
•	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.	Το	κόστος	των	προαιρετικών	εκδρομών	
θα	είναι	διαφορετικό	από	το	αναγραφόμενο	στις	επιτόπου	δηλώσεις	συμμετοχής,	εφόσον	υπάρχουν	διαθέσιμες	θέσεις.
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Αεροπορικές Εκδρομές Εξωτερικού
Λονδίνο - Κάστρο Γουϊντσορ
Παρίσι - Disneyland
Mπενελούξ - Κάτω Χώρες
Άμστερνταμ - Χάγη - Μπρυζ
Κλασική Iσπανία - Χώρα των Βάσκων
Βαρκελώνη | Μαδρίτη - Τολέδο
Κοσμοπολίτικη Κυανή Ακτή - Μιλάνο
Κοσμοπολίτικη Κυανή Ακτή & Ακτές Λιγουρίας 
Special Κλασική Ιταλία
Κοσμοπολίτικες Λίμνες - Βενετία - Στολίδια του 
Ιταλικού Βορρά
Κοσμοπολίτικες Λίμνες & Αναγεννησιακές Πόλεις 
Β. Ιταλίας
Ρώμη, η αιώνια πόλη
Ρώμη - Φλωρεντία - Νάπολη
Γύρος Ιταλίας
Πανόραμα Ιταλίας
Ρώμη - Αναγεννησιακοί Θησαυροί Τοσκάνης
 - Μοναδική Cinque Terre
Αναγεννησιακή Τοσκάνη - Cinque Terre - 
Koσμοπολίτικες Ακτές Λιγουρίας - Μιλάνο
Ρώμη - Νάπολη - Κοστιέρα Αμαλφιτάνα - Κάπρι
Ρώμη - Φλωρεντία - Emilia Romana
Πανόραμα Κροατίας - Λίμνες Πλίτβιτσε
Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούτβα
Πανόραμα Ελβετίας - Αλσατίας
Πανόραμα Αλσατίας - Χαϊδελβέργη
Πανόραμα Αλσατίας - Χαϊδελβέργη - Μ. Δρυμός
Πράγα - Δρέσδη - Κάρλοβι Βάρι
Πράγα - Βερολίνο
Πράγα - Βουδαπέστη
Πράγα - Βιέννη - Μπρατισλάβα  
Κρακοβία - Άουσβιτς
Βιέννη - Βουδαπέστη 
Special Βουδαπέστη
Αυτοκρατορική Βιέννη
Βιέννη - Αλπικό Τιρόλο
Βελιγράδι | Βουκουρέστι
Μάλτα, το νησί των ιπποτών
Εξωτικά / Μακρινά Ταξίδια 
Μπαλί
Σιγκαπούρη
Πουκέτ | Κράμπι ή Μπανγκόγκ
Ντουμπάι
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Οδικοαεροπορικές Εκδρομές Εξωτερικού*
Βουδαπέστη - Βιέννη - Πράγα | Πράγα - Βουδαπέστη
Βουδαπέστη - Βιέννη - Μπρατισλάβα
Βουδαπέστη- Μπρατισλάβα  - Βελιγράδι
Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούτβα 
Πανόραμα Δαλματικών Ακτών - Λίμνες Πλίτβιτσε
Οδικές Εκδρομές Εξωτερικού 
Mπάνσκο
Πανόραμα Αλσατίας - Μόναχο - Ίνσμπρουκ
Πανόραμα Πολωνίας
Πανοραμική Ιταλία - Κρουαζιέρα Αδριατικής
Αναγεννησιακή Τοσκάνη - Ούμβρια - Cinque Terre
Κοστιέρα Αμαλφιτάνα - Νάπολη - Κάπρι
Πράγα - Βιέννη - Βουδαπέστη
Πράγα - Βουδαπέστη 
Πανόραμα Κροατίας-Σλοβενίας-Λ.Πλίτβιτσε-Τεργέστη
Βουδαπέστη - Βιέννη - Μπρατισλάβα
Πανόραμα Σερβίας - Σλοβενίας - Λίμνες Πλίτβιτσε
Δαλματικές Ακτές - Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούτβα
Διαμάντια Δαλματικών Ακτών
Βουκουρέστι - Οδησσός 
Μαργαριτάρια Μαύρης Θάλασσας
Ατμοσφαιρικό Βελιγράδι - Νόβισαντ
Βουκουρέστι - Μπρασόβ - Σινάια
Αδριανούπολη - Ραιδεστός | Σμύρνη - Αϊβαλί
Βυζαντινή Οχρίδα | Σόφια - Φιλιππούπολη
Κωνσταντινούπολη (πρωινή & βραδινή αναχώρηση)
Κύπρος από Βόλο & από Θεσσαλονίκη
Εκδρομές- Διακοπές - Fly & Drive στην Ελλάδα
Ρόδος
Σαντορίνη
Γύρος Κρήτης | Χανιά
Κέρκυρα
Πανόραμα Πελοποννήσου  
Δελφοί - Ναύπακτος - Αράχωβα
Πόρτο Χέλι | Μεσολόγγι - Ορεινή Ναυπακτία
Ζάκυνθος | Κεφαλονιά-Ιθάκη | Ζάκυνθος-Κεφαλονιά
Πρέβεζα - Λευκάδα | Λευκάδα
Τήνος | Μύκονος
Άνδρος | Πάρος | Εύβοια
Πάτμος | Σκιάθος | Σκόπελος
Καρπενήσι | Καστοριά | Γιάννενα - Ζαγοροχώρια
Χαλκιδική | Πήλιο | Πανοραμα Ολύμπου
Γενικοί  Όροι Συμμετοχής

*ΔΩΡΟ ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
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1η μέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ & 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΎ ΜΟΎΣΕΙΟΎ   
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Λονδίνο. 
Άφιξη στο Λονδίνο και αμέσως θα αναχωρήσουμε για 
την ξενάγηση της πόλης. Ο ελληνόφωνος ξεναγός θα μας 
οδηγήσει στα σημαντικότερα αξιοθέατα του Λονδίνου 
περνώντας από το μνημείο του Αλβέρτου και το Ρόγιαλ 
Άλμπερτ Χολ, από το φημισμένο Χάιντ Παρκ με τα ανάκτορα 
του Κένσινκτον, στη συνέχεια από την Μαρμπλ Αρτς 
(μαρμάρινη αψίδα) το μοναδικό μαρμάρινο μνημείο στο 
Λονδίνο, όπως και από την πλατεία Τραφάλγκαρ, τον ομφαλό 
του Λονδίνου, από όπου θα διακρίνουμε και τα ανάκτορα 
του Μπάκιγχαμ όπου και διαμένει η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’. 
Συνεχίζουμε τη πανοραμική ξενάγηση περνώντας από το 
περίφημο κτίριο του Κοινοβουλίου που στεγάζει τη Βουλή 
των Κοινοτήτων και τη Βουλή των Λόρδων και φιλοξενεί το 
έμβλημα της πόλης το Μπιγκ Μπεν. Μετά από μια ολιγόλεπτη 
στάση στον Πύργο του Λονδίνου θα συνεχίσουμε με 
το Σίτυ το μέρος όπου χτυπάει η οικονομική καρδιά του 
Ηνωμένου Βασιλείου για να δούμε το Χρηματιστήριο, 
την Τράπεζα της Αγγλίας και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Παύλου, αριστούργημα του Κρίστοφερ Ρεν. Η ξενάγησή 
μας τελειώνει με την επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο. Η 
Ελληνική πτέρυγα με τα περίφημα Μάρμαρα του Παρθενώνα 
θα αποτελέσουν τον λόγο της επίσκεψης μας. Μετά το τέλος 
της ξενάγησής μας θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας 
και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ γίνεται προαιρετικά 
νυκτερινός γύρος της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

2ημέρα | ΛΟΝΔΙΝΟ ΠΑΡΚΑ & ΜΟΎΣΕΙΑ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ - ΓΚΡΗΝΟΎΙΤΣ 
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και έχετε όλη την ημέρα στη 
διάθεσή σας να γνωρίσετε καλύτερα τα πάρκα του κεντρικού 
Λονδίνου, το Χάιντ Παρκ με τη λίμνη Σέρπανταιν και τη 
χριστουγεννιάτικη «Winter Wonderland» που θα μαγέψει 
μικρούς και μεγάλους, τους κήπους του Κένζινκτον με τα 
ομώνυμα ανάκτορα, το Ρίτζεντ Παρκ με το ζωολογικό του 
κήπο, το Σέιντ Τζέιμς Παρκ με τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ 
και το Γκρην Παρκ που πάντα προσφέρονται για μια 
πρωτότυπη βόλτα. Μπορείτε πάλι να διαθέσετε το χρόνο 
σας σε επισκέψεις περίφημων Λονδρέζικων μουσείων όπως 
το μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ένα από τα καλύτερα και 
φημισμένα του κόσμου και να αφιερώσετε και λίγο χρόνο στο 
μουσείο εικαστικών τεχνών της Βικτωρίας και Αλβέρτου που 
βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Εξίσου σημαντικό θεωρείται και το 
μουσείο επιστημών που συναρπάζει κάθε μικρό και μεγάλο 

επισκέπτη και βέβαια το περίφημο μουσείο των κέρινων 
ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσό - το καλύτερο στο είδος του, 
«για να γνωρίσετε  από κοντά»  μεγάλες προσωπικότητες 
της ιστορίας, της πολιτικής, της show biz και του αθλητισμού. 
Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να συμμετέχετε (έξοδα ατομικά) 
στην προαιρετική κρουαζιέρα που οργανώνουμε με τα 
ειδικά πλοιάρια, στον Τάμεση. Στο τέλος της κρουαζιέρας 
μας θα επισκεφθούμε το Γκρήνουιτς όπου θα θαυμάσουμε 
το Βασιλικό Ναυτικό Κολέγιο, το Εθνικό Ναυτικό Μουσείο, 
το αρχοντικό Κουίνς Χάους και φυσικά το Γκρήνουιτς Πάρκ 
με το παλιό Βασιλικό Αστεροσκοπείο. Πριν τη δύση μπορείτε 
να επισκεφθείτε το περίφημο «μάτι» του Λονδίνου ή το 
νεότευκτο κτίριο Σάρντ, το ψηλότερο στη δυτική Ευρώπη με 
συνολικό ύψος τα 310μ. και έργο του καταξιωμένου ιταλού 
αρχιτέκτονα Ρένζο Πιάνο και να απολαύσετε την καλύτερη 
θέα της πόλης μέχρι και 40χλμ. απόσταση από τα 135 μέτρα 
ύψος της ρόδας και μέχρι 64χλμ. απόσταση από τα 244 
μέτρα ύψος του Shard. Διανυκτέρευση.

