέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το 
Βελιγράδι. Άφιξη, μεταφορά, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Σας προτείνουμε το μεγάλο 
πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, όπου θα βρείτε 
πολλά και όμορφα καταστήματα για πιθανές σας 
αγορές.

2n ημέρα  | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (Ξενάγηση πόλης) – προαιρετική 
βραδινή βόλτα & κρουαζιέρα 
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση στο Βελιγράδι, το 
οποίο είναι μια πόλη με πολλά μνημεία. Η Σερβία έχει 
τη δική της μεγάλη ιστορία, την οποία θα ακούσουμε 
από τον ξεναγό μας. Θα δούμε τα κατεστραμμένα 
ακόμη κτίρια από τον πόλεμο των Νατοϊκών δυνάμεων, 
απέναντι στην ανίσχυρη αλλά περήφανη Σερβία, 
που ωστόσο οι κάτοικοι της κράτησαν 78 ολόκληρες 
μέρες αμυνόμενοι, το κρατικό Θέατρο, το Εθνικό 

και εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, το Δημαρχείο 
της πόλης και το Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης, δε θα 
παραλείψουμε να επισκεφτούμε τη φυλακή, όπου οι 
Τούρκοι κρατούσαν αιχμάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής 
επανάστασης Ρήγα Φεραίο μαζί με τους συντρόφους 
του. Προς τιμή του σήμερα οι Σέρβοι έστησαν μνημείο 
με την προτομή του σε περίοπτη θέση. απέναντι από 
το πάρκο του Καλεμέγκνταν, ονόμασαν δε το δρόμο 
σε οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά την ξενάγησή μας, 
χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Για όσους επιθυμούν 
προτείνουμε την προαιρετική βραδινή έξοδο στο 
Νυχτερινό Βελιγράδι και την μίνι Κρουαζιέρα στους 
ποταμούς Σάββα και Δούναβη. Στην πανοραμική μας 
ξενάγηση θα θαυμάσουμε φωτισμένα τα βασικά 
αξιοθέατα της πόλης και βεβαίως το μοναδικό κάστρο 
αυτής. Στην συνέχεια θα επιβιβαστούμε προαιρετικά  
στα ειδικά ποταμόπλοια για μια μίνι κρουαζιέρα, όπου 
θα δούμε την πόλη από μια άλλη οπτική γωνία. Η 
κρουαζιέρα θα καταλήξει στο Ζεμουν (παλιά περιοχή 

του Βελιγραδίου), όπου μπορείτε να δοκιμάσετε 
την τύχη σας στο Νέο Καζίνο της πόλης. Όσοι δεν 
αισθάνονται τυχεροί μπορούν να περιπλανηθούν στα 
πολύ καλά εστιατόρια και μπαρ της περιοχής αυτής. 

3η ημέρα | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ -  ΝΟΒΙΣΑΝΤ -  ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ 
Μετά το πρωινό μας, αναχώρηση για την πόλη 
του Νόβισαντ. Σε απόσταση περίπου 90 χμ. και 
διασχίζοντας τον μεγάλο ποταμό Δούναβη, φτάνουμε 
στην πανέμορφη πόλη και πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα 
το Νόβισαντ. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι 
Κρουσεντολ (16ος αιών.) στη Φρούσκα Γκόρα και το 
Σρέμσκι Καρλόβτσι (Sremski Karlovci). Περιήγηση 
στην πόλη και μετά χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο 

4η ημέρα | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ  
Πρωινό, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής. 

1η Μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το Βουκουρέστι. Άφιξη,  
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για 
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

2η Μέρα | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ξεναγηση πολης ) 
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας. Θα 
θαυμάσουμε το ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβώ, «ναό 
της μουσικής» το Ατενέουμ Ρομαν, το επιβλητικό 
νεοκλασικό οικοδόμημα του βασιλικού παλατιού 
που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της 
Ρουμανίας το παλάτι του βασιλιά Κάρολου του 1ου 
που σήμερα στεγάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή 
Βιβλιοθήκη, την πλατεία της Επανάστασης του 1989 
και το κτήριο που στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος 
Τσαουσέσκου, το εντυπωσιακό οικοδόμημα της 
Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης (Cercul National Militar) 
και το τελευταίο «απόκτημα», πριν από την πτώση της 

δικτατορίας, το φαραωνικών διαστάσεων προεδρικό 
μέγαρο, με τον οξύμωρο τίτλο «Σπίτι του Λαού που 
σήμερα ονομάζεται Παλάτι του κοινοβουλίου , το 2ο 
μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το Πεντάγωνο. 
Επίσης θα γνωρίσουμε την Αψίδα του Θριάμβου, την 
πατριαρχική εκκλησία και το Πατριαρχείο, την Όπερα 
και το κτήριο του Πανεπιστημίου. Ελεύθερος χρόνος 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στη φημισμένη οδό 
Λιπσκάνη και στον αρχαιολογικό χώρο της λεγόμενης 
παλιάς βασιλικής αυλής, όπου δεσπόζει η προτομή του 
Βλαντ Τσέπες, του γνωστότερου. Μην παραλείψετε να 
επισκεφτείτε τον Ορθόδοξο ναό Σταυρουπόλεως. 

3η Μέρα | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΣΙΝΑΙΑ - ΜΠ 
ΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΟΒ - ΚΑΣΤΡΟ ΔΡΑΚΟΥΛΑ 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. 
Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα 
φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, 
όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία 

του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. 
Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το Μοναστήρι της 
Σινάια, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από την 
επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα αναχωρούμε 
για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, 
γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε 
το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις 
οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια ξενάγηση 
στο Μπρασώφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη 
Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη 
σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιστροφή 
στο Βουκουρέστι. Προαιρετική διασκέδαση σε τοπικό 
εστιατόριο.

4η ημέρα | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ  
Πρωινό, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής. 

ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι

ΜΠΡΑΣΟΒ

ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ-ΜΠΡΑΣΟΒ - ΣΙΝΑΙΑ 

4ΜΕΡΕΣ

4ΜΕΡΕΣ
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1Η ΜΕΡΑ | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα τη Ουγγαρίας.  Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. 

2Η ΜΕΡΑ | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ Ξενάγηση πόλης – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΔΟΥΝΑΒΗ
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγηση μας με τα 
ωραιότερα κτίρια της Βουδαπέστης που είναι χτισμένα 
πάνω στις όχθες του Δούναβη, μεταξύ των οποίων 
το Βασιλικό Ανάκτορο, εκκλησίες, ιστορικά ανάκτορα 
και το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας. Πεζή περιήγηση: 
Η συνοικία του Πύργου και η Παλιά Πόλη έχουν 
πεζοδρομηθεί και επανέκτησαν την αρχική τους γοητεία. 
Στην περιοχή του λόγου του Πύργου, μπορεί κανείς να 
επισκεφτεί εκτός από το Ανάκτορο των Αψβούργων, 
το Μουσείο Ιστορίας της Βουδαπέστης, την κρήνη του 
Ματθία, το Θέατρο του Πύργου, το Ανάκτορο Σάντορ 
αλλά και την Εθνική Πινακοθήκη Ουγγαρίας, όπου 
είναι συγκεντρωμένα τα πολυτιμότερα έργα ουγγρικής 
τέχνης. Περπατώντας την παλιά πόλη της Βούδας, 
σταθείτε στην οδό των Λόρδων, όπου παλιότερα 
έμεναν αριστοκράτες και έμποροι. Αξίζει να δείτε την 
εκκλησία του Αγίου Ματθία, τον “Προμαχώνα των 
Ψαράδων” με τους κωνικούς πύργους και την υπέροχη 
θέα. Το βράδυ σας προτείνουμε μια κρουαζιέρα 
στον ποταμό Δούναβη για να θαυμάσετε εν πλω τα 
φωταγωγημένα κτίρια της πόλης με την μακροχρόνια 
ιστορία και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. 

3Η ΗΜΕΡΑ | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) 
Πρωινό.  Αναχώρηση για την Βιέννη, την πρωτεύουσα 
της Αυστρίας.  Περιήγηση  στην πανέμορφη πόλη  όπου 
θα δούμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το 
πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των 
Βερσαλλιών. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στην 
περίφημο λεωφόρο του Ρινγκ, για να γνωρίσουμε 
τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το 
Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των 
Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το 
επιβλητικό Κοινοβούλιο, το καλαίσθητο Δημαρχείο, 
το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την 
Εκκλησία του Τάματος, τη Φωτίχ Κίρχε και πολλά άλλα 
κτίρια και μνημεία μπαρόκ αρχιτεκτονικής. Ακολούθως 
θα καταλήξουμε στον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό 

του Αγ. Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος. Στην συνέχεια 
επιστροφή στην Βουδαπέστη. 

4Η ΜΕΡΑ | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ 
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) 
Πρωινό και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος 
Ανδρέας), ένα παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. 
Θα επισκεφτούμε το μουσείο κεραμικής τέχνης της 
γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς, και την ορθόδοξη εκκλησία 
του 1752. Περιπλανηθείτε στο χωριό των Καλλιτεχνών 
και των Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά 
αποκαλείται ο Άγιος Ανδρέας, όπου μπορείτε να 
αγοράσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά 
αναμνηστικά δώρα. Συνεχίζουμε για το Visegrad, το 
επόμενο χωριό πάνω στο Δούναβη. 

Θα θαυμάσουμε και θα περιηγηθούμε στα δύο 
τεράστια κάστρα, χτισμένα από τον Βασιλιά Μπέλα Δ’ 
για την προστασία της περιοχής από τους Μογγόλους. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Βασιλικό Παλάτι 
χτισμένο από τον Βασιλιά Λουδοβίκο Α’. Τέλος θα 
σταματήσουμε στο χωριό Esztergom, όπου θα δούμε 
τα πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία είναι: 
η Βασιλική, το Κάστρο και ο Καθεδρικός Ναός του 
Ezstergom, και η υπέροχη θέα του Δούναβη από το 
κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες.

5Η ΜΕΡΑ | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό. Στην συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο 
Βουδαπέστης και πτήση για Θεσσαλονίκη.  

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ 
5ΜΕΡΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ∆ΟΥΝΑΒΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΠΑΡΑ∆ΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ

¦òïáéòåôéëÜ BIENNH
Τιμή ενήλικα 30€/Παιδί 2 έως 12, 20€

∆είτε τις προσφορές
χριστουγέννων στον ενθετο τιµοκατάλογο!

¦òïáéòåôéëÜ ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ
Τιμή ενήλικα 20€/Παιδί 2 έως 12, 10€
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1η Ημέρα | ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Μάλτα. Άφιξη και ξεκινάμε με τις «Τρεις Πόλεις», 
Βιττοριόζα, Σεγκλέα και Κοσπίκουα, που βρίσκονται 
ακριβός απέναντι από το Μεγάλο Λιμάνι της Βαλλέττας.  
Η επίσκεψη ξεκινάει με τα  επιβλητικά οχυρά πού 
ήταν τα παρατηρητήρια της Senglea. Συνεχίζουμε για 
την Βιττοριόζα, που ονομάστηκε έτσι μετά τη νίκη 
των  Μαλτέζων ενάντια στους Τούρκους το 1565. Η 
εκκλησία του Αγ. Λαυρεντίου με το παρεκκλήσι του Αγ. 
Ιωσήφ είναι μια από τις Μεσαιωνικές Εκκλησίες από τις 
οποίες θα περάσουμε. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

2η Ημέρα |  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ MEDINA, 
RABAT, GLASS FACTORY
Πρωινό. Η περιήγησή ξεκινά με μια επίσκεψη στην 
«Σιωπηλή Πόλη», τη Μεντίνα  με τα αμυντικά οχυρά της 
που χρονολογούνται από τον 9ο αιώνα. Διασχίζουμε 
την μεσαιωνική πόλη για να επισκεφτούμε τον 
Καθεδρικό Ναό του Αγ. Παύλου - ένα αριστούργημα 
μπαρόκ αρχιτεκτονικής, τα οχυρά με την πανοραμική 
θέα του νησιού και κατόπιν θα συνεχίσουμε για το 
διπλανό Rabat. Θα σταματήσουμε επίσης για να δούμε 
το τοπικό εργοστάσιο φυσητού γυαλιού Mdina Glass. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η Ημέρα | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ 
ΓΚΟΖΟ 
Πρωινό. Ο γύρος του γειτονικού νησιού της Μάλτας 
αρχίζει μετά από μια εικοσάλεπτη διαδρομή με το 
ferry. Μόλις φτάσετε στο Γκόζο, θα διαπιστώσετε ότι 
παρόλο που τα δυο νησιά είναι όμοια στην ιστορία και 
την ανάπτυξη, το Γκόζο έχει το δικό του ξεχωριστό 
χαρακτήρα. Το νησί, με τους τρεις λόφους του, είναι 
πιο πράσινο και πιο γραφικό. Θα επισκεφθούμε το 
Μπλε Παράθυρο (Azzure Window) στη Dwejra, τη 
«Cittadella» στη Βικτόρια, τον κόλπο του Xlendi και τη 
Σπηλιά της Καλυψούς. Θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος 
για ψώνια στο τοπική αγορά  που είναι διάσημη 
για τα μάλλινα είδη και τις χειροποίητες δαντέλες. 
Συμπεριλαμβάνονται τα εισιτήρια του ferry-boat. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

¦òïáéòåôéëÜ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΓΚΟΖΟ
Τιμή ενήλικα 30 ευρώ/Παιδί 2 έως 12, 20 ευρώ

4η Ημέρα | ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 
VALLETTA – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό . Η Βαλλέττα χτίστηκε μετά την μεγάλη 
πολιορκία του 1565. Η περιήγηση αρχίζει από τους 
Κήπους της Μπαράκα, συνεχίζεται με την επίσκεψη 
στον Καθεδρικό Ναό του St. John και το Παλάτι του 
Μεγάλου Μαγίστρου (εσωτερική επίσκεψη εφ’ όσον 
είναι ανοικτό για το κοινό). Ελεύθερος χρόνος στην 
πόλη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο.

ΜΑΛΤΑ
4ΜΕΡΕΣ MDINA - RABAT - GLASS FACTORY  - ΓΚΟΖΟ

¦òïáéòåôéëÜ MEDINA, RABAT, GLASS FACTORY
Τιμή ενήλικα 30 ευρώ/Παιδί 2 έως 12, 20 ευρώ
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1η  ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  – ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και 
αναχώρηση για τα σύνορα των Ευζώνων. Συνεχίζουμε 
για Νις και Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα της 
Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ στο πανέμορφο 
Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος 
χρόνος για μια βόλτα - γνωριμία με την πόλη. 

2η μέρα | ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΣΠΗΛΑΙΑ 
ΠΟΣΤΟΪΝΑ  - ΤΕΡΓΕΣΤΗ - ΒΕΝΕΤΙΑ  
 Πρωινό και αναχώρηση για την Λουμπλιάνα . Άφιξη 
και περιήγηση στη πόλη που είναι χτισμένη στις όχθες 
του ομώνυμου ποταμού, με έντονα στοιχεία από την 
Αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική σε αρκετά κτίρια. Θα 
δούμε το παλαιό Δημαρχείο και τον Καθεδρικό Ναό που 
δεσπόζουν την πόλη. Στη συνέχεια αναχώρηση για τα 
μεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόινα, που είναι τα δεύτερα 
σε μέγεθος σπήλαια της Ευρώπης. Με ειδικό τρενάκι 
διασχίζουμε ένα μεγάλο τμήμα του μεγάλου σπηλαίου 
και απολαμβάνουμε το μοναδικό φαντασμαγορικό 
εσωτερικό διάκοσμο, από σταλακτίτες και σταλαγμίτες 
διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων. Συνεχίζουμε 
για την Τεργέστη και η περιήγησή μας αρχίζει με την 
Αρχόντισσα της Αδριατικής αλλά και το πρώτο μεγάλο 
λιμάνι της Ιταλίας, ένα ολοζώντανο μνημείο νεότερης 
ιστορίας και επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων. Θα 
δούμε την ελληνική εκκλησία της Τεργέστης, τον Αγιος 
Νικόλαο, το ονομαζόμενο Canal Grande, το ναός του 
Αγίου Αντωνίου, τον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και της 
Αγίας Τριάδος. Αργότερα μεταφορά στην περιοχή της 
Βενετίας και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο . 

3η ημέρα |  ΒΕΝΕΤΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ)     
Πρωινό και ξεκινάμε για τη ξενάγησή μας στην πόλη 
(εισιτήριο βαπορέτου εξ ιδίων). Θα μεταφερθούμε στο 
ιστορικό κέντρο της Γαληνοτάτης για να γνωρίσουμε 
την πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 
400 γέφυρες που τα συνδέουν. Για μία βαθύτερη 
προσέγγιση της ιστορίας της πόλης, η ίδρυση της 
οποίας χρονολογείται στον 5ο αιώνα, θα επισκεφθούμε 
τη Γέφυρα των Στεναγμών, τον Πύργο του Ρολογιού 
αλλά και το περίφημο παλάτι των Δόγηδων. 
Ολόκληρη η πόλη είναι ένα «ζωντανό μουσείο» και 
τα βενετσιάνικου, γοτθικού ρυθμού κτίρια της θα σας 
ενθουσιάσουν. Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για τη 

Φλωρεντία . Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της 
περιοχής ( Μόντε Κατίνι )

4Η ΜΕΡΑ | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) – ΡΩΜΗ           
Πρωινό και αναχώρηση για τη Φλωρεντία. Ακολουθεί 
ξενάγηση πόλεως, όπου θα γνωρίσουμε από κοντά 
την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, την εκκλησία Σάντα Κρότσε 
με τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε 
Βέκκιο και την ιστορική πλατεία του Καθεδρικού Ναού 
με το καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών και 
το ιστορικό Βαπτιστήριο και φυσικά την πινακοθήκη 
Ουφίτσι. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το σπίτι του 
Δάντη, μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα 
κάνουμε ένα πέρασμα από τον Ναό του Ορσανμικέλε και 
δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη 
Πιάτσα Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli και 
Paszkowski και την περίφημη αψίδα της Ελευθερίας. 
Στην συνέχεια αναχώρηση για την αιώνια πόλη . Άφιξη 
το απόγευμα ,τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο της πόλης .

5η μέρα | ΡΩΜΗ  – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας  από το 
Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο του κόσμου. Κάποτε αντηχούσαν οι 
κραυγές των μονομάχων και τα ουρλιαχτά του όχλου, 
ενώ αργότερα οι χτύποι των σφυριών που αφαιρούσαν 
τους πλίνθους και τα μάρμαρα που το διακοσμούσαν 
για να χτιστούν εκκλησίες και παλάτια της παπικής 
Ρώμης. Στην ρωμαϊκή αγορά ήταν η καρδιά της αρχαίας 
Ρώμης και το κέντρο εξουσίας μιας αυτοκρατορίας 
που εκτεινόταν στο μεγαλύτερο μέρος του τότε 
γνωστού κόσμου. Σήμερα αποτελεί έναν από τους 
σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. 
Στην πλατεία Βενετίας θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες 
μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ Β’, τον 
πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που 
είναι επίσης και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη 
που βρίσκετε μπροστά από τον λόφο του Καπιτωλίου, 
τον πιο σημαντικό από τους επτά ιστορικούς λόφους 
που ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη, από τον οποίο από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα διοικείται η Ρώμη. Επίσης 
θα δούμε την αψίδα του  Μεγάλου Κωνσταντίνου, 
και την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια κάνοντας μια 
ευχή ρίχνοντας ένα κέρμα στην φημισμένη κρήνη της 
Φοντάνα Ντι Τρέβι.  