3η μέρα | ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΕΎΣΕΙΣ & ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΞΦΟΡΔΗ – ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ – 
BICESTER OUTLET VILLAGE               
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και είστε ελεύθεροι να 
συνεχίσετε τις βόλτες σας για ψώνια και τις επισκέψεις σας 
σε διάφορα αξιοθέατα της πόλης μιας και είναι ανεξάντλητη 
σε καταστήματα, τέχνη και ψυχαγωγία. Όσοι επιθυμείτε 
μπορείτε να συμμετέχετε (έξοδα ατομικά) στην ημερήσια 
εκδρομή μας στην Αγγλική ενδοχώρα. Πρώτος σταθμός στην 
εκδρομή μας η περίφημη πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης. 
Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα μείγμα 
από μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελίσκους, που 
υψώνονται πάνω από τα φημισμένα κολέγια, περιποιημένα 
παρτέρια και κήπους, τετράγωνες αυλές με κιονοστοιχίες 
και αετώματα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε μια γραφική 
διαδρομή περνώντας από τα παραδοσιακά χωριά της περιοχής 
Κότσγουολτς που θα μας οδηγήσει στην κωμόπολη του 
Στράτφορντ απόν Έιβον, τη γενέτειρα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ, 
ένας από τους μεγαλύτερους θεατρικούς συγγραφείς και 
ποιητές στο κόσμο. Προαιρετική επίσκεψη στο σπίτι που 
γεννήθηκε και έζησε ο Βάρδος του Στράτφορντ και γεύμα σε 
μπουφέ σε τοπικό επιλεγμένο εστιατόριο. Στη συνέχεια θα 
αφιερώσουμε αρκετό χρόνο για αγορές στο Bicester Outlet 
Village. Ένα μοναδικό χωριό με μια αγορά που απαρτίζεται 
από 120 μπουτίκ με τις πιο γνωστές ευρωπαϊκές και 
διεθνείς φίρμες, (προϊόντα περασμένων κολεξιόν) σε τιμές 
που αγγίζουν μέχρι και 60% έκπτωση. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

ΛΟΝΔΙΝΟ • ΚΑΣΤΡΟ ΓΟΥΙΝΤΣΟΡ
5,6ΜΕΡΕΣ

4η μέρα | ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ & «ΑΓΟΡΕΣ»  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΟΎΤΡΟΠΟΛΗ ΤΟΎ ΜΠΑΘ & ΣΤΟ ΣΤΟΟΎΝΧΕΤΖ
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και όλη η μέρα στη διάθεσή σας 
για να χαρείτε την υπέροχη πόλη και τις όμορφες γωνιές της. 
Όπως όλοι γνωρίζουμε εκδρομή στο Λονδίνο δε νοείται χωρίς 
ψώνια. Όσοι όμως από εσάς επιθυμείτε να περάσετε την ημέρα 
σας κάνοντας κάτι διαφορετικό μπορείτε να ακολουθήσετε την 
ημερήσια εκδρομή μας στο Μπαθ και Στόουνχεντς. Πρώτα 
θα επισκεφτούμε μια από τις πιο διάσημες αρχαιολογικές 
τοποθεσίες στην Ευρώπη, το Στόουνχεντζ. Εκεί θα 
θαυμάσουμε τους γιγάντιους «τρίλιθους» που σχηματίζουν 
έναν μυστικιστικό , αινιγματικό και σαφώς συμβολικό κύκλο 
όπου από το 2.950 π.Χ. όπως οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι θα 
μπορούσε να αποτελεί το κέντρο μιας αρχαίας διοικητικής, 
πολιτιστικής και κοινωνικής περιφέρειας. Μπορεί όμως να 
ήταν και ένα είδος αστεροσκοπείου όπου υπολόγιζαν τις 
εποχές. Θα συνεχίσουμε την εκδρομή μας με επίσκεψη στην 
κοσμική λουτρόπολη του Μπάθ, ένα πραγματικό κόσμημα 
Βρετανικής Γεωργιανής Αρχιτεκτονικής. Θα έχουμε τη 
ευκαιρία να ξεναγηθούμε στα σπουδαιότερα αξιοθέατα της 
πόλης όπως τα Ρωμαϊκά Λουτρά του 1ου αιώνα , τα πάρκα , 
τις κομψές πλατείες και το Ρόγιαλ Κρέσεντ,  το απόγειο της 
γεωργιανής κομψότητας. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για 
γεύμα και αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση.

5η μέρα | ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ & ΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΤΟΎ ΓΟΎΙΝΤΣΟΡ 
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και αναχωρούμε για την 
πόλη του Γουίντσορ με τα θερινά Ανάκτορα - κάστρο- της 
Βασιλικής Οικογένειας ( προαιρετική  είσοδος στο κάστρο) 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την κατοικία 
των Βασιλέων της Αγγλίας απ’ τον καιρό του Γουλιέλμου 
του Κατακτητή, έκτασης πέντε στρεμμάτων που ξετυλίγει τα 
επιβλητικά τείχη του πάνω σε ένα λοφίσκο που περιτριγυρίζεται 
με τάφρο. Θα επισκεφθείτε τα επίσημα διαμερίσματα και το 
κουκλόσπιτο της Βασίλισσας όπως και το παρεκκλήσι του 
Σέιντ Τζωρτζ αφιερωμένο στον προστάτη άγιο του Τάγματος 
της Περικνημίδας. Μετά το τέλος της περιήγησής θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο να απολαύσουμε μια βόλτα στα παραδοσιακά 
δρομάκια της όμορφης ομώνυμης πόλης Γουίντσορ. 

6η μέρα | ΛΟΝΔΙΝΟ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ & μεταφορά στο αεροδρόμιο 
του Λονδίνου και πτήση επιστροφής για την Ελλάδα με τις 
καλύτερες εντυπώσεις από την εκδρομή μας.

Στην 5ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η ημέρα.

Πετάμε με

EΓΓΥΗΜΕΝΕΣ θέσεις της

ANAΣΤΑΣΗ
στον Ιερό Καθεδρικό Ναό

 της Του Θεού Σοφίας

ΛΟΝΔΙΝΟ



5Περιλαμβάνονται/Δεν Περιλαμβάνονται στη σελ. 3 |

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 - ΛΟΎΒΡΟ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ 
ΣΤΟΝ ΣΗΚΟΎΑΝΑ      
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 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για τη χώρα του 
παραμυθιού, την εξωπραγματική Disneyland (εισιτήρια 
εξ ιδίων). 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. 

Προαιρετική Νορμανδίας
Τιμή ενήλικα 50€/Παιδί 2 έως 12, 35€

5η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ
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.

Προαιρετική ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ - ΣΎΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ - 
ΣΎΝΟΙΚΙΑ ΛΑΤΙΝΩΝ (QUARTIER LATIN)
Τιμή ενήλικα 25€/Παιδί 2 έως12, 15€

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

ΛΟΥΒΡΟ – ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ – ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ – DISNEYLAND
ΠΑΡΙΣΙ • DISNEYLAND

Πετάμε με

EΓΓΥΗΜΕΝΕΣ θέσεις της

5,6ΜΕΡΕΣ

DISNEYLAND

ANAΣΤΑΣΗ
στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Πρωτομάρτυρος και 

Αρχιδιακόνου Στεφάνου
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1η Μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Άμστερνταμ. 
Άφιξη στην πανέμορφη πόλη και θα ξεκινήσουμε να 
επισκεφτούμε τα αξιοθέατα της πόλης που «επιπλέει», 
τον παραδοσιακό “Μύλος του Rembrandt” στις όχθες του 
ποταμού Amstel, το εντυπωσιακό «Στάδιο Αρένα», το 
επιβλητικό “Rijksmuseum”, η πανύψηλη «Δυτική Εκκλησία», 
το «μοναδικό Παλάτι του Βασιλιά» και ο «πλωτός» Κεντρικός 
Σταθμός. Θα δούμε επίσης την πλατεία Νταμ με τα βασιλικά 
ανάκτορα και την Νέα Εκκλησία, τις πλατείες Ρέμπραντ 
και Λάιτσεπλεϊν, το εντυπωσιακό κτίριο του πλωτού 
σιδηροδρομικού σταθμού, θα νιώσουμε την ζωντάνια 
της πόλης στο γραφικό Ροκινκάι και θα καταλήξουμε στην 
μεγάλη πλατεία με την Λυρική Σκηνή και τα μουσεία Ριγκς 
& Βαν Γκογκ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος.