Θα τελειώσουμε την ξενάγηση μας,  στην Βασιλική 
του Αγίου Πέτρου την μεγαλύτερη εκκλησία της 
χριστιανοσύνης που θα σας εντυπωσιάσει με τον 
πλούτο και την επιβλητικότητα της. Μεταξύ των άλλων 
θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ   Άγγελου , το κιβώριο 
που δεσπόζει πάνω από τον Παπικό Βωμό έργο του 
Μπερνίνι. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος για να 
επισκεφτείτε τη Πιάτσα Ναβόνα , τη Φοντάνα Ντι Τρέβι , 
το Πάνθεον και άλλα μοναδικά αξιοθέατα της μοναδικής 
πόλης.
 
6η μέρα | ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ – ΠΟΜΠΗΙΑ – ΜΠΑΡΙ ΕΝ ΠΛΩ                                          
Πρωινό και αναχώρηση για τη Νάπολι, για να 
επισκεφτούμε με το παλάτι των Ισπανών, το κάστρο 
των Ντανζού, τη Στοά του Ουμπέρτου και το μεγαλύτερο 
θέατρο λυρικής σκηνής Σαν Κάρλο. Χρόνος ελεύθερος 
για μια βόλτα στη γραφική Βία Τολέδο. Στη συνέχεια 
συνεχίζουμε για τον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας 
που έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO ως Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στην ξενάγηση 
που ακολουθεί, θα δούμε το περιμετρικό τείχο, τα 
λουτρά, την πόρτα Μαρίνα, την έπαυλη Βέτρι, το Ναό 
του Απόλλωνα, την αρχαία αγορά, το θέατρο, και τις 
χαρακτηριστικές τοιχογραφίες του 1ου αιώνα π.Χ. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για το Μπάρι . Επιβίβαση στο 
καράβι και αναχώρηση για Ηγουμενίτσα .

7η ημέρα | Ηγουμενίτσα – Θεσσαλονίκη               
Άφιξη, το πρωί,  αποβίβαση και αναχώρηση για τον 
τελικό μας προορισμό μας. Άφιξη στην πόλη μας. 

ΒΕΝΕΤΙΑ

ΙΤΑΛΙKH ΦΙΝΕΤΣΑ
7ΜΕΡΕΣ ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΪΝΑ  - ΤΕΡΓΕΣΤΗ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ – ΠΟΜΠΗΙΑ – ΜΠΑΡΙ

T R AV E L  E X P E R T

ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ
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1η  ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΕΝ ΠΛΩ 
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση 
στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. 
Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε 
στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου. 
Διανυκτέρευση εν πλω. 

2η ημέρα | ΑΝΚΟΝΑ - ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ - ΑΣΙΖΗ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Άφιξη στην Ανκόνα  και αναχώρηση για την Περούτζια, 
την πρωτεύουσα της Ουμβρίας. Στην περιήγησή μας θα 
δούμε την Πιάτσα Νοβέμπρε με την Φοντάνα Ματζόρε, 
τον Καθεδρικό του Σαν Λορέντζο και το υπέρλαμπρο 
μέγαρο των Πριόρι, τις μεσαιωνικές γειτονιές, ενώ θα 
απολαύσουμε την πανοραμική θέα της γύρω περιοχής. 
Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε προς την πανέμορφη 
Ασίζη που πέρα από τα τείχη, το κάστρο, τις πέτρινες 
κεραμόσκεπες κατοικίες, αυτό που δεσπόζει στην πόλη 
είναι η διπλή Βασιλική εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου, 
όπου βρίσκεται ο τάφος του και βέβαια οι νωπογραφίες 
του Τζιότο και του Ταιμαμπουέ. Χρόνος ελεύθερος 
και αναχώρηση για την Φλωρεντία. Τακτοποίηση σε 
ξενοδοχείο της περιοχής.  

3η ημέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και  θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας, 
στη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της 
τέχνης και της αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO.  Στην πανοραμική ξενάγηση μας, θα δούμε 
την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου 
Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη 
Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο 
του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως 
την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι 
του Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του 
Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο 
Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, 
και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων 
γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη 
Ουφίτσι, (εξωτερική επίσκεψη) την ξακουστή και 
πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με 
τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της 
Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα 
ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος 

για επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη 
στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. 

4η ημέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ -  ΛΟΥΚΑ - ΠΙΖΑ - ΣΙΕΝΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για την μεσαιωνική Λούκα, 
γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός των 
τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο, θα 
δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο 
και Ανφιτεάτρο. Στην συνέχεια περιήγηση στην 
ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και 
τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, καμπαναριό του 
Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο 
«Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το 
μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Τέλος αναχώρηση 
για τη μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην 
πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου 
δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας 
στα γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα 
μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησίες και τον Καθεδρικό 
Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος 
θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε 
ολόκληρη την Ιταλία. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΑΝΚΟΝΑ ΕΝ ΠΛΩ

5η ημέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ -  MΠΟΛΟNIA - ΑΝΚΟΝΑ ΕΝ ΠΛΩ 
Πρωινό και επίσκεψη στην Μπολόνια, πρωτεύουσα 
της ομώνυμης επαρχίας και αρχαιότατη 
πανεπιστημιούπολη. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση 
για το Μιλάνο όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
περπατήσουμε στην πόλη που φιλοξενεί τους πιο 
γνωστούς οίκους μόδας. Θα κάνουμε βόλτα στους 
πιο εμπορικούς της δρόμους όπως στη «Via Monte 
Napoleone» και στη «Galleria Vittorio Emanuele», μια 
επιβλητική στοά με γυάλινο τρούλο που δημιουργεί μια 
μεγαλειώδη ατμόσφαιρα. Ελεύθερος χρόνος. Αργότερα  
μεταφορά στο λιμάνι της Ανκόνα. Άφιξη ,επιβίβαση στο 
πλοίο και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

6η ημέρα | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ               
Άφιξη, αποβίβαση και αναχώρηση για τον τελικό μας 
προορισμό μας. Άφιξη στην πόλη μας. 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ 
6ΜΕΡΕΣ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ - ΑΣΙΖΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΛΟΥΚΑ - ΠΙΖΑ - ΣΙΕΝΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ

T R AV E L  E X P E R T

ΠIZA

ΣΙΕΝΑ
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1η  ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΕΝ ΠΛΩ 
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση 
στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι του Μπάρι. 
Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε 
στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου. 
Διανυκτέρευση εν πλω. 

 2η ημέρα | ΜΠΑΡΙ  - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΝΑΠΟΛΙ - ΣΑΛΕΡΝΟ 
 Άφιξη στο λιμάνι του Μπάρι . Στην συνέχεια αναχώρηση 
για τη νεκρόπολη της Πομπηίας που αφανίστηκε το 79 
μ.χ μετά από μια φοβερή έκρηξη του Βεζούβιου. Ο 
αρχαιολογικός χώρος της Πομπηίας έχει ανακηρυχθεί 
από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Στην ξενάγηση που ακολουθεί, θα δούμε 
το περιμετρικό τείχο, τα λουτρά, την πόρτα Μαρίνα, την 
έπαυλη Βέτρι, το Ναό του Απόλλωνα, την αρχαία αγορά, 
το θέατρο, και τις χαρακτηριστικές τοιχογραφίες του 
1ου αιώνα π.Χ. Χρόνος ελεύθερος και κατευθυνόμαστε 
προς τη Νάπολι, για να δούμε την παραλία με το παλάτι 
των Ισπανών, το κάστρο των Ντανζού, τη Στοά του 
Ουμπέρτου και το μεγαλύτερο θέατρο λυρικής σκηνής 
Σαν Κάρλο. Χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στη 
γραφική Βία Τολέδο. Τέλος μεταφορά στο Σαλέρνο 
(περιοχή) και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα | ΣΑΛΕΡΝΟ – ΣΟΡΡΕΝΤΟ – ΠΟΖΙΤΑΝΟ – 
ΑΜΑΛΦΙ – ΡΑΒΕΛΛΟ 
Πρωινό και αναχώρηση για το Σορρέντο. Θα 
περπατήσουμε στη κεντρική Piazza Tasso και στα 
στενά εμπορικά δρομάκια της παλιάς πόλης για 
να καταλήξουμε στο μπαλκόνι της Villa Comunale 
με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Νάπολη. Θα 
εντυπωσιαστείτε με τις παλιές επαύλεις πάνω στις 
πλαγιές του λόφου με θέα στα σμαραγδένια νερά, τους 
μεσογειακούς κήπους με τις ελιές και τα εσπεριδοειδή, 
το πολυσύχναστο κοσμοπολιτικό λιμάνι όπου αράζουν 
πανάκριβα σκάφη και τη ζωή στα καφέ της Piazza Tasso  
.  Έπειτα αναχώρηση με καραβάκι (καιρού επιτρέποντος 
, εισιτήρια εξ ιδίων)  για το κουκλίστικο Ποζιτάνο. Βόλτα 
στα στενά καλντερίμια με τα ολάνθιστα μπαλκόνια. 
Φεύγοντας από το Ποζιτάνο και πάλι με καραβάκι 
(εισιτήρια εξ ιδίων) , θα φτάσουμε στο μικροσκοπικό 
αλλά τόσο γραφικό Αμάλφι. Είναι χτισμένο στην 
ακτογραμμή της Κοστιέρα Αμαλφιτάνα  χτισμένο 
στον μυχό του ομώνυμου κόλπου μία από τις πλέον 

συγκλονιστικές ακτές της Ευρώπης. Στην περιπατητική 
μας περιήγηση θα δούμε τα αρχοντικά σπίτια, τον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα με βυζαντινά, 
αραβικά και γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία  Για όσους 
θέλουν, έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν με τα 
HOP ON- HOP OFF  πουλμανάκια (έξοδα ατομικά) το 
σκαρφαλωμένο στα 305μ υψόμετρο Ραβέλλο, και να 
δείτε την βίλα Ρούφολο. (Villa Rufolo).  Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο 

4η ημέρα | ΣΑΛΕΡΝΟ - ΚΑΠΡΙ  
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι του Σορρέντο 
όπου θα επιβιβαστούμε σε πλοίο για το κοντινό νησί 
Κάπρι (έξοδα ατομικά). Φτάνοντας στη Marina Grande 
θα αναχωρήσουμε με το τελεφερίκ ( έξοδα ατομικά ) 
για επίσκεψη στον οικισμό του κοσμοπολίτικου Κάπρι 
όπου θα επισκεφθούμε περιπατητικά τους κήπους του 
Αυγούστου και θα θαυμάσουμε τους επιβλητικούς 
βράχους Faraglioni. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό 
και shopping. Στον ελεύθερο χρόνο σας επισκεφτείτε 
το Ανακάπρι όπου βρίσκεται η Villa San Michele και το 
τελεφερίκ για το Monte Solaro (υψηλότερο σημείο του 
νησιού). Επιστροφή στη Marina Grande και αναχώρηση 
για την Νάπολι . 

5η ημέρα | ΣΑΛΕΡΝΟ – ΜΑΤΕΡΑ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ – 
ΜΠΑΡΙ ΕΝ ΠΛΩ 
Πρωινό  και αναχώρηση για την εκπληκτική Ματέρα, 
την «Καππαδοκία της Μεσογείου». Τον τόπο αυτόν 
διάλεξαν ο Μελ Γκίμπσον & ο Παζολίνι για να γυρίσουν 
τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές «Κατά 
Ματθαίον» και «Πάθη». Η Ματέρα κλείνει στους 
τοίχους και στις σπηλιές της ολόκληρη την ιστορία 
της ανθρώπινης ύπαρξης στη Γη, με ευρήματα σ’ 
αυτήν που χρονολογούνται στην Παλαιολιθική 
Εποχή. Στη ξενάγησή μας θα δούμε υπόσκαφες 
εκκλησίες, αγιογραφίες στους βράχους, τις τρώγλες 
(τα λεγόμενα Σάσι), που από άγριες και υγρές σπηλιές, 
μετατράπηκαν τα τελευταία χρόνια σε πανέμορφα 
παραδοσιακά σπίτια. Στην συνέχεια αναχώρηση για 
το Αλμπερομπέλο. Στην καταπράσινη κοιλάδα του, 
κάτασπρα σπίτια με σκεπές σε σχήμα τρούλου, όπου η 
ιστορία τους και οι ρίζες του χάνονται στα βάθη των 
αιώνων κάνουν το τοπίο μαγευτικό. Περπατήστε στα 
γραφικά σοκάκια του και αγοράστε τοπικά προϊόντα από 
τους χαμογελαστούς κατοίκους της περιοχής. Αργότερα  

μεταφορά στο λιμάνι του Μπάρι. Άφιξη ,επιβίβαση στο 
πλοίο και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

6η ημέρα | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚη               
Άφιξη, αποβίβαση και αναχώρηση για τον τελικό μας 
προορισμό μας. Άφιξη στην πόλη μας. 

KAΠΡΙ

ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ
6ΜΕΡΕΣ ΣΑΛΕΡΝΟ - ΣΟΡΡΕΝΤΟ - ΠΟΖΙΤΑΝΟ - ΑΜΑΛΦΙ - ΡΑΒΕΛΛΟ - ΚΑΠΡΙ - ΜΑΤΕΡΑ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ

T R AV E L  E X P E R T

ΣΑΛΕΡΝΟ

ΜΑΤΕΡΑ
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1n ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΙΣ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙΣΑΝΤ 
- ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ   
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τη 
Βουδαπέστη . Άφιξη στα σύνορα των Ευζώνων, στάση 
στα αφορολόγητα για τις πιθανές σας αγορές. Διέλευση 
των συνόρων και μέσω Νις , Βελιγραδίου και Νόβισαντ 
φθάνουμε το βράδυ στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας .

2η ημέρα  | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΒΙΕΝΝΗ   
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας, στην πόλη που 
χωρίζεται από το  Δούναβη, στη Bούδα και την Πέστη. 
Θα δούμε τη γέφυρα των Λεόντων, το πανέμορφο 
νησάκι της Mαργαρίτας, τη μεγαλοπρεπή πλατεία των 
Ηρώων, τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, τον Πύργο των 
Ψαράδων, την Εκκλησία του Mατίας στη Bούδα και την 
περιοχή των Παλατιών στην Πέστη. Θα τελειώσουμε 
την ξενάγηση με επίσκεψη στο λόφο του Γκέλερτ, όπου 
θα θαυμάσουμε το άγαλμα της Νίκης, αφιερωμένο 
στους ήρωες του Παγκόσμιου πόλεμου. Χρόνος 
ελεύθερος και αναχώρηση για την Βιέννη. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα | ΒΙΕΝΝΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και ακολουθεί η ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε 
το ανάκτορο Mπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε την 
περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα 

πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό 
Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Mουσείων, 
την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το 
Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Tάμματος, τη 
Φωτίφ Kίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον 
καθεδρικό ναό του Aγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε 
την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Το 
βράδυ σας προτείνουμε τη παρακολούθηση κοντσέρτου 
Κλασσικής Μουσικής. 

4η ημέρα | ΒΙΕΝΝΗ - ΛIMNEΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ -ZAΛTΣMΠOYPΓK    
Πρωινό και αναχώρηση για τις μοναδικές Λίμνες 
Salzkammergut . Θα επισκεφτούμε το Gmunden στις 
όχθες της λίμνης Traunsee, θα περάσουμε μπροστά 
από τη λίμνη Attersee και θα καταλήξουμε στη 
κοσμοπολίτικη κωμόπολη Mondsee στις όχθες της 
οποίας θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την 
ομώνυμη λίμνη και το μοναδικό τοπίο . Συνεχίζουμε 
για το μοναδικό ‘’κάστρο αλατιού ‘’ το Ζάλτσμπουργκ, 
γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας άλλης 
ρομαντικής εποχής , που μπορείτε να ζήσετε στους 
ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Eδώ 
θα επισκεφτούμε  τους κήπους του ανακτόρου 
Mίραμπελ δίπλα στον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας 
τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα δούμε το σπίτι 
του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της 

πόλης και το Αβαείο του Aγ. Πέτρου. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή 
σας για καφέ και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του 
ιστορικού κέντρου με τις μεσαιωνικές καμάρες και τις 
περίτεχνες προσόψεις.

5η ημέρα | ΖΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΚΙΤΣΜΠΟΥΕΛ – ΖΕΛ ΑΜ ΖΕ 
– ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Πρωινό και αναχώρηση για τη παραμυθένια ιστορική 
πόλη του Κίτσμπουελ, το γνωστότερο χιονοδρομικό 
θέρετρο της Αυστρίας, που βρίσκεται μέσα σε μια 
δασωμένη κοιλάδα . Θα θαυμάσουμε   τα τοπικά 
αξιοθέατα, δύο ιστορικές εκκλησίες καθώς και αρκετές 
σειρές ωραίων χωριάτικων σπιτιών με φωτεινά 
χρώματα του 16ου και 17ου αιώνα. Το ωραιότερο 
θέαμα το καλοκαίρι είναι ο Αλπικός Ανθόκηπος με 
πάνω από 120 διαφορετικά είδη και τα ζωγραφισμένα 
αρχοντικά σπίτια στη παλιά πόλη . Συνεχίσουμε για το 
Ζελ Αμ Ζέ επίσης ιδιαίτερης ομορφιάς χειμερινό θέρετρο 
που είναι χτισμένο στις όχθες των λιμνών Saalach και  
Salzach σε υψόμετρο 1.000 μέτρων . Συνεχίζουμε για 
το Ζάγκρεμπ. Άφιξη αργά το απόγευμα , τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος στην πόλη.

6η ημέρα | ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και ξεκινάμε για το δρόμο της επιστροφής με 
ενδιάμεσες στάσεις για καφές και φαγητό . Άφιξη αργά 
το βράδυ.