2η Μέρα | ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΨΑΡΟΧΩΡΙΑ MARKEN & 
VOLENDAM – ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
Πρωινό. Θα αναχωρήσουμε για την εκδρομή μας στα 
γνωστά ψαράδικα χωριά Marken και Volendam, με βόλτα 
στα στενά σοκάκια τους, όπως και στο γραφικό λιμανάκι του 
Volendam. Επίσκεψη σε τοπικό, παραδοσιακό τυροκομείο, 
όπου «η μικρή Ολλανδέζα», ντυμένη με παραδοσιακή 
φορεσιά, θα μας εξηγήσει πως φτιάχνουν τα τυριά και στη 
συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε τις 
γεύσεις τους. Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια επιστροφή 
στο Άμστερνταμ. Αργά τo απόγευμα σας προτείνουμε να 
απολαύσετε mini κρουαζιέρα στα κανάλια της πόλης με θέα 
τη φωταγωγημένη πόλη.

3η Μέρα | ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΧΑΓΗ – ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ – ΝΤΕΛΦ – ΜΠΡΎΖ
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη της «Ειρήνης», Χάγη. 
Διοικητική πρωτεύουσα της χώρας. Έδρα των Διεθνών 
Δικαστηρίων και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου με το 
περίφημο Παλάτι της Ειρήνης, τα μοναδικής αξίας κτίρια που 
στεγάζουν Υπουργεία και Πρεσβείες συγκροτώντας την πιο 
κομψή, καθώς και τη μεγαλύτερη και κοσμική παραλία της 
Ολλανδίας την “Scheveningen”. Έπειτα συνεχίζουμε για το 
Ρότερνταμ, στις εκβολές του ποταμού Ρήνου, το μεγαλύτερο 
εμπορικό λιμάνι του κόσμου με τους ουρανοξύστες, τα 
μοντέρνα και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα 
και τις εντυπωσιακές γέφυρες Willem & Erasmus. Χρόνος 
ελεύθερος. Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα η ιστορική πόλη της 
Ολλανδίας, Ντέλφτ. H πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού 
κράτους, με το πανέμορφο μεσαιωνικό κέντρο της και 

τους μεγαλόπρεπους βασιλικούς ναούς της. Στην συνέχεια 
μεταφορά στη πανέμορφη Μπρυζ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία με την πόλη.

4η Μέρα | ΜΠΡΎΖ – ΓΑΝΔΗ – ΑΜΒΕΡΣΑ – ΒΡΎΞΕΛΛΕΣ
Πρωινό και αναχώρηση θα ξεκινήσουμε την περιήγησή 
μας στην πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της επαρχίας 
της Δυτικής Φλάνδρας, μια από τις ομορφότερες πόλεις της 
κεντρικής Ευρώπης. Θα δούμε το πάρκο με τη «Λίμνη της 
Αγάπης», το παλαιότερο νοσοκομείο στην Ευρώπη του Αγίου 
Ιωάννη, το Ναό της Παναγίας, τη πολυφωτογραφημένη 
γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, το Μέγαρο των Αρχόντων, 
τους κήπους Arends, το Κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο 
Χρηματιστήριο στον κόσμο και το ιστορικό κέντρο, μοναδικό 
στολίδι της πόλης. Συνεχίζουμε για την γραφική Γάνδη, μία 
από τις αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου και πρωτεύουσα της 
Επαρχίας της Ανατολικής Φλάνδρας, μια πολυάσχολη πόλη 
με μεγάλο λιμάνι και Πανεπιστήμιο. Θα επισκεφτούμε τον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη. Εκεί θα δούμε έργα του 
Ρούμπεν, του Ιερώνυμου Μπος και το υπέροχο τρίπτυχο που 
αποδίδεται στους αδερφούς Βαν Έικ. Θα δούμε το κάστρο 
των ιπποτών και θα γνωρίσουμε την πόλη που υπήρξε κατά 
τον μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. 
Στη συνέχεια μεταφορά στις Βρυξέλλες, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης.

5η Μέρα | ΒΡΎΞΕΛΛΕΣ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και πανοραμική γνωριμία της πόλης όπου χτυπά 
η καρδιά της Ευρώπης. Θα επισκεφτούμε την ιστορική 
εμπορική συνοικία Grand Place (Grote Markt), το άγαλμα 
Manneken Pis, το Atomium, το Heysel Stadium/Mini Europe 
τα αξιοθέατα της Ευρώπης σε μινιατούρα 1/12 (είσοδος 
12€), τα Βασιλικά Παλάτια του Laken και ο ομώνυμος 
Βασιλικός Ναός, ο Γιαπωνέζικος Πύργος και η Κινέζικη 
Παγόδα, το Χρηματιστήριο, η Πλατεία Grand Sablon με τον 
ομώνυμο Ναό της Παναγίας γοτθικού ρυθμού και τα υπέροχα 
παραδοσιακά εστιατόρια, το Εθνικό Ωδείο, το Δικαστικό 
Μέγαρο, το Μουσείο Καλών Τεχνών, τη Βασιλική πλατεία με 
τα Βασιλικά Ανάκτορα, το Ευρωκοινοβούλιο και την Αψίδα 
του Θριάμβου. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος για καφέ και 
φαγητό στο κέντρο της πόλης.

6η μέρα | ΒΡΎΞΕΛΛΕΣ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα αναχώρησης 
για την πτήση επιστροφής.

AMΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΨΑΡΟΧΏΡΙΑ MARKEN & VOLENDAM -ΧΑΓΗ - ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ - ΝΤΕΛΦ - ΜΠΡΥΖ
ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 

Πετάμε με

EΓΓΥΗΜΕΝΕΣ θέσεις της

6ΜΕΡΕΣ

ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ

MΠΡΥΖ

ANAΣΤΑΣΗ
στον Ιερό Ναό Αγιών Κωνσταντίνου και 

Ελένης (Μπρυζ)
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1Η ΜΕΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ –ΜΠΡΎΖ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το 
Άμστερνταμ. Άφιξη και αναχώρηση για την Μπρυζ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη με τη βοήθεια του αρχηγού μας.

2Η ΜΕΡΑ | ΜΠΡΎΖ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΓΑΝΔΗ – ΜΠΡΎΖ
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στην 
πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της επαρχίας της 
Δυτικής Φλάνδρας, μια από τις ομορφότερες πόλεις 
της κεντρικής Ευρώπης. Θα δούμε το πάρκο με τη 
«Λίμνη της Αγάπης», το παλαιότερο νοσοκομείο στην 
Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη, το Ναό της Παναγίας, τη 
πολυφωτογραφημένη γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, 
το Μέγαρο των Αρχόντων, τους κήπους Arends, το 
Κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο Χρηματιστήριο στον 
κόσμο και το ιστορικό κέντρο, μοναδικό στολίδι της 
πόλης. Συνεχίζουμε για την γραφική Γάνδη, μία από τις 
αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου και πρωτεύουσα της 
Επαρχίας της Ανατολικής Φλάνδρας, μια πολυάσχολη 
πόλη με μεγάλο λιμάνι και Πανεπιστήμιο. Θα 
επισκεφτούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη. 
Εκεί θα δούμε έργα του Ρούμπεν, του Ιερώνυμου 

Μπος και το υπέροχο τρίπτυχο που αποδίδεται στους 
αδερφούς Βαν Έικ. Θα δούμε το κάστρο των ιπποτών 
και θα γνωρίσουμε την πόλη που υπήρξε κατά τον 
μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

3Η ΜΕΡΑ | ΜΠΡΎΖ – ΝΤΕΛΦΤ – ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Πρωινό και αναχώρηση για τη μεσαιωνική πόλη 
Ντελφτ, που ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της 
Ολλανδίας, με τους μεγαλοπρεπείς βασιλικούς ναούς 
και το πανέμορφο ιστορικό κέντρο. Στη συνέχεια θα 
επισκεφτούμε το Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο εμπορικό 
λιμάνι της Ευρώπης και το δεύτερο παγκοσμίως. 
Θα θαυμάσουμε τις εντυπωσιακές γέφυρες Willem 
και Erasmus, τους ουρανοξύστες και τα μοντέρνα 
οικοδομήματα της πόλης. Θα συνεχίσουμε για το 
πανέμορφο Άμστερνταμ, την «Βενετία του Βορρά». 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ 
προτείνουμε περίπατο στην περιοχή της Πλατεία Dam 
και στα coffeeshops στα στενά σοκάκια της περίφημης 
συνοικίας «Tα Κόκκινα Φανάρια».

4Η ΜΕΡΑ | ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ξενάγηση στην 

πόλη που είναι κτισμένη στις εκβολές του ποταμού 
Άμστελ και περιβάλλεται από κανάλια, γέφυρες και 
μεσαιωνικές κατοικίες και μοιάζει να επιπλέει στο 
νερό. Η εντυπωσιακή Δυτική Εκκλησία, το Στάδιο 
Αρένα, ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός, το 
μοναδικό παλάτι του Βασιλιά, ο παραδοσιακός «Μύλος 
του Rembrandt» στις όχθες του ποταμού Άμστελ, 
είναι μερικά από τα αξιοθέατα που μπορούμε να 
θαυμάσουμε. Για τη συνέχεια προτείνεται προαιρετικά 
κρουαζιέρα στα πανέμορφα κανάλια της πόλης.