ΒΙΕΝΝΗ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ - ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
6ΜΕΡΕΣ ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι - ΝΟΒΙΣΑΝΤ - ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΖΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
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1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και 
αναχώρηση για τα σύνορα Ευζώνων. Συνεχίζουμε 
για Νις, Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα Ουγγαρίας 
φθάνουμε στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος 

2η ημέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  (ξενάγηση πόλης) 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση μας με τα 
ωραιότερα κτίρια της Βουδαπέστης που είναι χτισμένα 
πάνω στις όχθες του Δούναβη, μεταξύ των οποίων το 
Βασιλικό Ανάκτορο, εκκλησίες, ιστορικά ανάκτορα και 
το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας. Έπειτα συνεχίζουμε την 
περιήγηση μας με τα πόδια. Η συνοικία του Πύργου και 
η Παλιά Πόλη έχουν πεζοδρομηθεί και επανέκτησαν 
την αρχική τους γοητεία. Στην περιοχή του λόγου του 
Πύργου, μπορεί κανείς να επισκεφτεί εκτός από το 
Ανάκτορο των Αψβούργων, το Μουσείο Ιστορίας της 
Βουδαπέστης, την κρήνη του Ματθία, το Θέατρο του 
Πύργου, το Ανάκτορο Σάντορ αλλά και την Εθνική 
Πινακοθήκη Ουγγαρίας, όπου είναι συγκεντρωμένα 
τα πολυτιμότερα έργα ουγγρικής τέχνης. Περπατώντας 
την παλιά πόλη της Βούδας, σταθείτε στην οδό των 
Λόρδων, όπου παλιότερα έμεναν αριστοκράτες και 
έμποροι. Αξίζει να δείτε την εκκλησία του Αγίου 
Ματθία, τον “Προμαχώνα των Ψαράδων” με τους 
κωνικούς πύργους και την υπέροχη θέα. Το βράδυ σας 
προτείνουμε μια κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη 
για να θαυμάσετε εν πλω τα φωταγωγημένα κτίρια 
της πόλης με την μακροχρόνια ιστορία και την πλούσια 
πολιτιστική κληρονομιά. 

3η ημέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  - Ημερήσια εκδρομή στη Βιέννη  
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βιέννη. Στην περιήγησή 
μας θα θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας 
Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται 
ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούμε το ανάκτορο 
Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε την περίφημη 
λεωφόρο του Ρινγκ όπου θα δούμε τα πιο σημαντικά 
αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την 
Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του 
Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, 
το παλιό Ανακτορικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο και 
την Εκκλησία του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη 
συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του 
Αγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική 

συνοικία της ελληνικής παροικίας. Χρόνος ελεύθερος 
. Στην συνέχεια επιστροφή αργά το απόγευμα στην 
Βουδαπέστη. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε 
ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά.

4η ημέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΆΒΙΑ ΧΩΡΙΑ 
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ   
Πρωινό και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος 
Ανδρέας), παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. 
Θα επισκεφτούμε το μουσείο κεραμικής τέχνης 
της γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς, και την ορθόδοξη 
εκκλησία του 1752. Περιπλανηθείτε στο χωριό 
των Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως 
χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος Ανδρέας, όπου 
μπορείτε να αγοράσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και 
πολλά αναμνηστικά δώρα. Θα επισκεφτούμε  το χωριό 
Esztergom, όπου θα δούμε τα πολυάριθμα αξιοθέατα, 
ανάμεσα στα οποία είναι: η Βασιλική, το Κάστρο και ο 
Καθεδρικός Ναός του Ezstergom, και η υπέροχη θέα 
του Δούναβη από το κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες. 
Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας.  
Από τις πιο όμορφες μητροπόλεις της Ευρώπης, 
η Μπρατισλάβα απλώνετε σε μια έκταση 48.845  
τετραγωνικών χιλιομέτρων και βρίσκεται στην καρδιά 
της Κεντρικής Ευρώπης συνδεόμενη με τις γειτονικές

 χώρες μέσω του ποταμού Δούναβη. 
Οι βίλες νότια του ποταμού Δούναβη, τα γιγαντιαία 
παλάτια και κάστρα από την εποχή του κομμουνισμού, 
τα σημαντικότερα μουσεία, αλλά και η πληθώρα των 
μπαρ που πλημμυρίζουν από νεολαία, κάνουν την πόλη 
να ξεχωρίζει. 
Το πιο χαρακτηριστικό αξιοθέατο δεν είναι άλλο από 
το Κάστρο, στο οποίο στέφθηκαν Ούγγροι βασιλείς 
και φυλάσσονται αρκετά κοσμήματα του στέμματος. 
Η θέα που προσφέρει από ψηλά είναι φανταστική. Σε 
απόσταση αναπνοής απλώνεται η κεντρική αρτηρία 
της Μπρατισλάβα, ο Βεντούρσκα. Ένας πολυσύχναστος 
δρόμος γεμάτος καφέ, εστιατόρια και μπαρόκ παλάτια. 
Επόμενη στάση μας το υπέροχο σιντριβάνι στην 
κεντρική πλατεία της παλαιάς πόλης. Χρόνος  ελεύθερος 
και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα. 
 

5η ημέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -    
Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση νωρίς το πρωί 
για Κέσκεμετς, Ζέγκετ, σύνορα Σερβίας. Άφιξη στην 
πόλη μας το βράδυ. 

BOY∆ΑΠΕΣΤΗ

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 
5ΜΕΡΕΣ ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

¦òïáéòåôéëÜ ΠΑΡΑΔΟΥΝΆΒΙΑ ΧΩΡΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
Τιμή ενήλικα 25€/Παιδί 2 έως 12, 15€
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1η Μέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί για 
τα σύνορα. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην 
διαδρομή φθάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα 
της Ουγγαρίας, το μαργαριτάρι του Δούναβη, την 
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η Μέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρόγευμα και ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε την 
Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, 
τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, θα θαυμάσουμε 
τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό 
μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα
από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων 
θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην 
οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο 
του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας 
και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και 
το κάστρο, την Τσιταντέλλα. Το μεσημέρι αναχώρηση 
για την Βιέννη, άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

3η Μέρα | ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Θα θαυμάσουμε το 
ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, 
σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα 
περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ 
Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα
δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα 
Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, 
το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το 
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό 
Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του 
Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το 
παλάτι του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, 
θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας και στη 
συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με 
την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα 
καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. 
Χρόνος ελεύθερος στην μελωδική πόλη. Το απόγευμα 
προαιρετική επίσκεψη στα περίφημα Βιεννέζικα 
δάση, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες 
(Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). Θα επισκεφθούμε 
το Μάγιερλινγκ, όπου θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό 
περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή 
όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του 

διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. 
Το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε 
κονσέρτο κλασσικής μουσικής.

4η Μέρα | ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕ 
ΡΑ ΜΟΛΔΑΒΑ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της 
Τσέχικης Δημοκρατίας την γραφική Πράγα. Άφιξη και 
ξενάγηση της Καστρούπολης και του Κάστρου όπου 
μεταξύ άλλων θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το 
παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, 
την αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, 
τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου 
Νικολάου κ.α. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για το 
βράδυ προτείνουμε να επιβιβαστούμε από την όχθη της 
“Μικρής πλευράς” σε καραβάκι για δίωρη κρουαζιέρα-
γεύμα.

5η Μέρα | ΠΡΑΓΑ – ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ  - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ 
Πρωινή αναχώρηση για ξενάγηση στην χρυσή πόλη 
των 100 πύργων, το σημαντικότερο Αρχιτεκτονικό 
μνημείο της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε το Δημαρχείο 
με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, θα περάσουμε 
από το Κλεμεντίνου, θα δούμετην βιβλιοθήκη, το νέο 
δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη 
γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε 
τον Πύργο της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς 
την πλατεία του Vaclav, σημείο συνάντησης των 
κατοίκων της Πράγας και θα δούμε επίσης το επιβλητικό 
κτίσμα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Το μεσημέρι 
προτείνουμε να συμμετέχετε προαιρετικά σε εκδρομή 
στο πασίγνωστο θέρετρο του Κάρλοβι Βάρι. Μετά 
από μία ωραία διαδρομή φτάνουμε στην πασίγνωστη 
“Βασιλική Πόλη” τόπο συνάντησης των ανθρώπων 
των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής όπως ο 
Τσάρος Μέγας Πέτρος Ά , η Μαρία Θηρεσία, ο Γκαίτε, 
ο Σιλλερ, ο Μπάχ κα. Διασχίζοντας τον κεντρικό 
πεζόδρομο κατά μήκος του ποταμού Tepla θαυμάζουμε
το γραφικό αρχιτεκτονικό στυλ των κτιρίων που 
κατά καιρούς φιλοξένησαν μεγάλους καλλιτέχνες 
του Τσέχικου κινηματογράφου. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στη Πράγα.

6η Μέρα | ΠΡΑΓΑ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ  
- ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την γραφική 

Μπρατισλάβα. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό 
κέντρο της γοητευτικής παραδουνάβιας γνωστής 
πανεπιστημιούπολης θαυμάζοντας τα μεσαιωνικά 
κτίσματα, τον καθεδρικό ναό, τα κυβερνητικά μέγαρα, 
το πανεπιστήμιο, το Δημαρχείο και την παλιά πύλη του 
Αγ.Μιχαήλ. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για τη
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διαν/ση.

7η Μέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. 
Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις για καφέ και φαγητό, φθάνουμε στην πόλη μας.

ΠΡΑΓΑ

ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 
7ΜΕΡΕΣ ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΟΛ∆ΑΒΑ-ΠΡΑΓΑ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ  - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ

ΒΙΕΝΝΗ

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
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1n ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΙΣ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΝΟΒΙΣΑΝΤ 
– ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί,  τακτοποίηση αποσκευών 
και άμεση αναχώρηση για τη Βουδαπεστη. Άφιξη στα 
σύνορα των Ευζώνων, στάση στα αφορολόγητα για τις 
πιθανές σας αγορές. Διέλευση των Σκοπιανών ,  Σέρβικων 
και Ουγγρικών συνόρων και μέσω Νις , Βελιγραδίου 
και Νοβισαντ φθάνουμε το βράδυ στη Βουδαπέστη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

2n μέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ                                                              
Πρωινό και αμέσως μετά θα αρχίσουμε την περιήγηση 
μας στην πόλη, αρχικά με το λεωφο- ρείο, για να 
αποκτήσουμε μια συνολική εικόνα και αργότερα με 
τα πόδια, για να θαυμάσουμε επιμέρους σημαντικά 
αξιοθέατα. Περιήγηση με το λεωφορείο : Τα ωραιότερα 
κτίρια της Βουδαπέστης είναι χτισμένα πάνω στις όχθες 
του Δούναβη, μεταξύ των οποίων το Βασιλικό Ανάκτορο, 
εκκλησίες, ιστορικά ανάκτορα και το Κοινοβούλιο της 
Ουγγαρίας. Πεζή περιήγηση : H συνοικία του Πύργου 
και η Παλιά Πόλη έχουν πεζοδρομηθεί και επανέκτησαν 
την αρχική τους γοητεία. Στην περιοχή του λόφου του 
Πύργου, μπορεί κανείς να επισκεφθεί εκτός από το 
Ανάκτορο των Aψβούργων, το Μουσείο Ιστορίας της 
Βουδαπέστης, την κρήνη του Mατθία, το Θέατρο του 
Πύργου, το Ανάκτορο Σάντορ αλλά και την Εθνική 
Πινακοθήκη Ουγγαρίας, όπου είναι συγκεντρωμένα 
τα πολυτιμότερα έργα ουγγρικής τέχνης. Περπατώντας 
την παλιά πόλη της Bούδας, σταθείτε στην οδό των 
Λόρδων, όπου παλιότερα έμεναν αριστοκράτες και 
έμποροι. H αρχιτεκτονική των σπιτιών συνδυάζει τα 
μεσαιωνικά θεμέλια με τις γοτθικές λεπτομέρειες και τις 
ήσυχες αυλές. Αξίζει να δείτε την Εκκλησία του Aγίου 
Mατθία, τον «Προμαχώνα των Ψαράδων» με τους 
κωνικούς πύργους και την υπέροχη θέα. Το μεσημέρι 
θα γευματίσουμε κατ ιδίαν στο κέντρο της πόλης και 
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο βράδυ σας προτείνουμε μια 
κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη για να θαυμάσετε 
εν πλω τα φωταγωγημένα κτίρια της πόλης με την 
μακροχρόνια ιστορία και την πλούσια πολιτιστική 
κληρονομιά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και 
διανυκτέρευση.

3η μέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ  - ΠΡΑΓΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 

Αυστρίας, την Βιέννη . Άφιξη και θα επισκεφθούμε τα 
θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο 
Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, θα 
δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε 
την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου θα 
θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, 
όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο 
των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, 
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό 
θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάματος, 
τη Φωτίφ Κίρχε. Θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό 
του Αγ. Στεφάνου και θα περπατήσουμε στην ιστορική 
συνοικία της ελληνικής παροικίας. Στην συνέχεια 
αναχώρηση για την Πράγα. Άφιξη , τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος . Διανυκτέρευση. 

4η μέρα  | ΠΡΑΓΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και στην συνέχεια  θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση 
πόλης. Μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της 
Παλιάς πόλης (Staromestske namesti), το μεσαιωνικό 
Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το ναό της 
Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο 
της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο 
Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské namesti), 
την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, και 
θα περπατήσουμε στη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου 
στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Θα συνεχίσουμε 
την  ξενάγησή μας στην Καστρούπολη όπου θα δούμε 
το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το 
παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, 
το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου κ.α  Προτείνουμε να 
επιβιβαστούμε από την όχθη της «Μικρής πλευράς» σε 
καραβάκι όπου θα ακολουθήσει δίωρη κρουαζιέρα με 
γεύμα. Το βράδυ προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια 
παράσταση Μαύρου θεάτρου. Διανυκτέρευση.

5n μέρα | ΠΡΑΓΑ -  ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και  αναχώρηση για το Ζάγκρεμπ. Έπειτα από 
ενδιάμεσες στάσεις , άφιξη και ξενάγηση πόλης. Θα 
δούμε τα ιστορικά μνημεία, τα στενά δρομάκια, τους 
ποδηλατοδρόμους, τα μικρά καφέ. Επίσης θα δούμε 
την εκκλησία του Αγίου Μάρκου, το κοινοβούλιο και 
το προεδρικό Μέγαρο. Στην συνέχεια τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος . Διανυκτέρευση. 

6η μέρα | ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρωινό στην συνέχεια αναχώρηση . Με τις απαραίτητες 
στάσεις καθοδόν για καφέ και φαγητό φτάνουμε στην 
πόλη μας το βράδυ.

Το παραπάνω πρόγραμμα πραγματοποιείται και 
αντίστροφα.

BOY∆ΑΠΕΣΤΗ

  ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ 
6ΜΕΡΕΣ ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ

BIENNH

ΠΡΑΓΑ

BOY∆ΑΠΕΣΤΗ

ΔΩΡΟ
ξενάγηση
στη Βιέννη
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1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και 
αναχώρηση για τα σύνορα Ευζώνων. Συνεχίζουμε για 
Νις, Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα της Κροατίας, 
φθάνουμε το βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για 
μια βόλτα - γνωριμία με την πόλη. 

2η μέρα | ΖΑΓΚΕΜΠ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ-ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ 
- TΕΡΓΕΣΤΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ)  
Πρωινό και αναχώρηση για την Λουμπλιάνα . Άφιξη 
και περιήγηση στη πόλη που είναι χτισμένη στις όχθες 
του ομώνυμου ποταμού, με έντονα στοιχεία από την 
Αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική σε αρκετά κτίρια. θα 
δούμε το παλαιό Δημαρχείο και τον Καθεδρικό Ναό που 
δεσπόζουν την πόλη. Στην συνέχεια αναχώρηση για 
τα μεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόινα, που θεωρούνται 
δεύτερα σε μέγεθος σπήλαια της Ευρώπης. Με 
ειδικό τρενάκι διασχίζουμε ένα μεγάλο τμήμα του 
μεγάλου σπηλαίου και απολαμβάνουμε το μοναδικό 
φαντασμαγορικό εσωτερικό διάκοσμο, από σταλακτίτες 
και σταλαγμίτες διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων. 
Συνεχίζουμε για την Τεργέστη και η περιήγησή μας 
αρχίζει με την Aρχόντισα της Αδριατικής αλλά και το 
πρώτο μεγάλο λιμάνι της Ιταλίας, ένα ολοζώντανο 
μνημείο νεότερης ιστορίας και επίκεντρο σημαντικών 
εξελίξεων. Θα δούμε την ελληνική εκκλησία της 
Τεργέστης, τον Αγιος Νικόλαο, το ονομαζόμενο Canal 
Grande, το ναός του Αγίου Αντωνίου, τον Ναό του 
Αγίου Σπυρίδωνα και της Αγίας Τριάδος. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο . 

3η ημέρα | ΤΕΡΓΕΣΤΗ – ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ – ΖΑΝΤΑΡ 
(ΠΕΡΙΟΧΗ) 
Πρωινό και αναχωρούμε για τις Λίμνες Πλίτβιτσε που 
είναι στην κυριολεξία ένα θαύμα της φύσης, ένας τόπος 
τέτοιας απερίγραπτης ομορφιάς, ώστε ανακηρύχθηκε 
το 1979 από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς. Ο δρυμός των λιμνών Πλίτβιτσε είναι 
ιδιαίτερα γνωστός για τους πάμπολλους μικρούς και 
μεγάλους εντυπωσιακούς υδάτινους καταρράκτες 
που δημιουργούν πέφτοντας 16 μεγάλες και πολλές 
μικρότερες, γαλαζοπράσινες, πεντακάθαρες λίμνες, 
μέσα στις οποίες κολυμπούν ψάρια και φυτρώνουν 
νούφαρα και ορχιδέες. Χρόνος ελεύθερος για να 
απαθανατίσετε το πανέμορφο τοπίο. Στη συνέχεια, 

αναχωρούμε για την παραλιακή πόλη της Κροατίας, 
την πόλη Ζαντάρ. Είναι μια τουριστική πόλη, 
σημαντικά αξιοθέατα της οποίας είναι, μεταξύ άλλων, 
ο οκτάγωνος πυργωτός ναός του Αγίου Δονάτου (9ος 
αι.) με το εντυπωσιακό καμπαναριό του, ο καθεδρικός 
ναός της Αγίας Αναστασίας (9ος-12ος αι.) σε ρυθμό 
τρίκλιτης βασιλικής με δύο τεράστια κυκλικά βιτρό, 
καθώς και η Ρωμαϊκή αγορά που βρίσκεται ακριβώς 
δίπλα, στην πλακόστρωτη πλατεία Ζελένι. Δεν θα 
παραλείψουμε να δούμε το πρώτο πανεπιστήμιο του 
Ζαντάρ που ιδρύθηκε το 1396 σαν μέρος μοναστηριού 
Βενεδικτίνων μοναχών. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα | ΖΑΝΤΑΡ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ  
Πρωινό και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ 
(πόλη – νησί), που έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO, 
ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το 
τουριστικό θέρετρο Τρογκίρ χτίστηκε στις αρχές του 
3ου αιώνα και ενώνεται με την ξηρά με μία ωραία 
γέφυρα. Διαθέτει πλούσια ιστορία και θεωρείται 
πνευματικό κέντρο της Δαλματίας και δημοφιλής 
παραθεριστικός προορισμός με άριστη τουριστική 
υποδομή. Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε προς το Σπλιτ, 
το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας. 
Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας στην πόλη, 
θα επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο σε σχήμα 
ρωμαϊκού κάστρου του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, 
το οποίο είναι το σημαντικότερο και καλύτερα 
διατηρημένο ρωμαϊκό κτίριο στην Κροατία χτισμένο 
μεταξύ 295  και 305 μ.Χ. Θα έχουμε, επίσης, την 
ευκαιρία να θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό, το Γοτθικό 
Δημαρχείο, τον αναγεννησιακό Πύργο του Ρολογιού. 
Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία της 
πόλης, τη διάσημη Ρίβα για καφέ ή φαγητό. Στη 
συνέχεια, αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για 
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.  