5Η ΜΕΡΑ | ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΨΑΡΟΧΩΡΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ – 
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση προαιρετικά για τα γνωστά 
ψαροχώρια Marken και Volendam. Βόλτα στα στενά 
σοκάκια τους καθώς και στο γραφικό λιμανάκι 
του Volendam. Επίσκεψη σε τοπικό, παραδοσιακό 
τυροκομείο, όπου «η μικρή Ολλανδέζα», ντυμένη με 
παραδοσιακή φορεσιά, θα μας εξηγήσει πως φτιάχνουν 
τα τυριά και στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα 
να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. Στην συνέχεια 
επιστροφή στο Άμστερνταμκαι ελεύθερος χρόνος μέχρι 
την αναχώρηση μας για το αεροδρόμιο και την πτήση 
της επιστροφής.

AMΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ -ΧΑΓΗ - ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ - ΝΤΕΛΦ - ΜΠΡΥΖ-ΑΜΒΕΡΣΑ-OΥTΡΕΧΤΗ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ • ΧΑΓΗ • ΜΠΡΥΖ

Πετάμε με

EΓΓΥΗΜΕΝΕΣ θέσεις της

5ΜΕΡΕΣ

ΝΤΕΛΦΤ ΓΑΝΔΗ

ANAΣΤΑΣΗ
στον Ιερό Ναό Αγιών 

Κωνσταντίνου και Ελένης
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7ΜΕΡΕΣ

ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ - ΒΙΤΟΡΙΑ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ - ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ - ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ 
& Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ 

ΜΑΔΡΙΤΗ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Χαθείτε στα σοκάκια του Barrio Gotico!

ΜΠΙΛΜΠΑΟ
Περιηγηθείτε στο Casco Viejo με τους 
πλακόστρωτους δρόμους, τα σοκάκια, 
τις πλατείες, τα πανέμορφα 
παραδοσιακά κτίρια  του 18ου αιώνα 
και τις γοτθικές εκκλησίες!

ΜΑΔΡΙΤΗ
Απολαύστε υπέροχα Ταpas στα υπαίθρια μαγαζιά 
στηv ιστορική plaza Mayor!

ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ
Χαλαρώστε με έναν ατμοσφαιρικό περίπατο  στον 
παραλιακό δρόμο που περνά μπροστά από τις 
παραλίες Playa de la Concha και Playa de Ondarreta!

ΗΙGHLIGHTS

ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ  - ΓΚΟΥΓΚΕΝΧΑΪΜ

BAΡΚΕΛΩΝΗ - ΣΑΓΚΡΑΔΑ ΦΑΜΙΛΙΑ

Πετάμε με

EΓΓΥΗΜΕΝΕΣ θέσεις της

ANAΣΤΑΣΗ

στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίων Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτόκλητου και 

Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου
COLOUREDWEB BUTTON PACK 

MONAΔΙΚΟΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 Με απευθείας πτήση προς Βαρκελώνη το πρωί

                 και επιστροφή από Μαδρίτη

8



9Περιλαμβάνονται/Δεν Περιλαμβάνονται στη σελ. 3 |

1n ημέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βαρκελώνη. Άφιξη και ξεκινάμε περιήγηση στην 
πρωτεύουσα της Καταλονίας, όπου θα δούμε την πλατεία Ισπανίας, την λεωφόρο Ντιαγκονάλ, 
το κτίριο Λα Πεδρέρα, την πλατεία Καταλονίας, το μνημείο του Κολόμβου στο λιμάνι, την 
Μπαρτσελονέτα, την Ολυμπιακή ακτή, τους δίδυμους πύργους του Ολυμπιακού λιμανιού και 
το φημισμένο λιμάνι της Βαρκελώνης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το βράδυ μαζί με τον 
αρχηγό του group σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε  τον παραδοσιακό flamenco . 

2n ημέρα | ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ / ΕΡΓΑ GAUDI  
Πρωινό και αναχώρηση για το Ισπανικό Χωριό που είναι ένα ανοιχτό μουσείο αρχιτεκτονικού 
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και βρίσκεται στο λόφο του Μονζουίκ πολύ κοντά στο 
PalauNacional. Κατασκευάστηκε με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση του 1929. Θα δούμε κτίρια 
από όλα τα μέρη της Ισπανίας με σκοπό να μπορεί ο επισκέπτης να θαυμάσει σε ένα μέρος το 
διαφορετικό στυλ, την αρχιτεκτονική και την κουλτούρα της κάθε τοποθεσίας, από το μεσογειακό 
νότο της Ανδαλουσίας στο βορρά της Γαλικίας, της Βασκονίας και της Καταλονίας με όλες τις 
ενδιάμεσες περιοχές της ηπειρωτικής Ισπανίας. Στη συνέχεια θα επισπευτούμε στο μεγάλο 
δημιούργημα του Γκαουντί στην επιβλητική ρωμαιοκαθολική εκκλησία της ΣαγράδαΦαμίλια , 
που ξεκίνησε να κτίζεται το 1882 και παραμένει ημιτελής, καθώς επίσης και το πάρκο Γκουέλ.

3n ημέρα | ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΒΙΤΟΡΙΑ – ΜΠΙΛΜΠΑΟ 
Πρωινό και νωρίς αναχώρηση για Βιτόρια. Στη σύντομη περιήγηση θα συναντήσουμε  
αρχιτεκτονικά αριστουργήματα και μεσαιωνικά κτίρια που γοητεύουν. Η παλιά πόλη 
χρονολογείται από τον 8ο αιώνα όταν την ίδρυσε ο Sancho VI «ο σοφός». Οι τέσσερις πύργοι 
από τις εκκλησίες του Σαν Πέδρο, Σαν Μιγκέλ, Σαν Βινσέντε και τον καθεδρικό ναό της Σάντα 
Μαρία με το άγαλμα της γνώσης Follet αποτελούν εμβληματικές εικόνες της πόλης. Ξεχωρίζουν 
τα μεγαλοπρεπή παλάτια της αναγέννησης, το  Escoriaza-Esquivel, το Montehermoso.  Αργά 
το απόγευμα φτάνουμε στο Μπιλμπάο  τη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής των Βάσκων και 
πρωτεύουσα της Vizcaya

4n ημέρα | ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για περιήγηση στη εντυπωσιακή Βασκική πρωτεύουσα, το 
Μπιλμπάο. Η πόλη είναι  κτισμένη στις όχθες του ποταμού Νέρβιον και δίπλα στον Ατλαντικό 
Ωκεανό. Στην περιήγηση μας θα γνωρίσουμε τ’ αξιοθέατα και μνημεία της παλιάς πόλης που είναι 
συγκεντρωμένη γύρω από τον Καθεδρικό ναό και δίπλα στη δεξιά όχθη του ποταμού Νερβιόν. 
Θα επισκεφτούμε το καινούργιο, φτιαγμένο από τιτάνιο, μουσείο Γκουγκενχάιμ (σύγχρονης και 
μοντέρνας τέχνης), που αποτελεί το σήμα κατατεθέν της πόλης κι ένα από τα σημαντικότερα 
στο είδος του μουσεία στην Ευρώπη. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Σαν Σεμπαστίαν. 
Μετά από σύντομη διαδρομή  θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο, περπατώντας στα στενά 
σοκάκια της παλιάς πόλης, της Πάρτε Βιέχα, που είναι κτισμένη στους πρόποδες του όρους 
Ουρκούλ. Μπορούμε με το τελεφερίκ ν’ ανεβούμε στο λόφο Ιγκέλντο, απ’ όπου θα έχουμε μία 
υπέροχη, πανοραμική άποψη του κόλπου Λα Κόντσα και της πόλης. Επιστροφή το απόγευμα 
στο Μπιλμπάο. 

5n ημέρα | ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΜΠΟΎΡΓΚΟΣ – ΜΑΔΡΙΤΗ –ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
Πρωινό και αναχώρηση για το Burgos την ιστορική πρωτεύουσα της Καστίλης που βρίσκεται στη 
συμβολή των παραποτάμων του Arlanzón. Είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας του Μπούργκος, 

στην αυτόνομη κοινότητα της Καστίλλης και Λεόν. Θα δούμε τον καθεδρικό ναό του Μπούργκος 
(μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO το 1984). Ένας μεγάλος 
αριθμός από εκκλησίες, παλάτια και άλλα κτίρια από τη μεσαιωνική εποχή παραμένουν. Η πόλη 
αποτελεί το κύριο σταυροδρόμι της βόρειας Ισπανίας κατά μήκος του Camino de Santiago, το 
οποίο τρέχει παράλληλα με τον ποταμό Arlanzón.  Συνεχίζουμε για τη Μαδρίτη, την εντυπωσιακή 
πρωτεύουσα της Ισπανίας. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση στην εντυπωσιακή πόλη  που θα 
μας αποκαλύψει μερικά από τα μυστικά της. Θα περιηγηθούμε στις μεγάλες λεωφόρους και τις 
πλατείες με τα αγάλματα και τα μνημεία (Πλάθα Σιμπέλες, Πασέο ντελ Πράδο, Γκραν Βία, Πλάθα 
Μαγιόρ, και τα ανάκτορα Palcio Real. κ.ά.). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

6n ημέρα | ΜΑΔΡΙΤΗ- ΜΟΎΣΕΙΑ – ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΛΕΔΟ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) 
Πρωινό  και περιήγηση στο περίφημο χρυσό τρίγωνο, το οποίο αποτελείται από το Μουσείο 
Reina Sofia, το Μουσείο Prado και το μουσείο Thyssen-Bornemisza.
Σε αυτά τα τρία μουσεία θα βρείτε αριστουργήματα όλων των χρονικών περιόδων, μοναδικά 
στον κόσμο.Ξεκινάμε με την επίσκεψη το Μουσείο Prado. Εδώ μπορείτε να θαυμάσετε 
διαφορετικά κομμάτια τέχνης που κυμαίνονται χρονολογικά  από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα. 
Θεωρείται μία από τις πιο πλήρεις γκαλερί τέχνης στον κόσμο και αυτό επειδή υπάρχουν 
πολύτιμες τοιχογραφίες του Goya, Botticelli, Rafael και Caravaggio, υπάρχουν έργα  μπαρόκ 
καλλιτεχνών όπως  El Greco, Velazquez και Ribera, και  έργα από φλαμανδικούς καλλιτέχνες 
όπως Rembrandt και Rubens,. Στη συνέχεια, έχουμε το Μουσείο Reina Sofia. Στο μουσείο 
αυτό μπορείτε να θαυμάσετε συλλογές έργων τέχνης που χρονολογικά κυμαίνονται από τον 
19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Εδώ μπορείτε να δείτε το έργο του Pablo Picasso και φυσικά το 
αριστούργημά του την Guernica. Επίσης  θα βρείτε όλη τη μαγεία του Σουρεαλισμού στα 
έργα τέχνης του μοναδικού Salvador Dali .Το τρίτο μουσείο που ολοκληρώνει αυτό το  χρυσό 
τρίγωνο είναι το Μουσείο Thyssen-Bornemisza. Είναι διαφορετικό από τα άλλα δύο, επειδή οι 
συλλογές που θα βρείτε εδώ ανήκουν στην οικογένεια Thyssen . Εδώ μπορείτε να δείτε  έργα 
τέχνης όλων των εποχών, από το τέλος της γοτθικής περιόδου έως τη μέση του 20ου αιώνα. 
Επομένως  συναντάμε έργα των Chagall, Dali, Degas, Mondrian και Gauguin.
Το μεσημέρι σας προτείνουμε επίσκεψη στο Τολέδο, που βρίσκεται στα κεντρικά της χώρας, 
στη δεξιά όχθης του ποταμού Τάγου. Μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 
UNESCO, ενώ στο παρελθόν (1085-1559) υπήρξε πρωτεύουσα της Ισπανικής αυτοκρατορίας, 
ισχυρό θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο αποτελώντας μια ολόκληρη πόλη μουσείο 
ιστορίας και αρχιτεκτονικής. Στα αξιοθέατά, ανήκει ο γοτθικός καθεδρικός ναός, στην είσοδο 
της πόλης που παρουσιάζει εντυπωσιακό ενδιαφέρον  με έργα των Γκόγια και Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου και το περίφημο οχυρό του Αλκάθαρ γνωστότερο και ως Αλκαζάρ.  Αργά το  
απόγευμα σας προτείνουμε μια τελευταία βόλτα στην κομψότερη συνοικία της πόλης το Μπάριο 
Ντε Σαλαμάνκα, ένα καφέ στην ατμοσφαιρική Πλάθα Ντε Οριέντε με θέα το παλάτι ή απλώς 
περιπλανηθείτε στα στενά της παλιάς πόλης καταλήγοντας στην εντυπωσιακή ΠλάθαΜαγιόρ 
για μια ζεστή σοκολάτα.

7n ημέρα  | ΜΑΔΡΙΤΗ –ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ  - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό  και checkout από το ξενοδοχεία μας. Μετάβαση στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης  για την 
πτήση επιστροφής.

Σημειώσεις: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει 
η σειρά που θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παραληφθεί καμία εκδρομή ή ξενάγηση. 

ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ - ΒΙΤΟΡΙΑ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ - ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ - ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΥΕΛ

MAΔΡΙΤΗ - PLAZA MAYOR

ΤΟΛΕΔΟ

Προαιρετική Τολέδο
Τιμή ενήλικα 30€/Παιδί 2 έως 12, 20€
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1Η ΜΕΡΑ | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Βαρκελώνη. Άφιξη και ξεκινάμε από την 
Ράμπλας τον διασημότερο πεζόδρομο της Ισπανίας. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την 
κεντρική αγορά τροφίμων και φρούτων την La Boqueria, τη 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. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα σας προτείνουμε μία προαιρετική ξενάγηση για να 
δούμε το πάρκο Γκουέλ, έργο του διάσημου αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί, το οποίο είναι 
μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο. Στη 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 ΜΕΡΑ | ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Η ξενάγησή 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 ΜΕΡΑ | ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – GIRONA – FIGUERES (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Πρωινό και ξεκινάμε για την γενέτειρα του μεγάλου καταλανού ζωγράφου το Figueres. Το 
πιο επισκέψιμο μουσείο στην Καταλονία και το τρίτο σε ολόκληρη την Ισπανία περιλαμβάνει 
τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του Νταλί στον κόσμο! Σε ένα ονειρικό κτίριο θα θαυμάσουμε 
πίνακες από τα πρώτα χρόνια της ζωής του μέχρι τον θάνατο του. Μετά από ένα καφέ στο 
ιστορικό κέντρο του Figueres αναχώρηση για την πόλη της Girona όπου θα θαυμάσουμε τον 
καθεδρικό ναό της Παναγίας με το μεγαλύτερο κλίτος γοτθικού ναού στον κόσμο. Επίσης θα 
περπατήσουμε στο εβραϊκό προάστιο, ένα από τα καλύτερα διατηρημένα στην Ευρώπη όπου 
μένανε οι σεφαραδίτες, οι εβραίοι της Ισπανίας μέχρι το 1492.

4Η ΜΕΡΑ | 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 Φίλιππου 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. 

5Η ΜΕΡΑ | ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα. Έπειτα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η μέρα του προγράμματος

1Η ΜΕΡΑ | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την εντυπωσιακή Μαδρίτη. Από το 1561 
πρωτεύουσα της χώρας με 4.000.000 πληθυσμό. Άφιξη μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος για ξεκούραση ή μια πρώτη βόλτα. Για το απόγευμα σας προτείνουμε 
να εκμεταλλευτείτε το ελεύθερο χρόνο γνωρίζοντας κάποια απ’ τα πάμπολλα ενδιαφέροντα 
σημεία της Μαδρίτης. Σε συνεργασία με τον αρχηγό του γραφείου μας γνωρίστε τη Μαδρίτη 
των Βουρβόνων,  τις βόρειες συνοικίες της με το εντυπωσιακό στάδιο της Real, το Santiago 
Bernabeu και την Puerta de Europa, την Plaza de Toros, την Αρένα της πόλης, την Plaza Colón 
με το Αρχαιολογικό Μουσείο αλλά και τα κομψά καταστήματα του Barrio de Salamanca, την 
πλατεία Ισπανίας με το γιγάντιο γλυπτό του Μιγκέλ Ντε Θερβάντες, το περίφημο Αιγυπτιακό 
μνημείο Debod, το πάρκο Retiro και μεταξύ άλλων πολλών την ιστορικότερη πλατεία της 
πόλης, την Plaza Mayor.

2Η ΜΕΡΑ | ΜΑΔΡΙΤΗ - ΠΡΑΔΟ
Η πρωινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει ένα μικρό μέρος του πλούτου της σημαντικότερης 
Πινακοθήκης στον κόσμο (ΠΡΑΔΟ). Τα πάνω από 10.000 έργα που ανήκουν στην συλλογή 
του, προσφέρουν ένα μοναδικό ταξίδι στο Χρόνο και στο Χρώμα. Θα απολαύσουμε τα 
αριστουργήματα των Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, Γκόγια να “στέκονται” δίπλα σε άλλους εξ’ ίσου 
σημαντικούς ζωγράφους. Στην συνέχεια θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια της καρδιάς της 
Μαδρίτης. Στο περίφημο Barrio de la letras, μιά απ’ τις πιο μποέμ συνοικίες όλης της Ευρώπης, 
όπου έζησαν και δημιούργησαν πολλοί απ’ τους σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της 
Ισπανίας. Η ξενάγησή μας θα τελειώσει με το μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, στην Μαδρίτη 
των Αψβούργων. Απόγευμα ελεύθερο.

3Η ΜΕΡΑ | ΜΑΔΡΙΤΗ – ΤΟΛΕΔΟ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την “Πόλη των Τριών Πολιτισμών”, το Τολέδο, μία πόλη 
με σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε στα 
στενά δρομάκια της μεσαιωνικής πόλης και θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, όπου θα 
δούμε πίνακες του Ελ Γκρέκο, αμύθητης αξίας, όπως το Expolio και τη συλλογή Αποστόλων. 
Στη συνέχεια,  την εκκλησία του Santo Tome,  θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό έργο 
του Ελ Γκρέκο “Η Ταφή του Κόμητα Οργκάθ”. Επιστροφή στην Μαδρίτη.Για το απόγευμα 
σας προτείνουμε μια βόλτα για ψώνια στην κομψότερη συνοικία της πόλης το Μπάριο Ντε 
Σαλαμάνκα.