5η ημέρα | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)  
Πρωινό και ξεκινάμε για την ξενάγηση στην πόλη. 
Το Ντουμπρόβνικ φυλάσσεται για περισσότερα από 
1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά 
και καλοδιατηρημένα τείχη του. Βρίσκεται υπό την 
προστασία της UNESCO και χαρακτηρίζεται ως μνημείο 
φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα 

κυριότερα αξιοθέατα που θα δούμε μέσα στην παλιά 
πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, 
όπως ο μητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, 
Αγίου Βλασίου, με το μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη 
στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το 
φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος 
και το παλαιότερο φαρμακείο της πόλης από την εποχή 
της δημοκρατίας της Ραγούζας. Δε θα παραλείψουμε να 
δούμε τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή κρήνη του 
Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. 

6n ημέρα | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ  – ΚΟΤΟΡ – ΜΠΟΥΤΒΑ 
Πρωινό. Θα ξεκινήσουμε για το μεσαιωνικό Κότορ 
που είναι περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο 
ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της 
Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο Κόλπος του Κότορ, που 
είναι και το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η 
αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν συμβάλει στην 
ανακήρυξή του ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την UNESCO. Θα περιηγηθούμε 
στο Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος 
του 12ου αιώνα, καθώς και στην εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου . Χρόνος ελεύθερος . Έπειτα αναχώρηση για 
την Μπούτβα. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας με 
την μαρίνα όπου είναι αραγμένα πανάκριβα πολυτελή 
γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται βόρεια της Παλαιας Πόλης 
και από εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα Ομπάλα που είναι 
ο πεζόδρομος περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε 
την κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να 
επισκεφτούμε την Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 
15ο αιώνα στο νότιο τμήμα της Παλαιάς Πόλης, πάνω 
στα ερείπια παλαιών οχυρώσεων. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.  

7n ημέρα | ΜΠΟΥΤΒΑ - HERCEG NOVI – BAR – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό.  Στην συνέχεια αναχώρηση για το Hergeg 
Novi, μια παραθαλάσσια πόλη του Μαυροβουνίου που 
βρίσκεται στους πρόποδες του Όρους Όργιεν. Θα 
περιηγηθούμε στο πανέμορφο ιστορικό κέντρο του και 
στην συνέχεια αναχώρηση για το Μπαρ . Το Μπαρ είναι 
μια παραθαλάσσια πόλη στο νότιο Μαυροβούνιο καθώς 
και ένα σημαντικό λιμάνι της χώρας . Εν συνεχεία, και 
μετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη αργά το βράδυ 
στην πόλη μας . 

ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ – ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΤΕΡΓΕΣΤΗ 
7ΜΕΡΕΣ ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΟΠΑΤΙΑ – ΠΟΥΛΑ – ΖΑΝΤΑΡ – ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CE%BD&action=edit&redlink=1
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1η  ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για 
σύνορα Ευζώνων. Περνώντας περιφερειακά από τα 
Σκόπια, φτάνουμε στα σύνορα της Σερβίας. Διέλευση 
των συνόρων και εισερχόμαστε στη Σερβία. Άφιξη στην 
πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Θα δούμε τα κατεστραμμένα 
ακόμη κτίρια από τον πόλεμο των Νατοϊκών δυνάμεων, 
το κρατικό Θέατρο, το Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, 
τη Βουλή, το Δημαρχείο της πόλης και το Σερβικό 
Πατριαρχείο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2η ημέρα | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ 
Πρωινό και αναχωρούμε για το Ζάγκρεμπ. Με την 
άφιξή μας ξεκιναμε την περιηγηση μας στο Ζάγκρεμπ το 
οποιο αποτελείται από τρία τμήματα: τα δύο παλαιότερα 
τμήματα (Κάπτολ και Γκόρντι Γκραντ) που βρίσκονται 
στο ψηλότερο σημείο κι από την Ντόλνι Γκραντ 
(“Κάτω Πόλη”) με εκτεταμένες σύγχρονες συνοικίες 
αλλα και βιομηχανικές περιοχές. Αξιοθέατα της πόλης 
αποτελούν το Αρχαιολογικό Μουσείο Ζάγκρεμπ, το 
Κροατικό Μουσείο Φυσικών Επιστημών, το Μουσείο 
Μίμαρα, το Εθνικό Θέατρο και η Πανεπιστημιακή 
Βιβλιοθήκη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα | ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΤΕΡΓΕΣΤΗ – ΚΟΠΕΡ – ΠΟΡΤΟΡΟΖ 
Πρωινό και αναχώρηση για την Τεργέστη Άφιξη 
και η περιήγησή μας αρχίζει με την Aρχόντισα της 
Αδριατικής αλλά και το πρώτο μεγάλο λιμάνι της 
Ιταλίας, ένα ολοζώντανο μνημείο νεότερης ιστορίας 
και επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων. Θα δούμε την 
ελληνική εκκλησία της Τεργέστης, τον Αγιος Νικόλαο, 
το ονομαζόμενο Canal Grande, το ναός του Αγίου 
Αντωνίου, τον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και της 
Αγίας Τριάδος. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για 
το Κόπερ της Σλοβενίας,  την πόλη  καταγωγής  του 
Ιωάννη Καποδίστρια. Το Κόπερ είναι το μοναδικό λιμάνι 
της Σλοβενίας.  Εκτός από το λιμάνι σημαντικό είναι 
και το πανεπιστήμιο που διαθέτει η πόλη. Ελεύθερος 
χρόνος και επίσκεψη θα είναι στο «Καμάρι της 
Σλοβενίας», το γραφικό ΠΟΡΤΟΡΟΖ.  Τα στενά σοκάκια 
του δημιουργούν ένα μικρό λαβύρινθο. Περπατήστε 
ανάμεσα στα σοκάκια και ανακαλύψτε μικρά μαγαζάκια, 
ωραία πλακόστρωτα και εκκλησίες. Έπειτα επιστροφή 
το ξενοδοχείο. 

4η ημέρα | ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΪΝΑ – ΛΙΜΝΗ 
ΜΠΛΕΝΤ – ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ
Πρωινό  και αναχώρηση για τα σπήλαια Ποστόινα. Θα 
επισκεφθούμε τα μεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόινα, 
που θεωρούνται δεύτερα σε μέγεθος σπήλαια της 
Ευρώπης. Με ειδικό τρενάκι διασχίζουμε ένα μεγάλο 
τμήμα του μεγάλου σπηλαίου και απολαμβάνουμε το 
μοναδικό φαντασμαγορικό εσωτερικό διάκοσμο, από 
σταλακτίτες και σταλαγμίτες διαφόρων σχημάτων 
και αποχρώσεων. Συνεχίζουμε για τη λίμνη Μπλεντ. 
Βρίσκεται στους πρόποδες των Ιουλιανών Άλπεων και 
είναι ένα από τα ομορφότερα μέρη της περιοχής. Θα 
επισκεφθούμε το φημισμένο κάστρο του Μπλεντ όπου 
από ψηλά θα έχουμε μια πανοραμική και εντυπωσιακή 
εικόνα της λίμνης. Στο νησάκι, που είναι το μοναδικό 
της Σλοβενίας, βρίσκεται μία παλιά μπαρόκ εκκλησία. 
Συνεχίζουμε για τη Λιουμπλιάνα. η πόλη που είναι 
χτισμένη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, με έντονα 
στοιχεία από την Αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική σε 
αρκετά κτίρια. θα δούμε το παλαιό Δημαρχείο και τον 
Καθεδρικό Ναό που δεσπόζουν την πόλη. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. 

5η ημέρα |  ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ
Πριωνό και αναχωρούμε για τις Λίμνες Πλίτβιτσε, που 
είναι στην κυριολεξία ένα θαύμα της φύσης, ένας τόπος 
τέτοιας απερίγραπτης ομορφιάς, ώστε ανακηρύχθηκε 
το 1979 από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς. Ο δρυμός των λιμνών Πλίτβιτσε είναι 
ιδιαίτερα γνωστός για τους πολλούς μικρούς και 
μεγάλους εντυπωσιακούς υδάτινους καταρράκτες 
που δημιουργούν πέφτοντας 16 μεγάλες και πολλές 
μικρότερες, γαλαζοπράσινες, πεντακάθαρες λίμνες, 
μέσα στις οποίες κολυμπούν ψάρια και φυτρώνουν 
νούφαρα και ορχιδέες. Χρόνος ελεύθερος για να 
απαθανατίσετε το πανέμορφο τοπίο. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.

6η ημέρα |  ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη μέσω διέλευσης 
των συνόρων και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις.

Στην 5ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 3ημέρα 
του προγράμματος. 

TEΡΓΕΣΤΗ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΕΡΒΙΑΣ – ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ
5,6ΜΕΡΕΣ ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι - ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΤΕΡΓΕΣΤΗ – ΚΟΠΕΡ – ΠΟΡΤΟΡΟΖ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΪΝΑ – ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ – ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ

ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ
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11η ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΠΟΥΤΒΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ)
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για την Μπούτβα 
με τη μοναδική αρχιτεκτονική, τα δύο χιλιάδων 
χρόνων στενά της δρομάκια και τα όμορφα μικρά της 
καταστήματα. Άφιξη, τακτοποίηση σε ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.  

2η ημέρα | ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ -  ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Πρωινό. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση της Μπούτβα 
από την μαρίνα όπου είναι αραγμένα πανάκριβα 
πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται βόρεια της Παλαιας 
Πόλης και από εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα Ομπάλα που 
είναι ο πεζόδρομος περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε 
την κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να 
επισκεφτούμε την Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 
15ο αιώνα στο νότιο τμήμα της Παλαιάς Πόλης, πάνω 
στα ερείπια παλαιών οχυρώσεων. Έπειτα αναχώρηση 
για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι περικυκλωμένο από 
ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη 
Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο Κόλπος του 
Κότορ,που είναι και το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, 
αλλά και η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν 
συμβάλει στην ανακήρυξή του ως Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Θα 
περιηγηθούμε στο Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και στην εκκλησία 
του Αγίου Νικολάου. Στην συνέχεια αναχώρηση για το 
Ντουμπρόβνικ. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

3η ημέρα | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ  ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και ξεκινάμε για την ξενάγηση στην πόλη 
του Ντουμπρόβνικ, που φυλάσσεται για περισσότερα 
από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά 
και καλοδιατηρημένα τείχη του. Βρίσκεται υπό την 
προστασία της UNESCO και χαρακτηρίζεται ως μνημείο 
φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα 
κυριότερα αξιοθέατα που θα δούμε μέσα στην παλιά 
πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, 
όπως ο μητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, 
Αγίου Βλασίου, με το μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη 
στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το 
φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος 
και το παλαιότερο φαρμακείο της πόλης από την εποχή 
της δημοκρατίας της Ραγούζας. Δε θα παραλείψουμε να 
δούμε τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή κρήνη του 

Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα.

4η ημέρα | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ-MOΣΤΑΡ ΣΑΡΑΓΕΒΟ
Μετά το πρωινό μας, αναχώρηση για το Μόσταρ (παλιά 
γέφυρα - stari most). Είναι η βασίλισσα του Νερετβα, 
κτισμένη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, ενώ 
συνιστά πόλη μαρτυρική ανά τους αιώνες με σύμβολά 
της τη Νέα Γέφυρα και τους Πύργους. Έχει, επίσης, 
χαρακτηριστεί από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Αφού περιηγηθούμε στην 
πόλη, συνεχίζουμε το Βαλκανικό οδοιπορικό μας 
στην πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στο 
Σεράγεβο, μια από τις πλέον μαρτυρικές πόλεις των 
τελευταίων χρόνων. Από τους προϊστορικούς χρόνους 
πρωτοκατοικήθηκε από Ιλλυρικές φυλές, κτισμένο 
ανάμεσα στα βουνά, οργανώθηκε όμως σαν πόλη 
κατά την Οθωμανική αυτοκρατορία τον 15ο αιώνα. 
Θα κάνουμε έναν περίπατο στην παλιά πόλη με τα 86 
τζαμιά. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα | ΣΕΡΑΓΕΒΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε για το ταξίδι της 
επιστροφής. Μετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη 
αργά το βράδυ στην πόλη μας γεμάτοι με όμορφες 
αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

ΜΟΣΤΑΡ

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΚΟΤΟΡ – ΜΠΟΥΤΒΑ – ΜΟΣΤΑΡ – ΣΕΡΑΓΕΒΟ
5ΜΕΡΕΣ ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ - MOΣΤΑΡ  - ΣΕΡΑΓΕΒΟ

ΜΠΟΥΤΒΑ- ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ

ΣΕΡΑΓΕΒΟ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
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1η ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΠΟΥΤΒΑ 
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για την Μπούτβα 
με τη μοναδική αρχιτεκτονική, τα δύο χιλιάδων 
χρόνων στενά της δρομάκια και τα όμορφα μικρά της 
καταστήματα. Άφιξη, τακτοποίηση σε ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.  

2η ημέρα | ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ -  ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Πρωινό. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση της Μπούτβα 
από την μαρίνα όπου είναι αραγμένα πανάκριβα 
πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται βόρεια της Παλαιας 
Πόλης και από εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα Ομπάλα που 
είναι ο πεζόδρομος περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε 
την κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να 
επισκεφτούμε την Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 
15ο αιώνα στο νότιο τμήμα της Παλαιάς Πόλης, πάνω 
στα ερείπια παλαιών οχυρώσεων. Έπειτα αναχώρηση 
για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι περικυκλωμένο από 
ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη 
Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο Κόλπος του 
Κότορ,που είναι και το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, 
αλλά και η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν 
συμβάλει στην ανακήρυξή του ως Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Θα 
περιηγηθούμε στο Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και στην εκκλησία 
του Αγίου Νικολάου. Στην συνέχεια αναχώρηση για το 
Ντουμπρόβνικ. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

3η ημέρα | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ  ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και ξεκινάμε για την ξενάγηση στην πόλη 
του Ντουμπρόβνικ, που φυλάσσεται για περισσότερα 
από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά 
και καλοδιατηρημένα τείχη του. Βρίσκεται υπό την 
προστασία της UNESCO και χαρακτηρίζεται ως μνημείο 
φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα 
κυριότερα αξιοθέατα που θα δούμε μέσα στην παλιά 
πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, 
όπως ο μητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, 
Αγίου Βλασίου, με το μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη 
στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το 
φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος 
και το παλαιότερο φαρμακείο της πόλης από την εποχή 
της δημοκρατίας της Ραγούζας. Δε θα παραλείψουμε να 
δούμε τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή κρήνη του 

Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. 

4η ημέρα  |  ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΣΠΛΙΤ – ΤΡΟΓΚΙΡ  
Πρωινό και αναχώρηση για το μεγαλύτερο τουριστικό 
θέρετρο της Δαλματίας, το Σπλιτ,. Φτάνοντας στο Σπλιτ 
θα δούμε τον λόφο Μοργιάν – σύμβολο της πόλης – 
θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα ολόκληρης της 
πόλης με το λιμάνι, την αμμώδη παραλία στο κέντρο 
της και τον παραλιακό πεζόδρομο. Στη συνέχεια 
θα επισκεφτούμε το παλάτι του Διοκλετιανού, το 
οποίο ανήκει στον κατάλογο Εθνικής κληρονομιάς 
της UNESCO – αξιόλογο δείγμα της Ρωμαϊκής 
αρχιτεκτονικής στην ανατολική πλευρά της Αδριατικής 
θάλασσας. Θα έχουμε, επίσης, την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό, το Γοτθικό Δημαρχείο, 
τον αναγεννησιακό Πύργο του Ρολογιού. Χρόνος 
ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία της πόλης, 
τη διάσημη Ρίβα για καφέ ή φαγητό Στην συνέχεια 
αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί) 
που έχει χαρακτηρισθεί από την UNESCO μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς. Το τουριστικό θέρετρο 
Τρογκίρ χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα και ενώνεται 
με την ξηρά με μια ωραία γέφυρα. Διαθέτει πλούσια 
ιστορία και θεωρείται πνευματικό κέντρο της Δαλματίας 
και ένας δημοφιλής παραθεριστικός προορισμός με 
άριστη τουριστική υποδομή.  Στη συνέχεια, επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα  | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ  - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη μας. Με τις 
απαραίτητες στάσεις, άφιξη αργά το βράδυ. 

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ
5ΜΕΡΕΣ ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ -  ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΠΛΙΤ – ΤΡΟΓΚΙΡ

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
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1η Μέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΠΟΥΤΒΑ
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για την Μπούτβα 
με τη μοναδική αρχιτεκτονική, τα δύο χιλιάδων 
χρόνων στενά της δρομάκια και τα όμορφα μικρά της 
καταστήματα. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος στη Μαρίνα της 
Μπούτβα.

2η Μέρα | ΜΠΟΥΤΒΑ - ΠΕΡΑΣΤ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - ΚΟΤΟΡ - 
ΜΠΟΥΤΒΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Πρωινό. Αναχώρηση για το γραφικό Πέραστ όπου 
θα απολαύσουμε mini κρουαζιέρα στο νησάκι 
‘’Παναγία των βράχων’’ μέσα στα φιόρδ του κόλπου 
Κότορ. Έπειτα αναχώρηση για το μεσαιωνικό Κότορ 
που είναι περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο 
ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της 
Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο Κόλπος του Κότορ,που 
είναι και το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η 
αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν συμβάλει στην 
ανακήρυξή του ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την UNESCO. Θα περιηγηθούμε στο 
Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου 
αιώνα, καθώς και στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. 
Έπειτα επιστροφή στην Μπούτβα όπου θα ξεκινήσουμε 
από την μαρίνα, όπου είναι αραγμένα πανάκριβα 
πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται βόρεια της Παλαιάς 
Πόλης και από εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα Ομπάλα που 
είναι ο πε- ζόδρομος περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε
την κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να 
επισκεφτούμε την Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 15ο 
αιώνα στο νότιο τμήμα της Παλαιάς Πόλης, πάνω στα 
ερείπια παλαιών οχυρώσεων. Το φρούριο, που πολλές 
φορές άλλαξε σχήμα και μέγεθος, τώρα στεγάζει και 
το Θέατρο της Μπούτβα όπου φιλοξενούνται διάφορα 
πολιτιστικά δρώμενα. 

3η Μέρα | ΜΠΟΥΤΒΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη 
και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Λουκά για 
την λειτουργία της Ανάστασης που γίνεται τι πρωί της 
Κυριακής. Στη συνέχεια ξεκινάμε την ξενάγηση στην 

πόλη του Ντουμπρόβνικ, που φυλάσσεται για
περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από 
τα στιβαρά και καλοδιατηρημένα τείχη του. Βρίσκεται 
υπό την προστασία της UNESCO και χαρακτηρίζεται 
ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που θα δούμε
μέσα στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας 
αρχιτεκτονικής, όπως ο μητροπολιτικός ναός του 
προστάτη της πόλης, Αγίου Βλασίου, με το μαρμάρινο 
οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του 
Ονοφρίου, το φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία 
του Σωτήρος και το παλαιότερο φαρμακείο της πόλης 
από την εποχή της δημοκρατίας της Ραγούζας. Δε θα 
παραλείψουμε να δούμε τον πύργο του Ρολογιού και 
τη μικρή κρήνη του Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο 
Σπόντζα. Χρόνος ελεύθερος και αργά το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η Μέρα | ΜΠΟΥΤΒΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό. Στη συνέχεια αναχώρηση. Με τις απαραίτητες 
στάσεις, άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας.

ΠΕΡΑΣΤ

∆ΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ
4ΜΕΡΕΣ ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΠΕΡΑΣΤ

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
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1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΒΑΛΑ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ – 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΟΡΜΕΝΙΟ -  ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ  
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς πρωί και 
αναχώρηση. Θα διασχίσουμε μια όμορφη διαδρομή και 
μετά τις απαραίτητες στάσεις για σύνορα και ξεκούραση 
θα φτάσουμε στο Νεσέμπαρ (Αρχαία Μεσημβρία) 
. Βρίσκετε στις Ακτές της Μαύρης Θάλασσας και 
αναφέρεται ως το μαργαριτάρι της Μαύρης θάλασσας. 
Η πόλη είναι προστατευόμενη από την Unesco. Το 
κέντρο της πόλης διατηρεί το Βυζαντινό χρώμα της με 
τις πάμπολλες εκκλησίες περασμένων αιώνων.. Στην 
συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος 
χρόνος για να περπατήσουμε στα γραφικά στενά με τα 
παραδοσιακά Ελληνικά σπίτια. 

2η μέρα  | ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ(ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΣΩΖΟΠΟΛΗ
Πρωινό. Η πόλη είναι προστατευόμενη από την Unesco. 
Το κέντρο της πόλης διατηρεί το Βυζαντινό χρώμα της 
με τις πάμπολλες εκκλησίες περασμένων αιώνων. Εκεί 
θα δούμε τις βυζαντινές εκκλησίες της Αγίας Σοφίας και 
του Αγίου Ιωάννη του Παντοκράτορα, τα μεσαιωνικά 
τείχη, το αρχαιολογικό μουσείο και θα κάνουμε 
περιπάτους στα όμορφα στενά με τα παραδοσιακά 
σπίτια με τις ψηλές εξώπορτες και τις πάμπολλες 
Βυζαντινές ορθόδοξες εκκλησιές. Χρόνος ελεύθερος 
και αναχώρηση για την Αγχίαλο (Πομόριε σήμερα), 
όπου θα επισκεφτούμε το κάποτε Ελληνικό μοναστήρι 
του Αγ. Γεωργίου, θα μάθουμε την ιστορία του, θα 
προσκυνήσουμε και μετά μπορούμε να κατεβούμε 
μέχρι την παραλία της Αγχιάλου να γνωρίσουμε την 
πόλη. Χρόνος ελέυθερος. Συνεχίζοντας στις πόλεις της 
Μαύρης Θάλασσας φθάνουμε στην πιο παλιά αποικία 
των Ελλήνων στη Μαύρη Θάλασσα την Σωζόπολη 
(Αρχαία Απολλωνία). Εδώ θα δούμε τα λείψανα του 
Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή που βρέθηκαν πρόσφατα 
και φυλάσσονται στην αναστηλωμένη εκκλησία των 
αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Έπειτα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. 

3η μέρα  | ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για τη δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη της Μαύρης Θάλασσας και Πατρίδα του μεγάλου 
μας ποιητή Κώστα Βάρναλη, το Μπουργκάς (Πύργος).
Θα έχουμε χρόνο για βόλτα στο μεγάλο παραθαλάσσιο 
πάρκο, βόλτα στον εμπορικό

πεζόδρομο όπου είναι και το κέντρο της πόλης. Όσοι 
έχουν τη διάθεση να περπατήσουν λίγο περισσότερο 
μπορούν να δουν και την εκκλησία των Αγίων Κυρίλλου
και Μεθοδίου, η οποία είναι Μητρόπολη του Μπουργκάς 
. Ελεύθερος χρόνος στον πεζόδρομο για φαγητό και 
αγορές. Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η μέρα | ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΒΑΡΝΑ - ΑΛΑΤΖΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την εκδρομή 
στην όμορφη πόλη της Βάρνας, την μεγαλύτερη πόλη 
της Μαύρης Θάλασσας. Θα διασχίσουμε τη Βάρνα μέσα
από το κέντρο της και θα συνεχίσουμε το δρόμο μας 
για 15 χιλιόμετρα, θαυμάζοντας τις χρυσές ακτές-όπως 
λέγονται - μέχρι να φτάσουμε στο μοναστήρι ΑΛΑΤΖΑ. 
Ένα μοναστήρι του 5ου αιώνα λαξευμένο όλο, ακόμα 
και τα κελιά του μέσα στον βράχο. Μετά την επίσκεψη 
και το προσκύνημα θα επιστρέψουμε στη Βάρνα, 
θα δούμε τη Μητρόπολη-Κοίμηση Της Θεοτόκου-μια 
σημαντική εκκλησία του 1866 και μετά θα έχουμε 
χρόνο στον πανέμορφο πεζόδρομό της με την όπερα 
και τα πάρα πολλά μαγαζιά, για ψώνια και φαγητό. 

Αργότερα θα επισκεφθούμε το 2ο μεγαλύτερο 
παραθαλάσσιο πάρκο της Ευρώπης 400 στρεμμάτων. 
Μέσα εκεί υπάρχουν μουσεία, όπως το Ναυτικό με 
ένα ολόκληρο πολεμικό πλοίο στο πλάι του, θέατρα 
καφετερίες, ενυδρείο και το μοναδικό στα Βαλκάνια 
“ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ’’, όπου με ένα εισιτήριο μπορούμε να 
παρακολουθήσουμε ένα μοναδικό πρόγραμμα με 
επιδείξεις Δελφινιών.Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η μέρα  | ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΣΟΦΙΑ -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρωινό και αναχώρηση για την Σόφια. Άφιξη και 
περιήγηση στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, τη Σόφια. 
Θα δούμε τη Βυζαντική Εκκλησία της Αγίας Κυριακής, 
τα Ρωμαϊκά Μνημεία, τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ 
Νέφσκυ, τη Βουλή και την Πανεπιστημιούπολη.  Μετά 
από τις απαραίτητες στάσεις άφιξη το βράδυ στην 
Θεσσαλονίκη. 

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4ήμερα 
του προγράμματος

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
4,5ΜΕΡΕΣ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ  - ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΣΩΖΟΠΟΛΗ - ΒΑΡΝΑ - ΑΛΑΤΖΑ - ΣΟΦΙΑ

ΑΓΧΙΑΛΟΣ

NEΣΕΜΠΑΡ (Αρχαία Μεσημβρία)
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1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΟΝΗ ΡΙΛΛΑΣ - ΣΟΦΙΑ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και 
αναχώρηση. Διέλευση από τα σύνορα Προμαχώνα, 
στάση στα αφορολόγητα και συνεχίζουμε για 
Σαντάνσκι, Μονή Ρίλλας. Επίσκεψη – προσκύνημα στον 
Ναό και το μουσείο, και αναχώρηση για Σόφια. Άφιξη , 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για 
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

2η ημέρα | ΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ  
Πρωινό. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στη 
Φιλιππούπολη, την πόλη που έκτισε ο Βασιλιάς 
Φίλιππος Β .́ Στην περιήγηση μας θα δούμε την εκκλησία 
Κωνσταντίνου και Ελένης, το σπίτι του Λαμαρτίνου, το 
αρχαίο θέατρο και το λαογραφικό μουσείο. Ελεύθερος 
χρόνος στην όμορφη πόλη. Επιστροφή στην Σόφια.  Το 
απόγευμα ελεύθεροι στην πόλη.

3η ημέρα  |  ΣΟΦΙΑ -  ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και αρχίζουμε την ξενάγηση στην πρωτεύουσα 
της Βουλγαρίας, τη Σόφια. Θα δούμε τη Βυζαντική 
Εκκλησία της Αγίας Κυριακής, τα Ρωμαϊκά Μνημεία, τον 
περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νέφσκυ, τη Βουλή και 
την Πανεπιστημιούπολη. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη. 
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακή 
ταβέρνα της πόλης με κρασί και φολκλορικό πρόγραμμα .

4η ημέρα | ΣΟΦΙΑ – ΒΙΤΟΣΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρωινό και αργότερα (καιρού επιτρέποντος) ανάβαση 
με τελεφερίκ (έξοδα ατομικά) στο βουνό -πάρκο Βίτοσα 
με τη φαντασμαγορική θέα στη πόλη της Σόφιας. 
Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το Σαντάνσκι με 
την πλούσια αγορά . Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή 
στην Θεσσαλονίκη. 

Στην 3ήμερη εκδρομή η ξενάγηση της πόλης της Σόφιας 
θα γίνει την ημέρα της επιστροφής (χωρίς καμία 
παράλειψη)  

ΣΟΦΙΑ

ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
3,4ΜΕΡΕΣ ΜΟΝΗ ΡΙΛΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑΣ
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1η ημέρα  | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ >  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Συγκέντρωση στα γραφεία νωρίς το πρωί και 
αναχώρηση για το Βελιγράδι. Άφιξη, μεταφορά, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  και χρόνος ελεύθερος για 
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Σας προτείνουμε το 
μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, όπου θα 
βρείτε πολλά και όμορφα καταστήματα για πιθανές σας 
αγορές.

2n ημέρα | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ & ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση στο Βελιγράδι, το 
οποίο είναι μια πόλη με πολλά μνημεία. Η Σερβία έχει 
τη δική της μεγάλη ιστορία, την οποία θα ακούσουμε 
από τον ξεναγό μας. Θα δούμε τα κατεστραμμένα 
ακόμη κτίρια από τον πόλεμο των Νατοϊκών δυνάμεων, 
απέναντι στην ανίσχυρη αλλά περήφανη Σερβία, 
που ωστόσο οι κάτοικοι της κράτησαν 78 ολόκληρες 
μέρες αμυνόμενοι, το κρατικό Θέατρο, το Εθνικό 
και εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, το Δημαρχείο 
της πόλης και το Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης, δε θα 
παραλείψουμε να επισκεφτούμε τη φυλακή, όπου οι 
Τούρκοι κρατούσαν αιχμάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής 
επανάστασης Ρήγα Φεραίο μαζί με τους συντρόφους 
του. Προς τιμή του σήμερα οι Σέρβοι έστησαν μνημείο 
με την προτομή του σε περίοπτη θέση. απέναντι από 
το πάρκο του Καλεμέγκνταν, ονόμασαν δε το δρόμο 
σε οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά την ξενάγησή μας, 
χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Για όσους επιθυμούν 
προτείνουμε την προαιρετική βραδινή έξοδο στο 
Νυχτερινό Βελιγράδι και την μίνι Κρουαζιέρα στους 
ποταμούς Σάββα και Δούναβη. Στην πανοραμική μας 
ξενάγηση θα θαυμάσουμε φωτισμένα τα βασικά 
αξιοθέατα της πόλης και βεβαίως το μοναδικό κάστρο 
αυτής. Στην συνέχεια θα επιβιβαστούμε προαιρετικά 
στα ειδικά ποταμόπλοια για μια μίνι κρουαζιέρα, όπου 
θα δούμε την πόλη από μια άλλη οπτική γωνία. Η 
κρουαζιέρα θα καταλήξει στο Ζεμουν (παλιά περιοχή 
του Βελιγραδίου), όπου μπορείτε να δοκιμάσετε 
την τύχη σας στο Νέο Καζίνο της πόλης. Όσοι δεν 
αισθάνονται τυχεροί μπορούν να περιπλανηθούν στα 
πολύ καλά εστιατόρια και μπαρ της περιοχής αυτής. 

3η ημέρα | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙΣΑΝΤ - ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ 
Μετά το πρωινό μας, αναχώρηση για την πόλη 
του Νόβισαντ. Σε απόσταση περίπου 90 χμ. και 

διασχίζοντας τον μεγάλο ποταμό Δούναβη, φτάνουμε 
στην πανέμορφη πόλη και πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα 
το Νόβισαντ. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι 
Κρουσεντολ (16ος αιών.) στη Φρούσκα Γκόρα και το 
Σρέμσκι Καρλόβτσι (Sremski Karlovci). Περιήγηση 
στην πόλη και μετά χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο 

4η ημέρα | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΗ  
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ).
Πρωινό. Έπειτα αναχώρηση για την πόλη του Κλάντοβο 
στην Ανατολική Σερβία, κοντά στα σύνορα με τη 
Ρουμανία, εκεί που βρίσκονται και οι «Σιδηρές Πύλες» 
του Δούναβη, μια σειρά φαράγγια μήκους 134 χλμ. 
ανάμεσα στα Καρπάθια και την οροσειρά του Αίμου, 
όπου είναι και το στενότερο αλλά και βαθύτερο σημείο 
του ποταμού. Χρόνο ελεύθερος και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. 

5η ημέρα | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ -  ΝΙΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   
Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, όπου 
γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύντομη περιήγηση 
στην πόλη και συνεχίζουμε για τα σύνορα Ευζώνων με 
καθοδόν στάσεις, άφιξη στην Θεσσαλονίκη . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται 
η 4η μέρα του  προγράμματος.

ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι
4,5ΜΕΡΕΣ ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι - ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ∆ΟΥΝΑΒΗ - ΝΙΣ

BEΛΙΓΡΑ∆Ι

NIΣ

ΝΟΝΙΣΑΝΤ

¦òïáéòåôéëÜ ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΗ
Τιμή ενήλικα 15 ευρώ/Παιδί 2 έως 12, 10 ευρώ



36

1η Μέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -  ΣΟΦΙΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Συγκέντρωση στα γραφεία νωρίς πρωί και αναχώρηση 
για τα σύνορα Προμαχώνα, Σόφια. Γεύμα εξ ιδίων, και 
συνεχίζουμε για Λόβετς, Ρούσε, άφιξη το βράδυ στο 
Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η Μέρα | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ξεναγηση πολης ) 
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας. Θα 
θαυμάσουμε το ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβώ, «ναό 
της μουσικής» το Ατενέουμ Ρομαν, το επιβλητικό 
νεοκλασικό οικοδόμημα του βασιλικού παλατιού 
που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της 
Ρουμανίας το παλάτι του βασιλιά Κάρολου του 1ου 
που σήμερα στεγάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή 
Βιβλιοθήκη, την πλατεία της Επανάστασης του 1989 
και το κτήριο που στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος 
Τσαουσέσκου, το εντυπωσιακό οικοδόμημα της 
Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης (Cercul National Militar) 
και το τελευταίο «απόκτημα», πριν από την πτώση της 
δικτατορίας, το φαραωνικών διαστάσεων προεδρικό 
μέγαρο, με τον οξύμωρο τίτλο «Σπίτι του Λαού που 
σήμερα ονομάζεται Παλάτι του κοινοβουλίου , το 2ο 
μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το Πεντάγωνο. 
Επίσης θα γνωρίσουμε την Αψίδα του Θριάμβου, την 
πατριαρχική εκκλησία και το Πατριαρχείο, την Όπερα 
και το κτήριο του Πανεπιστημίου. Ελεύθερος χρόνος 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στη φημισμένη οδό 
Λιπσκάνη και στον αρχαιολογικό χώρο της λεγόμενης 
παλιάς βασιλικής αυλής, όπου δεσπόζει η προτομή του 
Βλαντ Τσέπες, του γνωστότερου. Μην παραλείψετε να 
επισκεφτείτε τον Ορθόδοξο ναό Σταυρουπόλεως. 

3η Μέρα | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΣΙ ΝΑΙΑ - ΜΠΡΑΝ 
ΜΠ ΡΑΣΟΒ - ΚΑΣΤ ΡΟ ΔΡΑΚΟΥΛΑ 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. 
Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα 
φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, 
όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία 
του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. 
Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το Μοναστήρι της 
Σινάια, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από την 
επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα αναχωρούμε 
για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, 
γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε 
το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις 
οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια ξενάγηση 
στο Μπρασώφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη 
Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη 
σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιστροφή 
στο Βουκουρέστι. Προαιρετική διασκέδαση σε τοπικό 
εστιατόριο.

4η Μέρα | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΩΡΙΟΥ  - ΠΑΛΑΤΙ (Οικία) 
Νικολάε Τσαουσέσκου 
Πρωινό και επίσκεψη στο «μουσείο του χωριού», που 
είναι μοναδικό στο είδος του. Εκατοντάδες παραδοσιακά 
σπίτια από όλες τις περιοχές της Ρουμανίας έχουν 
μεταφερθεί και συντηρούνται σε ένα μοναδικό τοπίο, 
ώστε ο επισκέπτης να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα 
για την παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική, από τα 
Καρπάθια και το Δούναβη μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. 
Έπειτα θα επισκεφτούμε το παλάτι που διέμεινε η 
οικογένεια Τσαουσέσκου. Θα δούμε τη χλιδή που 

κυριαρχεί στα δωμάτια, στις τραπεζαρίες και θα μας 
εντυπωσιάσει η πολυτέλεια. Χρόνος ελεύθερος στο 
ιστορικό κέντρο με τους μεγάλους πεζόδρομους για 
αγορές στα καταστήματα.  