4Η ΜΕΡΑ | ΜΑΔΡΙΤΗ
Ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να εκμεταλλευτείτε την ημέρα σας κάνοντας μια 
προαιρετική εκδρομή στη Σεγκόβια, την πόλη της Βασίλισσας Ισαμπέλ παλιά πρωτεύουσα της 
Καστίλης. Η παλιά πόλη είναι χτισμένη πάνω σε ένα βραχώδες ύψωμα και περιβάλλεται από 
τους ποταμούς Ερέσμα και Κλαμόρες. Από μακριά μοιάζει με πλοίο, με το μεσαιωνικό φρούριο 
να σχηματίζει την πλώρη, τους πυργίσκους του γοτθικού ναού να υψώνονται σαν κατάρτια και 
το υδραγωγείο στο πίσω μέρος να θυμίζει πηδάλιο. Στη Σεγκόβια υπάρχουν πολλές εκκλησίες, 
καθεδρικός ναός από το 1525,  μουσείο της Σεγκόβια με έργα χαρακτικής από τη Λίθινη εποχή 
καθώς και εργαλεία, κατασκευές, νομίσματα κλπ. Επιστροφή αργά το απόγευμα στη Μαδρίτη.

5Η ΜΕΡΑ | ΜΑΔΡΙΤΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό, και ελεύθερος χρόνος μέχρι την στιγμή αναχώρησης  για την πτήση επιστροφής.

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ

4,5ΜΕΡΕΣ

5ΜΕΡΕΣ

ANAΣΤΑΣΗ

στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου ANAΣΤΑΣΗ

 στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίων 

Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτόκλητου 

και Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου 

του Μυροβλήτου (Μαδρίτη)
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ΠΟΡΤΟΦΙΝΟ

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ 
ΜΙΛΑΝΟ 6ΜΕΡΕΣ

1Η ΜΕΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  –  ΝΙΚΑΙΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση  για την 
κοσμοπολίτικη Νίκαια, πρωτεύουσα της Γαλλικής Ριβιέρα 
που θεωρείται ένας από τους παλαιότερους οικισμούς  της 
Ευρώπης και πήρε το όνομα της προς τιμή της θεάς Νίκης.  
Στην πανοραμική περιήγηση θα διασχίσουμε την περίφημη 
λεωφόρο,  Des Anglais που εκτείνεται κατά μήκος της 
παραλίας και πήρε  όνομά της  από μια ομάδα Άγγλων 
τουριστών που κατά τον 18ο συνήθιζαν να περνούν εδώ το 
χειμώνα, λόγω του ήπιου κλίματος. Θα δούμε το εμβληματικό 
ξενοδοχείο «Negresco», θα περάσουμε από  την κεντρική 
πλατεία της πόλης την  πλατεία Μασένα με το άγαλμα του 
Ποσειδώνα, στη συνέχεια την πλατεία Γκαριμπάλντι και τέλος 
θα δούμε τον Καθεδρικός Ναό της Νίκαιας αφιερωμένος 
στη Αγία Ρεπαράτη. Αργά το απόγευμα μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση.   

2Η ΜΕΡΑ | ΝΙΚΑΙΑ   – ΚΑΝΝΕΣ – ΣΑΙΝ ΤΡΟΠΕ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την αδιαμφισβήτητη 
“βασίλισσα” της Κυανής Ακτής τις Κάννες 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 
Εποκ, καθώς και το Παλάτι του Φεστιβάλ των Καννών. 
Τέλος κατευθυνόμαστε προς  Σαιν Τροπέ , γνωστό για τις 
πολυτελείς βίλες των διασήμων, τα πολυτελή σκάφη, και τα 
γραφικά σοκάκια στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας  αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση. 

3Η ΜΕΡΑ | ΝΙΚΑΙΑ – ΕΖ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό 
Εζ, όπου θα επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής 
αρωμάτων Fragonard. Επόμενη επίσκεψη το κοσμοπολίτικο 
Πριγκιπάτο του Μονακό, που είναι το πιο πυκνοκατοικημένο 
κράτος στον κόσμο και οι κάτοικοί του αποκαλούνται 
Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε 
παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη κυβερνητική έδρα του 
Πριγκιπάτου και κατοικία της βασιλικής οικογένειας των 
Γκριμάνδι,  από τον 13ο αιώνα, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό 
της Παναγίας και τέλος θα επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό 
Μουσείο και διεύθυνε για αρκετά χρόνια ο διάσημος 
εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό, και θα έχουμε την ευκαιρία  να 
γνωρίσετε περισσότερα από 4.000 είδη ψαριών.  Χρόνος 
ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο της πόλης.  Επιστροφή  αργά 
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

4Η ΜΕΡΑ | ΝΙΚΑΙΑ – ΜΙΛΑΝΟ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για  την οικονομική 
πρωτεύουσα της Ιταλίας  το Μιλάνο. Άφιξη  και πανοραμική 

περιήγηση.   Θα  δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, την Πιάτσα 
ντελ Ντουόμο που είναι η κεντρική πλατεία την πόλης και 
πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό 
του Μιλάνου. Ο εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου 
(Ντουόμο ντι Μιλάνο) είναι η έδρα του αρχιεπίσκοπου 
της πόλης και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους 
Καθεδρικούς Ναός παγκοσμίως. Θα επισκεφθούμε την 
Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που πήρε το όνομα της 
από τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας. Το κτίριο 
αποτελείται από δύο γυάλινες θολωτές στοές και συνδέει τις 
πλατείες Πιάτσα ντελ Ντουόμο με την Πιάτσα ντελα Σκάλα.  
Η Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του Μιλάνου, είναι ένα 
από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε το 
όνομα της από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, 
την Αγία Μαρία della Scala.  Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας.  Διανυκτέρευση. 

5Η ΜΕΡΑ | ΜΙΛΑΝΟ - ΛΑΓΚΟ ΜΑΤΖΟΡΕ   
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Λάγκο Ματζόρε 
(Μεγάλη Λίμνη),  σημαντικός τουριστικός προορισμός 
και στις όχθες τις βρίσκονται αρκετά τουριστικά θέρετρα. 
Βρίσκεται στις νότιες Άλπεις, στα σύνορα Ιταλίας και 
Ελβετίας. Η λίμνη βρίσκεται στην Ιταλία στις περιφέρειες 
Πεδεμόντιο και Λομβαρδία και στο Ελβετικό καντόνι Τιτσίνο, 
με το  νησάκι Ίζολα Μπέλα, και το εντυπωσιακό μπαρόκ 
παλάτι της αριστοκρατικής οικογένειας των Μπορομέι, 
και την Ίζολα ντέι Πεσκατόρι (Νησί των Ψαράδων).  Αργά 
το απόγευμα επιστροφή στο  ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο. 
Διανυκτέρευση

6Η ΜΕΡΑ | ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΜΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο 
Κόμο που βρίσκεται στην νότια  όχθη τις λίμνης του Κόμο 
και  αποτελεί ένα μέρος μοναδικής φυσικής ομορφιάς. 
Σύντομη πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης και χρόνος ελεύθερος.  Αργά το απόγευμα μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. ‘Άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη αργά το βράδυ. 

NIKAIA

ΝΙΚΑΙΑ - ΚΑΝΝΕΣ - ΣΑΙΝ ΤΡΟΠΕ - ΕΖ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ - ΜΙΛΑΝΟ - ΚΟΜΟ - ΛΑΓΚΟ ΜΑΤΖΟΡΕ.

MIΛΑΝΟ
KOMO

Πετάμε με

EΓΓΥΗΜΕΝΕΣ θέσεις της

ANAΣΤΑΣΗ

στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος
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1η μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΖΑ - ΡΑΠΑΛΛΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Πίζα. 
Περιήγηση σ την ιστορική πόλη της με τα μεσαιωνικά τείχη 
και το ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, το καμπαναριό του 
Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο 
«Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το 
μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο.    Αναχώρηση για  
Ραπάλλο. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής. 

2ημέρα | ΡΑΠΑΛΛΟ-ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - ΠΟΡΤΟΦΙΝΟ - 
ΓΕΝΟΒΑ - ΝΙΚΑΙΑ
Πρωινό και ξενάγηση στο Ραπάλλο, στις ακτές της Λιγουρίας, 
όπου θα θαυμάσουμε το κάστρο του δέκατου έκτου αιώνα, 
την τον Ναό Santo Stefano τη ρητορική Disciplinanti  τη 
νεοκλασική Βασιλική των Αγίων Gervasio και Protasio 
μεσαιωνικής. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο του  
δέκατου έκτου αιώνα, το μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου 
της Ασίζης, προς τα ανατολικά,  το κρατικό σχολικό κτίριο, 
το  αμφιθέατρο και το δημοτικό μουσείο Συνεχίζουμε  για τη 
Σάντα Μαργαρίτα  για να απολαύσουμε τη φυσική ομορφιά 
της. Το Villa Durazzo, ένα παλάτι του 17ου αιώνα, η Piazza 
Caprera η Βασιλική της Santa Μargherita, είναι μερικά 
από τα αξιοθέατα της πόλης. Θαυμάσια επίσης είναι και η 
πανοραμική βόλτα στο γραφικό λιμάνι με τα πολλά γιότ.  Στη 
διαδρομή μας για Genova  θα δούμε από απόσταση ένα από τα 
ωραιότερα λιμανάκια της ιταλικής Ριβιέρας, το Πόρτο Φίνο. 
Ένα ρομαντικό κοσμοπολίτικο θέρετρο, καταφύγιο γνωστών 
συγγραφέων, όπως ο Γκι ντε Μοπασάν και ο Τρούμαν 
Καπότε, καθώς και αστέρων του Χόλιγουντ. Στη συνέχεια 
θα επισκεφτούμε  ιστορική Τζένοβα με την μακραίωνη 
ιστορία, στη  γενέτειρα του Χριστόφορου Κολόμβου και 
το μεγαλύτερο λιμάνι της Ιταλίας. Τα κυριότερα αξιοθέατα 
είναι, η οδός ViaGaribaldi, με τα αναγεννησιακά παλάτια ,το 
PalazzoBianco , η piazza de Ferrari , το υπέροχο ενυδρείο, 
το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, η εντυπωσιακή βιόσφαιρα  και 
ο καθεδρικός ναός της Γένοβας, SanLorenzo.  Συνεχίζουμε 
για Νίκαια. Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο.

3η μέρα | ΝΙΚΑΙΑ – ΚΑΝΝΕΣ – ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ - ΜΟΝΑΚΟ
Πρωινό και ξενάγηση  στη Νίκαια. Θα περιηγηθούμεστην 
παλιά πόλη της Νίκαιας, με την αγορά των λουλουδιών και 
τα παζάρια της όπως και το καθεδρικό της ναό, το μέγαρο της 
δικαιοσύνης και την όπερα. Θα συνεχίσουμε την στη διάσημη 
πλατεία Μασενά, στην οδό Ζαν Μεντεσάν, στηΝοτρ Νταμ, 
μικρογραφία της Παναγίας των Παρισίων. Στη συνέχεια, 
κατευθυνόμαστε για τις Κάννες, την αδιαμφισβήτητη 

«βασίλισσα» της Κυανής Ακτής με την περίφημη Κρουαζέτ. 
Θα δούμε τα κτίρια, και τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, που 
χρονολογούνται από την εποχή της Μπελ Επόκ, καθώς και 
το Παλάτι του Φεστιβάλ των Καννών. Συνεχίζουμε για το 
Μόντε Κάρλο. Στην ομορφότερη πλατεία του Πριγκιπάτου, 
με το περίφημο Café de Paris, και παλία και νέα  καζίνο 
του. 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. Επιστροφή στη Νίκαια.

4η μέρα | ΝΙΚΑΙΑ-ΕΞ ΠΡΟΒΑΝΣ-ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ-ΝΙΚΑΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την Εξ Προβάνς, την ομορφότερη 
πόλη της Προβηγκίας και μια από τις ωραιότερες της Γαλλίας. 
Θα δούμε, μεταξύ άλλων, έναν από τους παλαιότερους 
καθεδρικούς ναούς, την πλατεία Δημαρχείου, την 
ΚουρΜιαραμπά με τα πολυάριθμα ιδιωτικά μέγαρα που 
δημιουργήθηκαν από τον 13ο έως τον 16ο αιώνα κ.α.Στη 
συνέχεια, κατευθυνόμαστε σ΄ ένα από τα πιο γραφικά χωριά 
της περιοχής, το Σαν Πολ ντε Βανς. Θα περιπλανηθούμε  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.

5η μέρα | ΝΙΚΑΙΑ - ΒΙΛΛΦΡΑΝΣ - ΜΙΛΑΝΟ ΞΕΝΑΓΗΣΗ – 
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την αινιγματική Villfrance. Η 
ελεύθερη από δασμούς πόλη στεγάζεται σε έναν υπέροχο 

ΠΟΡΤΟΦΙΝΟ

ΡΑΠΑΛΛΟ - ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - ΠΟΡΤΟΦΙΝΟ 
ΓΕΝΟΒΑ - ΝΙΚΑΙΑ - ΕΞ ΠΡΟΒΑΝΣ - ΣΑΝ ΠΏΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ 
ΜΙΛΑΝΟ

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ 
ΑΚΤΕΣ ΛΙΓΟΥΡΙΑΣ 5ΜΕΡΕΣ

ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ

όρμο. Θα περπατήσουμε στην τάφρο του κάστρου της και στη 
σκεπαστή οδό αλλά και στο λιμανάκι.  Θα συνεχίσουμε για το 
Μιλάνο την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας και θα ξεκινήσουμε 
την περιήγηση μας  από το  ιστορικό του κέντρο. Πρώτα, θα 
επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό της πόλης, τον περίφημο 
Ντουόμο, χτισμένο στα πρότυπα της γοτθικής αρχιτεκτονικής 
του 14ου αιώνα. Στη συνέχεια, θα περπατήσουμε στη γκαλερία 
Βιττόριο Εμμανουέλε Β΄ με τις πολυτελείς μπουτίκ και τα σικ 
εστιατόρια, αφιερωμένη στον πρώτο βασιλιά της ομόσπονδης 
Ιταλίας. Ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην ξακουστή Σκάλα 
του Μιλάνο, ίσως το θέατρο με την καλύτερη ακουστική στον 
κόσμο. Χρόνος ελεύθερος για να περιπλανηθείτε στην αγορά 
την αγορά και να απολαύσετε τον καφέ σας. Αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Πετάμε με

ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ πτήση της

COLOUREDWEB BUTTON PACK 

NEOΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΠΟΡΤΟΦΙΝΟ

ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΜΑΝΤΟΒΑ - ΦΛΏΡΕΝΤΙΑ - ΡΏΜΗ

SPECIAL ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ 6ΜΕΡΕΣ

1η μέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
Συγκέντρωση το πρωί  στο αεροδρόμιο και πτήση για Βενετία. 
Άφιξη και ξενάγηση της πόλης. Θα μεταφερθούμε με βαπορέτο  
(εισιτήριο  εξ ιδίων)  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, 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. Θα καταλήξουμε στην 
πλατεία Σαν  Μάρκο και την ομώνυμη εκκλησία.  Ελεύθερος 
χρόνος στη πόλη των Δόγηδων για να περιπλανηθείτε στα 
όμορφα αναγενησιακά σοκάκια να απολαύσετε καφέ και 
φαγητό σε κάποιο από τα γραφικά καφέ και εστιατόρια . Τέλος 
μετάβαση και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας ( περιοχή 
Μέστρε ) 

2η μέρα | ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΜΑΝΤΟΒΑ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ                                                              
Πρωινό  και αναχώρηση για τη Βερόνα, πόλη με πλούσια 
ιστορική και  καλλιτεχνική κληρονομιά. Ονομαστό είναι 
το αρχαίο αμφιθέατρο που χτίστηκε από τους Ρωμαίους, 
την περίφημη Αρένα (Arena di Verona), όπου γίνονται 
παραστάσεις λυρικού θεάτρου. Άλλα αξιοθέατα είναι το 
Παλάτσο ντελ Κομούνε, το Παλάτσο ντελ Γκοβέρνο και το 
φρούριο Καστελβέκκιο  Η πόλη έχει βραβευθεί ως Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. 
Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τη Μάντοβα με το μοναδικό 
κάστρο San Giorgio και το παλάτι Ducale . Ελεύθεροι για καφέ 
στο εκπληκτικό ιστορικό κέντρο με τη Βασιλική του Αγίου  

Ανδρέα και το Καθεδρικό Σαν Πιέτρο .  Άφιξη το απόγευμα στη 
Φλωρεντία τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

3η μερα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ . ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΙΖΑ - LUCCA 
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στην πόλη. Κατά τη 
διάρκεια της ξενάγησής μας θα θαυμάσουμε 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. Θα 
επισκεφθούμε το σπίτι του Δάντη, του μεγάλου φιλοσόφου 
της Αναγέννησης και θα κάνουμε ένα πέρασμα από το Ναό του 
Ορσανμικέλε, ενώ δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε 
την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli 
και Paszkowski και την περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας. 
Το μεσημέρι σας προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στην 
ξακουστή Πίζα, με τον κεκλιμένο πύργο της , που κτίστηκε 
από μάρμαρο την  περίοδο 1172 με 1350. Στη συνέχεια  
θα επισκεφτούμε την πανέμορφη μεσαιωνική Λούκκα, 
στη βορειοδυτική Τοσκάνη, με τα ονομαστά οινοποιία, τα  
περίφημα τείχη , τον καθεδρικό του Σαν Μαρτίνο  και την 
πιάτσα Ναπολεόνε. Μετά την επίσκεψη στην παλιά πόλη,  
μπορείτε να απολαύσετε, εξ ιδίων,  δείπνο σε παραδοσιακή 
ιταλική ταβέρνα στην Piazza Anfiteatro  . Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο στη Φλωρεντία.

4η μέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΣΙΕΝΝΑ – ΡΩΜΗ
Πρωινό και αναχώρηση για Σαν Τζιμινιάνο . Διασχίζουμε 
τον άξονα της Κιαντινιάνα, με τους ήρεμους λόφους και τα 

γοητευτικά χωριά, που συνδέει  τη Φλωρεντία με τη Σιένα 
και φτάνουμε το Σαν Τζιμινιάνο,  που είναι  διάσημο για την 
μεσαιωνική οχυρωματική της αρχιτεκτονική. Το Παλάτσο 
ντελ Πόπολο και η Κολετζατα ο καθεδρικός ναός του Αγίου 
Αυγουστίνου είναι από τα αξιοθέατα που πρέπει να δει ο 
επισκέπτης.   Συνεχίζοντας θα επισκεφτούμε τη μεσαιωνική 
Σιέννα που παρέμεινα ανέγγιχτη από τη φθορά του χρόνου. 
Θα περπατήσουμε μέσα στην παλιά πόλη, εξερευνώντας 
τα δρομάκια και τις γειτονιές θα σταθούμε στην Πιάτσα 
ντελ Κάμπο, με τον τυπικό πύργο του Δημαρχείου και θα 
ανηφορήσουμε μέχρι την πλατεία του Ντουόμο. Αναχώρηση 
για την πρωτεύουσα της Ιταλίας τη Ρώμη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο . 

5η μέρα | ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και η ξενάγηση θα αρχίσει με την επίσκεψη μας 
στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο του κόσμου και την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου. Η 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 μας 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.  Συνεχίζουμε για την πολύβουη 
Πιάτσα ντι Σπάνια  και τέλος θα επισκεφθούμε τη  φημισμένη 
Φοντάνα Ντι Τέβι.  Χρόνος ελεύθερος για να πιείτε καφέ και να 
επισκεφθείτε το Πάνθεον. Για το βράδυ σας προτείνουμε ένα 
νυχτερινό γύρω της πόλης, δείπνο στην πιάτσα Ναβόνα και  να 
απολαύσουμε την Ρώμη φωταγωγημένη.

6η μέρα | ΡΩΜΗ - ΜΟΎΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΎ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για  ξενάγηση 
στα μουσεία του Βατικανού που είναι εκ των κορυφαίων 
του κόσμου και διαθέτουν  εκθέματα της μακραίωνης και 
τεράστιας συλλογής της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, 
περιλαμβανομένων διάσημων αγαλμάτων της αρχαιότητας 
και αριστουργημάτων της Αναγέννησης και του σήμερα. Για 
να τα θαυμάσει, ο επισκέπτης περνά από την Καπέλα Σιστίνα 
και τα «Δωμάτια του Ραφαήλ», που είναι πασίγνωστα για τη 
διακόσμησή τους με νωπογραφίες (frescoes). Στην συνέχεια 
μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. 

Πετάμε με

EΓΓΥΗΜΕΝΕΣ θέσεις της

ANAΣΤΑΣΗ
στον Ιερό Ναό Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου (Φλωρεντία)

COLOUREDWEB BUTTON PACK 

MONAΔΙΚΟΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 Με απευθείας πτήση προς Βενετία το πρωί

και επιστροφή από Ρώμη το απόγευμα ή αντίστροφα
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KOMO BENETIA

KΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ,
ΒΕΝΕΤΙΑ & ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΒΟΡΡΑ

6ΜΕΡΕΣ

1Η ΜΕΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –  ΒΕΝΕΤΙΑ   
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση  για την Βενετία την πιο 
ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, 
που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. 
Άφιξη και απ́ ευθείας  ξενάγηση πόλης. Από το Τρονκέτο, 
μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, 
όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των 
Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές 
γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο 
των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο 
σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία 
του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως 
το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος 
Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του 
(Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και 
το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από 
τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος και 
αργά το απόγευμα  μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας στην Ηπειρωτική Βενετία. Διανυκτέρευση. 

2Η ΜΕΡΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ - ΤΕΡΓΕΣΤΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Τεργέστη που 
βρίσκεται στα σύνορα με την Σλοβενία και είναι  πρωτεύουσα της  
αυτόνομης περιοχής Φρίουλι-Βενετία Τζιούλια. Στην πανοραμική 
μας περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης θα δούμε κτίρια 
art nouveau και νεοκλασικής αρχιτεκτονικής που μαρτυρούν 
το αυστριακό παρελθόν της.  Θα περάσουμε από την κεντρική 
πλατεία την  Piazza Unità D́ italia, μία από τις μεγαλύτερες και 
σίγουρα ομορφότερες πλατείες με θέα προς τη θάλασσα, θα 
δούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο και το Κάστρο Μιραμάρε. Επιστροφή 
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

3Η ΜΕΡΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ – ΣΙΡΜΙΟΝΕ - ΒΕΡΟΝΑ – ΒΑΡΕΖΕ                                                                                               
Πρωινό και αναχώρηση 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 και είναι ιδανική 
για σπορ όπως σκι και ιστιοπλοΐα. Αργότερα, κατευθυνόμαστε 
στο μεσαιωνικό Σιρμιόνε, το πιο όμορφο και δημοφιλές θέρετρο 
της λίμνης. Θα δούμε το  επιβλητικό κάστρο,  τη παλιά πόλη με 

τα πέτρινα σπίτια και τα γραφικά σοκάκια. Προαιρετική βόλτα με 
σκάφος γύρω από το Σιρμιόνε όπου θα θαυμάσουμε το σπίτι της 
Μαρία Κάλλας, τη βίλλα αρχαίου Ρωμαίου πλούσιου άρχοντα  και 
τα τείχη. Θα συνεχίσουμε για την  ρομαντική Βερόνα, την πόλη 
των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες του ποταμού 
Αδίγη. Στην κεντρική Πλατεία Μπρα θα δούμε την περίφημη 
ρωμαϊκή Αρένα, και θα συνεχίσουμε για τις όμορφες πλατείες 
Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα 
διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για το «αρχοντικό 
των Καπουλέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. 
Ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο της πόλης και αναχώρηση 
για το Βαρέζε . Η πόλη είναι κτισμένη στους πρόποδες του Σάκρο 
Μόντε ντι Βαρέζε (ιερού βουνού του Βαρέζε), το οποίο από το 
2003 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

4Η ΗΜΕΡΑ | ΛΙΜΝΗ ΒΑΡΕΖΕ – ΚΟΜΟ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ TAVERNOLA, CERNOBBIO , MOLTRASIO, TORNO)                                                                                                                            
Πρωινό και επίσκεψη στο Βαρέζε που είναι χτισμένο στην 
ομώνυμη λίμνη .Μεταξύ άλλων θα δούμε το Παλάτσο Εστένσε, 
κατασκευασμένο από τους δούκες του Έστε το 1766-1772, 
το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο, και η Βασιλική του 
Σαν Βιττόρε, με αγιογραφίες του 17ου αιώνα και μπαρόκ 
καμπαναριό. Έπειτα θα μεταφερθούμε στο μαγευτικό Κόμο.  Η 
Λίμνη Κόμο αποτελούσε ένα θέρετρο διακοπών για την ιταλική 
αριστοκρατία για αυτό και είναι γνωστή για τις επιβλητικές τις 
βίλες που είναι χτισμένες στα παράλια της λίμνης. Μερικές από 
τις πιο γνωστές είναι η διάσημη Villa Carlotta, η Villa D’Este και 
η Villa del Balbianello. Μεταξύ άλλων  θα δούμε τον καθεδρικό 
ναό, την παλιά πόλη με τα στενά σοκάκια της. Στη συνέχεια 
σας προτείνουμε μια βόλτα με καραβάκι για να απολαύσετε 
τη μοναδική θέα των Άλπεων.  Μεταξύ άλλων θα δούμε την 
Tavernola , Cernobbio, Moltrasio, Torno, μοδικά  που είναι 
μια εμπειρία που δεν θα πρέπει να λείπει από το ταξίδι σας. Το 
μεσημέρι γεύμα σε κάποιο από τα πολλά παραδοσιακά Ιταλικά 
εστιατόρια δίπλα στο μαγευτικό τοπίο της λίμνης. Το απόγευμα 
επιστροφή  στο ξενοδοχείο. 

5Η ΗΜΕΡΑ | ΛΙΜΝΗ ΒΑΡΕΖΕ  – ΛΙΜΝΗ MAGGIORE – ΣΤΡΕΖΑ 
– CANNOBIO
Πρωινό. Θα αναχωρήσουμε για τη λίμνη Ματζόρε, μία 
από τις μεγαλύτερες και γνωστότερες λίμνες της Ιταλίας. 

Η διαδρομή γύρω από τη δυτική όχθη της λίμνης θα μας 
αποκαλύψει όλες τις ομορφιές της. Έπειτα αναχώρηση για 
τη λουλουδιασμένη κωμόπολη Στρέζα, με το ευχάριστο 
κλίμα και το πιο τουριστικό θέρετρο της λίμνης, γνωστό 
για τους ευωδιαστούς κήπους της και για την αλησμόνητη 
θέα που προσφέρει στα απέναντι μυροβόλα νησάκια 
Μπορομμέ. Χρόνος ελεύθερος για προαιρετική κρουαζιέρα 
με το καραβάκι στο νησάκι Ίζολα Μπέλα όπου βρίσκεται το 
παλάτι Μπορομέο περιτριγυρισμένο από ένα πανέμορφο 
κήπο στολισμένο με υπέροχα σιντριβάνια, αγάλματα, 
τεχνητές σπηλιές και σπάνια φυτά. Μετά από έναν ευχάριστο 
περίπατο σε αυτόν τον όμορφο κήπο, κατευθυνόμαστε προς 
το διπλανό νησάκι Ίζολα Πεσκατόρε (το νησί των ψαράδων), 
ένα ιδιαίτερα γραφικό χωριό με στενά δρομάκια, αρχαία 
σπίτια και απίστευτη ατμόσφαιρα. Επόμενη επίσκεψη το 
Cannobio. Η γαλήνη που είναι ικανό να σας προσφέρει το 
Κανόμπιο  δεν συγκρίνεται με τίποτα. Ατμοσφαιρικό