5η Μέρα | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ) - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Αναχώρηση το πρωί για Ρούσε, Σόφια όπου θα 
ακολουθήσει ξενάγηση στην πρωτεύουσα της 
Βουλγαρίας. Θα δούμε τη Βυζαντική Εκκλησία της 
Αγίας Κυριακής, τα Ρωμαϊκά Μνημεία, τον περίφημο 
ναό του Αλεξάντερ Νέφσκυ, τη Βουλή και την 
Πανεπιστημιούπολη. Γεύμα εξ ιδίων και συνεχίζουμε 
για σύνορα Προμαχώνα, άφιξη νωρίς το βράδυ στην 
Θεσσαλονίκη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται 
η 4η μέρα του  προγράμματος.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΜΠΡΑΣΟΒ - ΣΙΝΑΙΑ
4,5ΜΕΡΕΣ ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι - ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ∆ΟΥΝΑΒΗ - ΝΙΣ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

MΠΡΑΣΟΒ

KAΣΤΡΟ ∆ΡΑΚΟΥΛΑ
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1n ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΡΟΙΑ - ΑΪΒΑΛΙ
Αναχώρηση το πρωί από τα γραφεία μας και κάνοντας 
τις προβλεπόμενες στάσεις, φθάνουμε στο συνοριακό 
σταθμό των Κήπων. Περνώντας από Κεσσάνη, 
Καλλίπολης, της Αρχαίας Σηστού, φτάνουμε στην 
Μάδυτο για να πάρουμε το καράβι για Τσανάκαλε. 
Ελεύθερος χρόνος στη πόλη. Στην συνέχεια επίσκεψη 
της Ομηρικής Τροίας . Ξαναζήστε στον αρχαιολογικό 
χώρο, την ‘’Ηλιάδα’’ με τους Έλληνες και Τρώες ήρωες , 
Αχιλλέα, Έκτορα, Μενέλαο και πόσους ακόμη που έμει-
ναν στην ιστορία μέσα από τα ποιήματα του Ομήρου. 
Συνεχίζουμε για το μοναδικό Αϊβαλί. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 

2n ημέρα | ΑΪΒΑΛΙ - ΦΩΚΑΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ
Πρωινό και αναχώρηση για το παραθαλάσσιο προάστιο 
των Φωκαίων με τα στενά δρομάκια, τις φημισμένες 
ψαροταβέρνες και τις ελληνικές συνοικίες με τα γραφικά 
σπίτια, τελευταία ένδειξη του τοπικού ελληνισμού. 

Συνεχίζουμε για την ξακουστή πρωτεύουσα της 
Ιωνίας, περνώντας και από το προάστιο της Μενεμένης. 
Φθάνοντας εκεί, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να 
περιηγηθούμε στον παραλιακό πεζόδρομο της Σμύρνης, 
το γραφικό Κορντόν ή την πλούσια αγορά της πόλης, 
Κεμέραλτι. Αφήνουμε την ιστορική πόλη, περνώντας 
από την περιοχή του Άλσαντζακ όπου έχουν απομείνει 
λίγα σπίτια ελληνικά, και περνώντας από το προάστιο 
του Καρσίγιακα, ελληνιστί Κορδελιό κατευθυνόμαστε 
για το Αϊβαλί. 

3n ημέρα | ΑΪΒΑΛΙ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΑ
Πρωινό  και κατευθυνόμαστε για την Πέργαμο. Στον
αρχαιολογικό χώρο της επισκεπτόμαστε το Ασκληπιείο. 
Περιηγούμενοι την όμορφη πόλη, θαυμάζουμε και τα 
ερείπια του Σεραπείου, ενός από τους μεγαλύτερους 
ναούς των ρωμαϊκών χρόνων. Στη συνέχεια μετάβαση 
στα Μοσχονήσια στη νότια είσοδο του Αδραμυττηνού 
κόλπου, έναντι της νήσου Λέσβου, όπου θα 

επισκεφθούμε το ναό των Ταξιαρχών. Πρόκειται για
τις αρχαίες «Εκατόνησους» ή «Ασκανίους νήσοι» Το 
απόγευμά μας, είναι αφιερωμένο σε περιήγηση στα 
παλιά ελληνικά σπίτια του Αϊβαλιού. Ακόμη, περνώντας 
την πρόσφατα κατασκευασμένη γέφυρα, περνάμε στο 
πρώτο νησί των Μοσχονησίων. Θαυμάζουμε εκεί το 
ναό των Αγίων Ταξιαρχών, κάνουμε μια βόλτα στην 
όμορφη παραλία του νησιού.

4n ημέρα | ΑΪΒΑΛΙ - ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ -
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε με κατεύθυνση 
βόρεια, κατευθυνόμενοι προς τη Λάμψακο. Με 
την υπάρχουσα πορθμιακή γραμμή περνάμε στην 
Καλλίπολη, γνωστή για τις μάχες που έγιναν εκεί 
το 1915. Γευματίζουμε εξ ιδίων, περιηγούμαστε τη 
γραφική πόλη και συνεχίζουμε προς τα τουρκοελληνικά 
σύνορα και διασχίζοντας την Εγνατία οδό, φθάνουμε 
στη Θεσσαλονίκη.

1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΟΧΡΙΔΑ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση 
για Έδεσσα, σύνορα Νίκης, Μοναστήρι, χρόνος 
ελεύθερος. Τέλος άφιξη στη γραφική πόλη της 
Οχρίδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια 
ελεύθερος χρόνος. Δείπνο στο ξενοδοχείο.  

2η ημέρα | ΟΧΡΙΔΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Επίσκεψη στην πανέμορφη Οχρίδα. Περιήγηση 
στα γραφικά δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά και τις 
βυζαντινές εκκλησίες της πόλης του Αγίου Κλήμεντα 
και της Αγίας Σοφίας, τα μικρομάγαζα με τα είδη λαϊκής 
τέχνης και κεραμικής. Το απόγευμα επίσκεψη στο 

γειτονικό θέρετρο της Στρούγκας, όπου και θα κάνουμε 
βόλτα στον πεζόδρομο με το πολύ γραφικό χρώμα. 
Επιστροφή στην Οχρίδα και προαιρετική κρουαζιέρα  
(καιρού επιτρέποντος).  Δείπνο στο ξενοδοχείο, 

3η ημέρα |  ΟΧΡΙΔΑ – ΦΑΡΑΓΓΙ ΡΑΝΤΙΚΑ – ΜΟΝΗ 
ΜΠΙΚΟΡΣΚΙ
Ξεκινάμε για το μεγάλο φαράγγι Ράντικα, δίπλα στον 
ποταμό Ντριμ, όπου έντονη είναι η μεγαλοπρέπεια 
της πανέμορφης φύσης. Προσκύνημα στο ιστορικό 
μοναστήρι Ιβάν Μπικόρσκι και επιστροφή στην Οχρίδα. 
Δείπνο στο ξενοδοχείο

4η ημέρα | ΟΧΡΙΔΑ – ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ακολουθώντας την παραλίμνια διαδρομή, θα 
επισκεφθούμε το πανέμορφο Βυζαντινό μοναστήρι 
του Οσίου Ναούμ με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες στη 
νότια πλευρά της λίμνης, κτισμένο το 10ο αιώνα, σε μία 
περιοχή που ήταν ολόκληρη έδρα της Ελληνορθόδοξης 
Αρχιεπισκοπής. Γεύμα και αναχώρηση για σύνορα 
Νίκης, αφού κάνουμε μια σύντομη στάση για καφέ στο 
Μοναστήρι. Άφιξη στην Θεσσαλονίκη. 

Σημείωση :Στην 3ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται 
το πρόγραμμα της 3ης μέρας 

ΠΕΡΓΑΜΟΣ

OXΡΙ∆Α

ΑΪΒΑΛΙ - ΣΜΥΡΝΗ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙ∆Α 

4ΜΕΡΕΣ

3,4ΜΕΡΕΣ

ΑΪΒΑΛΙ - ΦΩΚΑΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΟΧΡΙ∆Α – ΦΑΡΑΓΓΙ ΡΑΝΤΙΚΑ – ΜΟΝΗ ΜΠΙΚΟΡΣΚΙ
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1n ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Κωνσταντινούπολη
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το βράδυ. Με ενδιάμεσες 
στάσεις φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των Κήπων, 
όπου μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων επισκεπτόμαστε 
τα καταστήματα των αφορολογήτων ειδών, τα οποία 
επισκεπτόμαστε μόνο βγαίνοντας από τη χώρα.

2n ημέρα | Κωνσταντινούπολη
Το πρωί άφιξη στη βασιλίδα των πόλεων. Ξεκινάμε με 
έναν «οδικό» περίπλου των Θεοδοσιανών τειχών. Θα 
επισκεφθούμε την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής με 
τους τάφους Πατριαρχών και ευεργετών. Στη συνέχεια 
επισκεπτόμαστε τη σκεπαστή αγορά της Πόλης, το γνωστό 
Καπαλί Τσαρσί, με τις 4.000 μαγαζιά, όπου μπορούμε να 
βρούμε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων.  Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 
3n ημέρα | Κωνσταντινούπολη (Ξενάγηση πόλης)
Μετά το πρόγευμά μας, συμμετέχουμε προαιρετικά σε μια 
πλωτή περιήγηση στο μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι που 
ενώνει τη Θάλασσα του Μαρμαρά με τη Μαύρη Θάλασσα. Στη 
συνέχεια, περνώντας μπροστά από το τέμενος του Πορθητή, 
όπου βρισκόταν ο ναός των Αγίων Αποστόλων, περνάμε 
πλάι από την Κερκόπορτα και ξεναγούμαστε στη Μονή της 

Χώρας, Και συνεχίζουμε για το Βυζαντινό ιππόδρομο. Εκεί, 
βλέπουμε τη γερμανική κρήνη του Κάϊζερ, δώρο του στο 
σουλτάνο Μουράτ Β́ , τον Αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει 
επάνω του ιερογλυφικά, το χάλκινο κίονα των Δελφών, τη 
στήλη του Πορφυρογέννητου. Επόμενη επίσκεψή μας, στο 
αρχιτεκτονικό αριστούργημα των αιώνων, την εκκλησία της 
του Θεού Αγία Σοφία. Κατόπιν, απαραίτητη η επίσκεψή μας 
στη Δεξαμενή του Ιουστινιανού, με τους διαφόρων ρυθμών 
κίονες. Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο παλάτι του Τοπ Καπί, 
που είναι το πρώτο παλάτι που δημιουργήθηκε από τους 
Οθωμανούς. 
4n ημέρα | Κωνσταντινούπολη - ΚΑΠΑΛΙΤΣΑΡΣΙ - Πριγκηπόννησα 
Πρωινό και συνεχίζουμε στη μεγάλη σκεπαστή αγορά της 
πόλης, το Καπαλί Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα για ψώνια 
σε δερμάτινα είδη, αλάβαστρα, είδη δώρων, χρυσαφικά, 
αντίκες κ.α. Στο χρόνο αυτό μπορείτε να περάσετε και μια 
βόλτα από την Αιγυπτιακή αγορά. Ακολούθως περνάμε από 
την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου στην ασιατική 
ακτή. Άφιξη στη Χαλκηδόνα με τη γνωστή λεωφόρο 
Βαγδάτης και τα υπερπολυτελή εμπορικά καταστήματα. 
Συνεχίζουμε για το λιμάνι του Μπόσταντζι, από όπου θα 
κάνουμε προαιρετική εκδρομή με το πλοιάριο της γραμμής, 
για τα μαγευτικά και καταπράσινα Πριγκιπόνησα. Άφιξη 

στην Πρίγκιπο και χρόνος ελεύθερος για βόλτα με τα 
γραφικά παϊτόνια. Αργότερα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5n ημέρα | Κωνσταντινούπολη - ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - 
ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΜΠΑΛΟΥΚΛΗ - ISTANBUL FORUM - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο στο Φανάρι, στο Αγίασμα της Παναγίας των 
Βλαχερνών, όπου εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος 
Ύμνος το 626 μ. Χ, και στο Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής 
(Μπαλουκλή) με τα ψάρια της παράδοσης της Άλωσης 
και τους τάφους των Πατριαρχών. Στην συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε στο ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον 
σύγχρονα εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου 
θα επισκεφθούμε το Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται 
πάνω από 10000 διαφορετικά θαλασσινών ειδών & 
ψαριών. Τέλος αναχώρηση για τα σύνορα, και με ενδιάμεσες
στάσεις άφιξη στη Θεσσαλονίκη αργά το απόγευμα.

Σημειώσεις: Η εκδρομή στα Πριγκηπόννησα πραγμα-
τοποιείται εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.  
Στο4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 4η ημέρα 
του προγράμματος. 

1n ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση το πρωί και με τις προβλεπόμενες στάσεις, διερχόμαστε έξω 
από την Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και φθάνουμε στο συνοριακό 
σταθμό των Κήπων, Μετά τις συνοριακές διατυπώσεις, αναχώρηση για 
την Αδριανούπολη, επίσκεψη στο Μουσείο Υγείας της Αδιανούπολης 
όπου βρίσκεται και το Νοσοκομείο της Οθωμανικής πρωτεύουσας.
Στη συνέχεια επίσκεψη στο Ουτς Τζαμί. Άφιξη τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας 
2n ημέρα | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ -
ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ
Πρωινό και συνεχίζουμε στη μεγάλη σκεπαστή αγορά της πόλης, 
το Καπαλί Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα για ψώνια σε δερμάτινα 
είδη, αλάβαστρα, είδη δώρων, χρυσαφικά, αντίκες κ.α. Στο χρόνο 
αυτό μπορείτε να περάσετε και μια βόλτα από την Αιγυπτιακή αγορά. 
Ακολούθως περνάμε από την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου 
στην ασιατική ακτή. Άφιξη στη Χαλκηδόνα με τη γνωστή λεωφόρο 
Βαγδάτης και τα υπερπολυτελή εμπορικά καταστήματα. Συνεχίζουμε 
για το λιμάνι του Μπόσταντζι, από όπου θα κάνουμε προαιρετική 
εκδρομή με το πλοιάριο της γραμμής, για τα Πριγκιπόνησα. Άφιξη στην 
Πρίγκιπο και χρόνος ελεύθερος για βόλτα με τα γραφικά παϊτόνια, όπου 
θα θαυμάσουμε τις αρχοντικές ξύλινες επαύλεις με τους ολάνθιστους 
κήπους. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε την ανάβαση-προσκύνημα 

στο μοναστήρι του Αϊ-Γιώργη του Κουδουνά, που Γεύμα ατομικά σε 
παραθαλάσσια ψαροταβέρνα. 

3n ημέρα | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) - ΒΟΣΠΟΡΟΣ
Μετά το πρόγευμά μας συμμετέχουμε προαιρετικά σε μια πλωτή 
περιήγηση στο μοναδικό Βόσπορο. Συνεχίζουμε, και περνώντας 
μπροστά από το τέμενος του Πορθητή, όπου βρισκόταν ο ναός των 
Αγίων Αποστόλων, περνάμε πλάι από την Κερκόπορτα και ξεναγούμαστε 
στη Μονή της Χώρας, τη μεγαλύτερη πινακοθήκη βυζαντινών 
ψηφιδωτών στον κόσμο. Και συνεχίζουμε για το Βυζαντινό ιππόδρομο. 
Εκεί, βλέπουμε τη γερμανική κρήνη του Κάϊζερ, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο 
που φέρει επάνω του ιερογλυφικά, το χάλκινο κίονα των Δελφών, τη 
στήλη του Πορφυρογέννητου. Επόμενη επίσκεψή μας η Αγία Σοφία, 
το δημιούργημα των αρχιτεκτόνων, Ανθέμιου και Ισίδωρου. Κατόπιν, 
απαραίτητη η επίσκεψή μας στη Δεξαμενή του Ιουστινιανού, με τους 
διαφόρων ρυθμών κίονες. Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο παλάτι του 
Τοπ Καπί, που είναι το πρώτο παλάτι που δημιουργήθηκε από τους 
Οθωμανούς. Νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της 
πόλης. 
4η ημέρα : ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΠΡΟΥΣΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ - 10 ευρώ)) 
Πρωινό και  ξεκινάμε για την Προύσα. Περνώντας από την κρεμαστή 
γέφυρα του Βοσπόρου, φθάνουμε στο λιμανάκι της Αρετσούς. Περνάμε 
απέναντι με το καράβι στην προβλήτα του Εσκίχισάρ και περνώντας για 

τη Γιάλοβα φθάνουμε στην καταπράσινη  Προύσα. Εκεί επισκεφθόμαστε 
το κενοτάφιο του Καραγκιόζη, το Ουλού Τζαμί, χτισμένο το 1399 και 
κάνουμε μια περιήγηση στη παλιά πόλη της Προύσας. Η Προύσα είναι 
γνωστή για τα υφαντά της, τις χειροποίητες δαντέλες, τις πετσέτες, τα 
μεταξωτά. Επιστροφή το απόγευμα στην Κων/πολη.  Για τους ταξιδιώτες 
που δεν θα έρθουν στην Προύσα, η ημέρα θα είναι ελεύθερη.
5n ημέρα | Κωνσταντινούπολη - ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ -
ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΜΠΑΛΟΥΚΛΗ - ISTANBUL FORUM -
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο 
Φανάρι, στο Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλει 
για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ. Χ, και στο Αγίασμα της 
Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλή) με τα ψάρια της παράδοσης της Άλωσης 
και τους τάφους των Πατριαρχών. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε 
στο ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα εμπορικά κέντρα της 
Κωνσταντινούπολης, όπου θα επισκεφθούμε το Aquarium (Ενυδρείο), 
όπου εκτίθενται πάνω από 10000 διαφορετικά θαλασσινών ειδών & 
ψαριών. Στην συνέχεια αναχώρηση για τα σύνορα και με ενδιάμεσες 
στάσεις, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.
Σημειώσεις: Η εκδρομή στα Πριγκηπόννησα πραγματοποιείται εφόσον 
το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Στο4ήμερο πρόγραμμα δεν 
πραγματοποιείται η 4η ημέρα του προγράμματος. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

4,5ΜΕΡΕΣ

4,5ΜΕΡΕΣ

ΚΑΠΑΛΙΤΣΑΡΣΙ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ  - ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΜΠΑΛΟΥΚΛΗ - ISTANBUL FORUM

ΚΑΠΑΛΙΤΣΑΡΣΙ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ  - ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΜΠΑΛΟΥΚΛΗ - ISTANBUL FORUM

ΒΡΑ∆ΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
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ΒΡΑ∆ΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  

1η ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ - 
ΚΑΝΟΝΙ -  ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για τη 
Κέρκυρα. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις άφιξη στην 
Ηγουμενίτσα , επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για το 
νησί των Φαιάκων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Γεύμα. Το 
απόγευμα επίσκεψη στο γραφικό και κοσμοπολίτικο Κανόνι, 
προσφέρει μια μαγευτική θέα προς το νησάκι με τη Μονή 
Βλαχερνών του 17ου αιώνα, μπορείτε να κατεβείτε από 
το μονοπάτι που υπάρχει, και  το Ποντικονήσι το πλέον 
ξακουστό από τα αξιοθέατα στη Κέρκυρα, με το μοναστήρι 
του Παντοκράτορα όπου μπορείτε να επισκεφθείτε με 
τα βαρκάκια που πραγματοποιούν πολλά και τακτικά 
δρομολόγια . Δείπνο. 

2η ημέρα  | ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΧΙΛΛΕΙΟ – ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ
Πρωινό. Θα δούμε  την μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων, 
την Πλατεία Λιστόν, το παλιό Φρούριο. Βόλτα στην πόλη και 
ελεύθερος χρόνος. Στην αναχώρηση για το Γαστούρι όπου 
θα επισκεφτούμε το Αχίλλειο, το μεγαλοπρεπές παλάτι της 
θλιμμένης αυτοκράτειρας της Αυστρίας Ελισάβετ (Σίσσυ) 
, με τους πλούσιους κήπους, τα εντυπωσιακά εκθέματα 
και τη θαυμάσια θέα. Τέλος βόλτα και ελεύθερος χρόνος 
στις Γραφικές Μπενίτσες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το 
μεσημέρι . Γεύμα . Το απόγευμα μεταφορά  στην πόλη . 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο .

3η ημέρα |  ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ – ΚΑΣΣΙΟΠΗ – 
ΡΟΔΑ ΣΙΔΑΡΙ 
Πρωινό και αναχώρηση για το Βόρειο τμήμα του νησιού. 
Περνώντας από το εργαστήριο του KOUM KOUAT φτάνουμε 
στην Παλαιοκαστρίτσα . Στην κορυφή πευκόφυτου λόφου 
βρίσκεται το ομώνυμο βυζαντινό καστρομοναστήρι της 
Παναγίας. Ιδρύθηκε το 1228 και διαθέτει μικρή, αλλά 
πολύτιμη συλλογή εικόνων, βιβλίων και σκευών. Εντύπωση 
προκαλούν τα οστά μιας γιγαντιαίας φάλαινας. Για όσους 
επιθυμούν προτείνουμε μια  βαρκάδα στις σπηλιές ή μια 
βόλτα με το πλοίο με τον γυάλινο θόλο για να θαυμάσετε το 
θαλάσσιο βυθό της περιοχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
μέσω μιας μοναδικής  παραθαλάσσιας διαδρομής και 
περνώντας από το Νησάκι Κασσιόπης, Ρόδας, και Σιδάρι. 
Γεύμα στο ξενοδοχείο.   Το απόγευμα μεταφορά  στην πόλη 
. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο .

4η ημέρα | ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ –
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    
Πρωινό και προσκύνημα στον ιερό Ναό του Αγίου 
Σπυρίδωνα. Στην συνέχεια μετάβαση στο λιμάνι. Επιβίβαση 
στο φεριμπότ και απόπλους για Ηγουμενίτσα. Έπειτα 
επίσκεψη στα Γιάννενα και στο γραφικό νησάκι της λίμνης. 
Συνεχίζουμε και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ άφιξη το 
βράδυ στην Θεσσαλονίκη. 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

ΙΟΝΙΑΝ PARK HOTEL****   | ΓΟΥΒΙΑ 

4ΜΕΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙ -  ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ - ΑΧΙΛΛΕΙΟ - ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ

Πρωινό | Μεσημεριανό | Βραδινό  και ποτά, σνακ , αναψυκτικάALL INCLUSIVE
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1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Βόλο, 
Αλαμάνα, Ισθμό Κορίνθου. Στάση για καφέ και συνεχίζουμε 
για Επίδαυρο, που δημιουργεί δέος στον κάθε επισκέπτη. 
Περιήγηση στις Αρχαιότητες και αναχώρηση για το ιστορικό 
Ναύπλιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα | ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΠΑΡΤΗ
Πρωινός περίπατος - περιήγηση στο πανέμορφο Ναύπλιο 
το οποίο είναι γνωστό για το Μπούρτζι, μικρό φρούριο 
χτισμένο σε νησίδα μέσα στο λιμάνι, για το Παλαμήδι, ενετικό 
φρούριο που δεσπόζει στην πόλη, για την Ακροναυπλία 
έτερο φρούριο ενετικό, επί της ομώνυμης χερσονησίδας. 
Ξεκινάμε για Τρίπολη την καρδιά της Αρκαδίας. Ελεύθεροι 
στην πόλη, γεύμα εξ ιδίων και αναχώρηση για Σπάρτη, 
που είναι κτισμένη στο κέντρο της τεράστιας πεδιάδας. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα  | ΣΠΑΡΤΗ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΜΥΣΤΡΑΣ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Μονεμβάσια. 

Είναιπερισσότερο γνωστή από το μεσαιωνικό φρούριο,επί 
του ομώνυμου «Βράχου της Μονεμβασιάς».Μπαίνοντας 
στην καστροπολιτεία ο κεντρικός δρόμος με το βυζαντινό 
καλντερίμι οδηγεί στη Κεντρική Πλατεία με το παλαιό κανόνι 
και την Εκκλησία του Ελκομένου Χριστού. Επιστροφή στη 
Σπάρτη. Το απόγευμα επίσκεψη στον Μυστρά. Ο Μυστράς 
ήταν Βυζαντινή πολιτεία της Πελοποννήσου και βρίσκεται 
έξι χιλιόμετρα ΒΔ της Σπάρτης. Σήμερα είναι ερειπωμένος, 
αν και έχουν αναστηλωθεί ορισμένα κτίσματα, όπως τα 
παλάτια, και αποτελεί πολύτιμη πηγή για τη γνώση της 
ιστορίας, της τέχνης και του πολιτισμού των δύο τελευταίων 
αιώνων του Βυζαντίου.

4η ημέρα |  ΣΠΑΡΤΗ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΥΡΟΥ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ - 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΟΛΥΜΠΙΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε για τα σπήλαια του Δυρού “Το 
Σπήλαιο Γλυφάδα (ή Βλυχάδα)” είναι ένα από τα ωραιότερα 
σπήλαια στον κόσμο. Επίσκεψη και αναχώρηση για την 
Αρεόπολη η οποία είναι χωριό της δυτικής Μάνης του 
νομού Λακωνίας̀ . Είναι ιστορικός οικισμός, που διατήρησε 

την ανεξαρτησία του επί Τουρκοκρατίας, και πατρίδα των 
Μαυρομιχαλέων. Αποτελεί έδρα του Δήμου Οιτύλου και έχει 
κριθεί διατηρητέος κρατώντας το παραδοσιακό χρώμα της
Μάνης, γεύμα εξ ιδίων και συνεχίζουμε για την Καλαμάτα. 
Η Καλαμάτα, είναι πόλη της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, 
πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας και λιμάνι της νότιας 
ηπειρωτικής Ελλάδας. Εμπορικό και διοικητικό κέντρο 
με πολλά μουσεία, Πινακοθήκη, βιβλιοθήκη, κάστρα και 
αναχώρηση για την Ολυμπία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Περιήγηση στον  αρχαιολογικο χώρο 
5η ημέρα | ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΑΤΡΑ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΙΣΘΜΟΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για Πάτρα επίσκεψη στον ιερό 
ναό του Αγίου Ανδρέα και συνεχίζουμε  για τα πανέμορφα 
Καλάβρυτα όπου υψώθηκε η σημαία της Επανάστασης του 
1821. Όμορφη κωμόπολη κτισμένη σε υψόμετρο 750 μ. 
Καταλήγουμε  στην ιστορική μονή της Αγίας Λαύρας και το 
μεσημέρι αναχωρούμε για την Θεσσαλονίκη, αφού κάνουμε 
ενδιάμεσες στάσεις στον Ισθμό της Κορίνθου, Αλαμάνα, 
Βόλο, Θεσσαλονίκη.

1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί
για Βόλο, Αλαμάνα, Ισθμό Κορίνθου. Άφιξη στην Επίδαυρο. 
Περιήγηση του αρχαιολογικού χώρου και του Θεάτρου 
της Επιδαύρου διάσημο παγκοσμίως για την εξαιρετική 
ακουστική του. Όπως είναι συνηθισμένο για τα ελληνικά 
θέατρα (και σε αντίθεση με αυτά του ρωμαϊκού), η θέα 
στο καταπράσινο τοπίο πίσω από τη σκηνή αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του θεάτρου. Μπορεί να φιλοξενήσει 
μέχρι 15.000 άτομα. ‘Έπειτα αναχώρηση για Πόρτο Χέλι. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα | ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΣΠΕΤΣΕΣ – ΥΔΡΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ)
Πρωινό και απόπλους (καιρού επιτρέποντος) για την 
εκδρομή στις Σπέτσες. Το κοσμοπολίτικο νησί του 
Αργοσαρωνικού με αρχοντιά και με μεγάλη ναυτική 
παράδοση, το isola di Spezzie των Ενετών, τα πολλά 
μνημεία και κανόνια του 1821, αναδεικνύουν και την 
ιστορική τους ταυτότητα. Θα επισκεφθούμε το μουσείο 
στο αρχοντικό του ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΕΞΗ, το αρχοντικό της 

ηρωίδας ΛΑΣΚΑΡΙΝΑΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, που είναι ιδιωτικό
μουσείο και το ναό του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και συνεχίζουμε 
για την Ύδρα. Το αρχοντικό νησί του Αργοσαρωνικού που 
έχει συνδέσει το όνομα του με τους ναυτικούς αγώνες του 
1821. Άγρία ομορφιά σε συνδυασμό με την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική σε ένα μέρος που δεν κυκλοφορεί κανενός 
είδους τροχοφόρου ,αγαπημένος τόπος καλλιτεχνών. 
Θα επισκεφθούμε τα πλακόστρωτα στενά, το ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ, τα αρχοντικά κλασικά σπίτια (ΤΟΜΠΑΖΗ – 
ΣΑΧΤΟΥΡΗ – ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ, και άλλα), τη ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 
με το μαρμάρινο καμπαναριό. Και στα 2 νησιά μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε άμαξες και να κάνετε βόλτες. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα  | ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΕΡΜΙΟΝΗ - ΠΟΡΟΣ  ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ
Πρωινό και αναχώρηση με το πούλμαν για τον Πόρο. 
Διέλευση από την Ερμιόνη, άφιξη στον Γαλατά και επιβίβαση 
στο καραβάκι για Πόρο. Γνωριμία με το νησί και ελεύθερος 
χρόνος για να απολαύσετε τις ομορφιές του νησιού. 
Επίσκεψη στην επιστροφή μας, στο περίφημο Λεμονόδασος, 

ένα λόφο κατάφυτο από την κορυφή ως τη θάλασσα με 
πορτοκαλιές και λεμονιές. Άφιξη στο ξενοδοχείο στο Πόρτο 
Χέλι/Τολό και χρόνος ελεύθερος.

4η ημέρα | ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΝΑΥΠΛΙΟ - ΠΑΛΑΜΗΔΙ - ΜΥΚΗΝΕΣ - 
Επιστροφή
Πρωινό και αναχώρηση για το Ναύπλιο, η πρώτη 
πρωτεύουσα της Ελλάδας τον 19ο αιώνα. Θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο για να περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια 
της πόλης, να γευματίσουμε και να απολαύσουμε τον καφέ 
μας με θέα το μαγευτικό Μπούρτζι. Έπειτα  επίσκεψη στο 
Κάστρο του Παλαμηδίου, ένα από τα ωραιότερα κάστρα 
της Ελλάδας και το μεγαλύτερο και καλύτερα διατηρημένο 
φρουριακό συγκρότημα της Ενετοκρατίας. Χρόνος 
ελεύθερος και αναχώρηση για τις Μυκήνες . Άφιξη στον 
αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών όπου θα δούμε το 
Παλάτι των Ατρειδών, τον Τάφο του Αγαμέμνονα  και 
το Αρχαιολογικό Μουσείο. Έπειτα αναχώρηση για την 
Θεσσαλονίκη. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για 
Ισθμό, Θήβα, Βόλο. Άφιξη το βράδυ στη πόλη μας.

ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 

5ΜΕΡΕΣ

4 ΜΕΡΕΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΠΑΡΤΗ - ΣΠΗΛΑΙΟ ∆ΥΡΟΥ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΑΤΡΑ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΣΠΕΤΣΕΣ – Υ∆ΡΑ - ΕΡΜΙΟΝΗ - ΠΟΡΟΣ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΝΑΥΠΛΙΟ - ΠΑΛΑΜΗ∆Ι - ΜΥΚΗΝΕΣ
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1η ημέρα  | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΡΓΑ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για την 
Πάργα, τη γραφική κωμόπολη με τις σπάνιες φυσικές 
ομορφιές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το φρούριο της πόλης 
και η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων όπου υπάρχουν 
σπάνια εκκλησιαστικά και ιστορικά κειμήλια. Ελεύθερος 
χρόνος στην όμορφη Πάργα για καφέ και βόλτα. Έπειτα 
αναχώρηση για το Μεσολόγγι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) - 
ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Πρωινό και περιήγηση στην πόλη των ελεύθερων 
πολιορκημένων. Θα θαυμάσουμε τα αρχαία τείχη, την 
πύλη της ηρωικής εξόδου, τους τάφους των ηρώων, το 
μνημείο των φιλελλήνων, το χωματένιο φράχτη, την 
αξιόλογη Πινακοθήκη, το Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης, το 
σπίτι του Κωστή Παλαμά και τη γνωστή λιμνοθάλασσα. 
Έπειτα αναχώρηση για την Ιερά Μονή της Παναγιάς 
Προυσιώτισσας. Η Μονή Προυσσού βρίσκεται 31
χιλιόμετρα νότια του Καρπενησίου και δύο χιλιόμετρα 

από το ομώνυμο χωριό και αποτελεί πνευματικό και 
προσκυνηματικό κέντρο ολόκληρης της περιοχής. Είναι 
χτισμένη σε ένα τοπίο επιβλητικό, σε απόκρημνη, βραχώδη 
περιοχή μεταξύ των βουνών Χελιδόνα, Καλιακούδα και 
της οροσειράς Τυμφρηστού, η οποία είναι κατάφυτη από 
Έλατα. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για την όμορφη 
πρωτεύουσα της Ευρυτανίας, το Καρπενήσι. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα  | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΜΙΚΡΟ – ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - 
ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ
Πρωινό. Πρώτος σταθμός μας το Μεγάλο Χωριό, χτισμένο 
μέσα σε πυκνό ελατοδάσος σε υψόμετρο 720 μέτρων. 
Περίπατος στα γραφικά δρομάκια, Παραδοσιακά ψώνια 
και σουβενίρ. Εδώ μην παραλείψετε να γευθείτε και το 
διάσημο γαλακτομπούρεκο του “Αλέκου”, να επισκεφθείτε 
το Ιστορικό - Λαογραφικό μουσείο. Λίγο αργότερα θα 
γνωρίσουμε το μικρό χωριό. Επόμενος σταθμός είναι το 
ιστορικό χωριό των Κορυσχάδων. Ο χώρος αυτός έχει 
κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο και λειτουργεί ως 
μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Στο ισόγειο του μουσείου 

λειτουργεί βιβλιοθήκη με μία αρκετά ενδιαφέρουσα 
συλλογή συγγραμμάτων ενώ στον πάνω όροφο βρίσκεται 
η έκθεση με πλούσιο φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει 
την διαδικασία της ιστορικής εθνοσυνέλευσης. Έπειτα θα 
βρεθούμε στην πόλη του Καρπενησίου όπου χρόνος στην 
κεντρική πλατεία για βόλτα και ψώνια, γλυκά κουταλιού, 
τυριά, φημισμένα αλλαντικά αλλά και επίσκεψη στον 
διατηρητέο Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδας (17ος 
αι). Εδώ που κάποτε ήταν ένα μικρό εκκλησάκι, το 1645 
ιδρύθηκε από τον Ευγένιο Γιαννούλη τον Αιτωλό η πρώτη 
σχολή στην Ευρυτανία για ανώτερη μόρφωση καθώς και 
σχολεία για κοινά γράμματα.

4η ημέρα  | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΥΠΑΤΗ - ΛΑΜΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό. Αναχώρηση για έναν απολαυστικό φυσιολατρικό 
περίπατο με χρόνο για καφέ στη λουτρόπολη της Υπάτης με 
το υπέροχο πάρκο. Έπειτα επίσκεψη στην Μονή Αγάθωνα. 
Στην συνέχεια αναχώρηση για την Λαμία. Επίσκεψη στο 
σημαντικότερο μνημείο της πόλης, το κάστρο της, ο 
αμεσότερος μαρτυράς της Ιστορίας της. Χρόνος ελεύθερος 
και αναχώρηση για την πόλη μας.

1η Μέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  - ΔΕΛΦΟΙ 
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, Βόλο, 
Αλαμάνα, Χάνι Γραβιάς και συνεχίζουμε για Άμφισσα, 
Δελφούς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2η Μέρα | ΔΕΛΦΟΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Πρωινό και ξενάγηση του αρχαιολογικού χώρου και 
μουσείου των Δελφών. Τα σημαντικότερα μνημεία που θα 
δούμε είναι ο ναός του Απόλλωνος, ο Θησαυρός και η Στοά 
των Αθηναίων, ο Βωμός των Χίων, το Θέατρο του Ιερού, το 
Στάδιο, η Κασταλία, η Θόλος, το Γυμνάσιο, ο Πολυγωνικός 
Τοίχος κ.α.  Θα επισκεφθούμε επίσης το Αρχαιολογικό 
Μουσείο του Ιερού των Δελφών.  Τα εκθέματά του 
είναι κυρίως αρχιτεκτονικά γλυπτά, αγάλματα και έργα 
μικροτεχνίας από αναθήματα του Ιερού. Έπειτα αναχώρηση 

για το ιστορικό Γαλαξίδι, ένα από τα ομορφότερα 
παραθαλάσσια θέρετρα της Ελλάδας.  Εδώ μπορούμε να 
επισκεφθούμε το Ναυτικό και Εθνολογικό Μουσείο, το 
Λαογραφικό Μουσείο, τον Ναό της Αγ. Παρασκευής με το 
ηλιακό ρολόι και το Βυζαντινό Μοναστήρι του  Σωτήρος, 
κτισμένο το 1.250 μ.Χ.  Επόμενη στάση μας η Ναύπακτος, 
με το καλοδιατηρημένο Βενετσιάνικο Κάστρο στην κορυφή 
του λόφου.  Από εκεί η θέα προς την πόλη, το λιμανάκι 
και τον Πατραϊκό κόλπο είναι εκπληκτική.  Εδώ θα δούμε 
και τα σπίτια των Ηρώων του ‘21 Τζαβέλα και Μπότσαρη.  
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

3η Μέρα | ΔΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ - ΙΤΕΑ
Πρωινό και αναχώρηση και χρόνος ελεύθερος στην 
δημοφιλή Αράχωβα. Περπατώντας στην γραφική 

κωμόπολη κτισμένη στα νότια του όρους Παρνασσού 
θα γνωρίσουμε πολλά αξιοθέατα.  Χρόνος ελεύθερος 
και επίσκεψη για καφέ στην παραλιακή Ιτέα, σημαντικό 
επιβατικό και εμπορικό λιμάνι, που αποτελεί την έξοδο προς 
τη θάλασσα όχι μόνο του νομού αλλά και όλης τη Κεντρικής 
Ελλάδας. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.  
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

4η Μέρα | ΔΕΛΦΟΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στους Δελφούς, που οι 
αρχαίοι αποκαλούσαν ‘’Ομφαλό της Γης’’. Στη συνέχεια 
αναχωρούμε για Αλαμάνα (γεύμα εξ ιδίων), Βόλο, Λάρισα, 
Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

Στο  3ημερο πρόγραμμα θα συμπτυχτεί η 2η και η 3η μέρα  

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

∆ΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ 

4ΜΕΡΕΣ

3,4 ΜΕΡΕΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΠΑΡΤΗ - ΣΠΗΛΑΙΟ ∆ΥΡΟΥ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΑΤΡΑ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΥΠΑΤΗ - ΛΑΜΙΑ

∆ΕΛΦΟΙ - ΓΑΛΑΞΙ∆Ι - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΑΡΑΧΩΒΑ - ΙΤΕΑ
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1η Μέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-  ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩ ΡΙΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και 
αναχώρηση. Στάση για καφέ και συνεχίζουμε για 
Μονοδένδρι. Επίσκεψη της Μονής Αγίας Παρασκευής 
και από ψηλά θα θαυμάσουμε το φαράγγι του Βίκου. 
Συνεχίζουμε για Τσεπέλοβο, φαγητό εξ ιδίων. Το απόγευμα 
φτάνουμε στα Γιάννενα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2η Μέρα | ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΚΟΝΙΤΣΑ - ΜΟΝΗ 
ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το ξακουστό Καλπάκι 
όπου θα επισκεφθούμε το πολεμικό μουσείο του 
Ελληνοιταλικού πολέμου (1940-1941) στο Καλπάκι. 
Εκεί θα παρακολουθήσουμε σε αναπαράσταση μάχες 
του Ελληνοιταλικού Πολέμου.  Συνεχίζουμε για την 
Μονή Μολυβδοσκέπαστης Εκεί που οι πρόποδες του 
όρους Νεμέρτσικα συναντούν τον Αώο ποταμό, κοντά 
στη συμβολή του με το Σαραντάπορο, βρίσκεται η μονή 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μολυβδοσκέπαστης. Το όνομα 
της Μονής προέρχεται από τις μολύβδινες πλάκες που αντί 
για κεραμίδια ή πέτρινες πλάκες, σκέπαζαν το καθολικό 

της παλιότερα. Αναχώρηση για την Κόνιτσα. Το όνομα της 
το έχει πάρει από την σλαβική λέξη konitza που σημαίνει 
αλογοπάζαρο. Η πόλη είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στους 
πρόποδες του βουνού Γυμνάδι και η φυσική της ομορφιά 
είναι αξεπέραστη. Είναι κτισμένη κατά το παραδοσιακό στυλ 
της Ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής. Κατά την επίσκεψη σας 
θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε τα παλιά πετρόκτιστα 
αρχοντικά τα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής γεφύρια της, όπως 
η γέφυρα του Αώου, του Βοϊδομάτη και της Μαύρης Πέτρας. 
Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό. Επιστροφή στα 
Γιάννενα. 

3η Μέρα | ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Σπήλαιο 
Περάματος 1.100 μέτρων με σταλακτίτες και σταλαγμίτες. 
Είναι το πρώτο σπήλαιο στην Ελλάδα που αξιοποιήθηκε 
τουριστικά, και που παραμένει πρώτο στις εντυπώσεις, για 
το μέγεθος και τη σπανιότητα του. Επόμενος προορισμός 
μας, η πόλη των Ιωαννίνων και η Λίμνη Παμβώτιδα. Από 
το μώλο θα περάσουμε απέναντι στο νησάκι με βαρκάκια. 
Περίπατος στο γραφικότατο οικισμό και επίσκεψη στο 

σπίτι/μουσείο του Αλή Πασά, όπου θα δούμε τον οντά 
με τις τρύπες των πυροβόλων όπλων που σκότωσαν τον 
Αλή. Για όσους δεν ακολουθήσουν, προτείνουμε επίσκεψη 
στο κάστρο που κτίστηκε στα χρόνια του Βυζαντινού 
αυτοκράτορα Ιουστινιανού, το οποίο την εποχή του Αλή 
Πασά ήταν το διοικητικό κέντρο όλης της περιφέρειας των 
Ιωαννίνων. Στο χώρο του θα θαυμάσετε το Σουφαρί Σεράι, 
την ιππική σχολή του Αλή Πασά, το Τζαμί Ασλάν - σήμερα 
Εθνογραφικό μουσείο - τα μαγειρεία στη ακρόπολη του 
Ιτς Καλέ και το Βυζαντινό μουσείο. Το βράδυ προαιρετική 
διασκέδαση.

4η Μέρα | ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και επίσκεψη στο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων  
.Αναχώρηση  για το Μέτσοβο. Στάση για γεύμα εξ ιδίων 
και συνεχίζουμε το δρόμο της επιστροφής. Άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη.

Στην 3ήμερη εκδρομή δεν παραλείπεται τίποτα από το 4ημ .

1η Μέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΡΕΒΕΖΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για Βέροια, 
Γρεβενά, Μέτσοβο στάση για καφέ συνεχίζουμε Πρέβεζα. 
Άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2η Μέρα | ΠΡΕΒΕΖΑ - ΠΑΡΓΑ – ΑΡΤΑ  
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη της Πάργας με το 
ιστορικό κάστρο που δεσπόζει στις παρυφές του Λόφου. 
Η θέα σου κόβει την ανάσα με της απόκρημνες πλαγιές του 
να συναρπάζουν το μάτι του ταξιδιώτη. Ακριβώς απέναντι 
του βρίσκεται ένα κατάφυτο μικρό νησάκι..το νησάκι της 
Παναγίας, επάνω βρίσκεται μια μικρή εκκλησίτσα με το 
όνομα της. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη της Πάργας για 
καφέ η φαγητό (εξ ιδίων).  Τέλος αναχώρηση για την Άρτα. 
Φτάνοντας θα κάνουμε μία στάση για καφέ στο πασίγνωστο 
γεφύρι όπου θα πάρουμε και ωραίες φωτογραφίες. Χρόνος 
ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο, 

3η Μέρα | ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την πατρίδα του Σικελιανού 
και του Βαλαωρίτη, την Λευκάδα. Θα επισκεφτούμε τα 
πιο αξιόλογα μέρη του νησιού όπως το μοναστήρι της 
Φανερωμένης με την μοναδική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, 
στην Ήπειρο και την πόλη της Λευκάδας. Θα δούμε επίσης 
το Ενετικό κάστρο της Αγίας Μαύρας, το Αρχαιολογικό 
μουσείο, το πάρκο των ιπποτών, που φιλοξενεί τις 
προτομές επιφανών ανδρών, την μικρή ξύλινη γέφυρα των 
ξεναγών ή των ερωτευμένων. Τέλος θα πάμε μία βόλτα 
στο Κοσμοπολίτικο Νυδρί για να το γνωρίσουμε και να 
απολαύσουμε με θέα την θάλασσα τον καφέ μας.

4η Μέρα | ΠΡΕΒΕΖΑ - ΝΙΚΟΠΟΛΗ - ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ 
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την αρχαία Νικόπολη, η ίδρυση 
της οποίας συνδέθηκε με την κοσμοϊστορικής σημασίας 

ναυμαχία που έλαβε χώρα στις 2 Σεπτεμβρίου του 31 π.Χ., 
στη θάλασσα του Ακτίου. Επακόλουθο της ναυμαχίας αυτής 
δεν ήταν μόνο η κατάρρευση του τελευταίου ελληνιστικού 
βασιλείου (των Πτολεμαίων της Αιγύπτου), αλλά και η 
αρχή της Ρωμαϊκής περιόδου,με την μονοκρατορία του 
νικητή Οκταβιανού Αυγούστου. Έπειτα αναχώρηση για το 
Νεκρομαντείο, που κατά την αρχαιότητα αποτελούσε μικρό 
νησί της αποξηραμένης λίμνης Αχερουσίας. Οι αρχαίοι 
τοποθετούσαν στο σημείο αυτό τις πύλες του Άδη, μικρή 
στάση και συνεχίζουμε για τον ποταμό Αχέροντα, γνωστός 
και ως μαυροπόταμος και ένας από τους μεγαλύτερους 
ποταμούς της ΗΠΕΙΡΟΥ. Κατά την αρχαιότητα ήταν το 
πέρασμα από τη γη στο κάτω κόσμο! Επόμενη στάση στα 
Γιάννενα όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και 
φαγητό (εξ ιδίων) στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων. 
Έπειτα αναχώρηση για Θεσσσαλονίκη.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑ∆Α 

3,4ΜΕΡΕΣ

4 ΜΕΡΕΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ -ΚΑΛΠΑΚΙ - ΚΟΝΙΤΣΑ - ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒ∆ΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ - ΜΕΤΣΟΒΟ

ΠΡΕΒΕΖΑ - ΠΑΡΓΑ- ΑΡΤΑ - ΝΙΚΟΠΟΛΗ - ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ



43

1η Μέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ 
- ΧΑΝΙΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για Βόλο, 
Μακρυνίτσα, το μπαλκόνι του Πηλίου, με πανέμορφη θέα 
στον Παγασητικό, μετά τον καφέ μας συνεχίζουμε για 
Πορταριά, το παλαιότερο και κυριότερο χωριό του Πηλίου. 
Άφιξη στα Χάνια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η Μέρα | ΧΑΝΙΑ - ΚΙΣΣΟΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΓ. ΓΙΑΝΝΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το γραφικό χωριό του Κισσός 
στην συνέχεια μέσω του οικισμού Άγιος Δημήτριος, 
φτάνουμε στην ξακουστή παραλία του Αγίου Γιάννη. 

Χρόνος ελεύθερος, επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. 

3η Μέρα | ΧΑΝΙΑ - ΖΑΓΟΡΑ
Πρωινό και αναχώρηση για Ζαγορά με την υπέροχη 
θέα στο Αιγαίο και τα μεγάλα παραδοσιακά πυργόσπιτα. 
Πρώην μεγάλο μεταξοπαραγωγό κέντρο και νυν μεγάλο 
κέντρο παραγωγής μήλων. Ακριβώς από κάτω, λίγα μόλις 
χιλιόμετρα βρίσκεται ο παραθεριστικός οικισμός του 
Χορευτού με την πανέμορφη και μεγάλη αμμουδιά. Στάση 
για καφέ επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4η Μέρα | ΧΑΝΙΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΒΥΖΙΤΣΑ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και ξεκινάμε για την γραφική Τσαγκαράδα με την 
μοναδική θέα και την όμορφη πλατεία. Συνεχίζουμε για τις 
Μηλιές, με το τοπικό λαογραφικό μουσείο, τη Βιβλιοθήκη 
και την πλούσια βλάστηση. Επόμενος σταθμός η Βυζίτσα 
(από τα πιο καλοδιατηρημένα παραδοσιακά χωριά), με 
τα εντυπωσιακά αρχοντικά, σύντομη στάση για καφέ και 
συνεχίζουμε για τη Θεσσαλονίκη μέσω Βόλου, όπου θα 
φθάσουμε νωρίς το βράδυ.

Στην 3ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 3 ημέρα του 
προγράμματος 

1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΔΕΣΣΑ- ΝΥΜΦΑΙΟ - 
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί. Διέλευση 
από Έδεσσα (στάση για καφέ στους καταρράκτες) και 
στην συνέχεια επίσκεψη στον παραδοσιακό οικισμό 
Νυμφαίο όπου δραστηριοποιείται η φιλοζωική οργάνωση 
Αρκτούρου. Συνεχίζουμε για Κλεισούρα επίσκεψη στο 
μοναστήρι Γενέθλιου Θεοτόκου. Άφιξη στην Καστοριά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα  | ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ - ΠΙΣΟΔΕΡΙ -  ΦΛΩΡΙΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για τις γραφικές Πρέσπες (Μικρή 
και Μεγάλη). Φιλόξενα μας περιμένουν τα “Αγνωστα” χωριά 
Ψαράδες και Άγιος Γερμανός. Περιήγηση
και γεύμα εξ ιδίων. Στη συνέχεια ξεκινάμε για το Πισοδέρι 
και τη Φλώρινα. Χρόνος ελεύθερος. Έπειτα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση 

3η ημέρα | ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΛΙΜΝΗΣ – 
ΔΙΣΠΗΛΙΟ – ΝΤΟΛΤΣΟ 
Πρωινό. Σας προτείνουμε κρουαζιέρα στην περίφημη Λίμνη 
Ορεστιάδα (έξοδα ατομικά) . Έπειτα θα απολαύσουμε μια 
όμορφη βόλτα γύρω από την Λίμνη Ορεστιάδα, δίπλα στο 
νερό με τα πλατάνια, τις καλαμιές, το υδροχαρή φυτά, τις 
πάπιες και τα πουλιά που μπαινοβγαίνουν στο νερό για να 
φθάσουμε στο προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιό (7000 
π.Χ.), στην Παναγία την Μαυριώτισσα (12ος αιώνας), την 
παλιά αρχοντική συνοικία Ντολτσό, τη συνοικία Απόζαρι, τα 
σπίτια με την χαρακτηριστική μακεδονίτικη αρχιτεκτονική 
και τις βυζαντινές εκκλησίες του 9ου και 10ου αιώνα. 
Επιστροφή στην Καστοριά. Το απόγευμα ελεύθερος χρόνος 
στη γραφική πόλη.

4η ημέρα | ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ – ΑΡΓΟΣ 
ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό. Έπειτα ξεκινάμε για το μοναστήρι του Ταξιάρχη

«Τσούκας» (13ος αιώνας) χτισμένο σε βράχο πάνω 
από παραπόταμο του Αλιάκμονα που στο σημείο αυτό 
δημιουργεί καταρράκτη και θυμίζει Μετέωρα. Στάση για 
καφέ στο Νεστόριο και συνεχίζουμε για την περιοχή του 
απολιθωμένου δάσους όπου πριν από 15 – 20 εκατομμύρια 
χρόνια, λάβα και στάχτη από κάποιο ηφαίστειο σκέπασε ένα 
πανέμορφο δάσος από βελανιδιές, οξιές, καστανιές αλλά και 
φοίνικες. Στο μουσείο που θα επισκεφθούμε οι ανασκαφές 
έφεραν στο φως εκτός από κορμούς δένδρων, κοχύλια και 
το δόντι ενός καρχαρία. Μένουμε για φαγητό (εξ ιδίων) στο 
Άργος Ορεστικό και κατηφορίζουμε για τη Μηλιά Γρεβενών, 
όπου θα εντυπωσιαστούμε στο παλαιοντολογικό μουσείο 
από τους μεγαλύτερους στον κόσμο χαυλιόδοντες (5μ.) 3 
εκατομμυρίων χρόνων. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη 

Στην 3ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 3ημέρα του 
προγράμματος 

1η ημέρα | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί και αναχώρηση. 
Αφού κάνουμε  στάση στην Ορεστιάδα που κτίστηκε 
από πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης, οι οποίοι το 
1923 με τη συνθήκη της Λωζάννης υποχρεώθηκαν να 
αφήσουν τα σπίτια τους και να δημιουργήσουν μια νέα 
πόλη. Συνεχίζουμε για τα σύνορα , έλεγχος ταξιδιωτικών 
εγγράφων και ελεύθερος χρόνος στα αφορολόγητα. 
Άφιξη στην Αδριανούπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και πρώτηγνωριμία με την πόλη. Θα έχετε τον χρόνο να 
περπατήσετε στο Καπαλί Τσαρσί της Αδριανούπολης , να 
γευτείτε τα παραδοσιακά εδέσματα, να απολαύσετε το 
παραδοσιακό Χαμάμ ή ακόμη να επισκεφθείτε το εμπορικό 
κέντρο MARGI. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα | ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΑΓΟΡΑ
Μετά το πρωινό θα περιηγηθούμε στην πόλη, όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το ΤέμενοςΣελιμιγιέ 
με τους 4 μιναρέδες, που οικοδομήθηκε αποκλειστικά από 
τα λάφυρα της εκστρατείας των Οθωμανών στην Κύπρο 

και αποτελεί το αρτιότερο δημιούργημα του κορυφαίου 
αρχιτέκτονα ΜιμάρΣινάν. Από ορισμένα σημεία του 
φαίνεται ο ποταμός Έβρος και η γέφυρα Σαρατσάνε (1452 
μ.Χ). Ελεύθερος χρόνος για να περιηγηθούμε σε παλιά 
ελληνικά κτίσματα όπως το « Ζάππειο Παρθεναγωγείο » , 
το « Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο » που είχε ιδρυθεί το 1872 
καθώς και ελεύθερος χρόνος για τα ψώνια μας. Ακόμη θα 
δούμε το Ρουστέμ Πασά Καραβάν Σεράι, δημιούργημα του 
16ου αιώνα και που σήμερα λειτουργεί ως ξενοδοχείο, 
το Τέμενος Έσκι Τζαμί του 15ου αιώνα. Ελεύθεροι στον 
πεζόδρομο Saraclar για τα ψώνια σας.

3η ημέρα  | ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ -TΣΑΝΑΚΑΛΕ
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφτούμε το 
Αρχαιολογικό-Εθνογραφικό Μουσείο Ραιδεστού, όπου 
εκτίθενται μεταξύ άλλων και ευρήματα από την αρχαία 
Πέρινθο και την γύρω περιοχή, την συνοικία με τα παλιά 
ελληνικά σπίτια, το μουσείο & την κρήνη Rakoczi. Στη 
συνέχεια, θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο εμπορικό  
κέντρο της Ανατολικής Θράκης «TekiraAlisverisMerkezi”. 

Ελεύθερος χρόνος για τα ψώνια μας. Στην συνέχεια 
αναχώρηση για Τσανάκαλε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και δείπνο.

4η ημέρα | ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΤΡΟΙΑ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ  - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό μας , επίσκεψη στις αρχαιότητες της Τροίας, 
την πόλη του Πριάμου, όπου θα δούμε ερείπια από την παλιά 
πόλη και το αντίγραφο του Δουρείου Ίππου. Στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε προς τη Λάμψακο. Με την υπάρχουσα 
πορθμιακή γραμμή περνάμε στην Καλλίπολη, γνωστή για 
τις μάχες που  έγιναν εκεί το 1915. Γευματίζουμε εξ ίδίων, 
περιηγούμαστε τη γραφική πόλη και συνεχίζουμε προς τα 
τουρκοελληνικά σύνορα και διασχίζοντας την Εγνατία οδό, 
φθάνουμε στην πόλη μας το βράδυ.

Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και 
δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν 
χωρίς να παραλειφθεί καμία εκδρομή ή ξενάγηση.Το 
πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΣ - ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ

3,4ΜΕΡΕΣ

3,4ΜΕΡΕΣ

3,4ΜΕΡΕΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ -ΚΑΛΠΑΚΙ - ΚΟΝΙΤΣΑ - ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒ∆ΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ - ΜΕΤΣΟΒΟ

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΧΑΝΙΑ - ΚΙΣΣΟΣ - ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΓ. ΓΙΑΝΝΗΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆Α - ΜΗΛΙΕΣ - ΒΥΖΙΤΣΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ - ΠΙΣΟ∆ΕΡΙ -  ΦΛΩΡΙΝΑ - ∆ΙΣΠΗΛΙΟ – ΝΤΟΛΤΣΟ

Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΣ -TΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΤΡΟΙΑ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ


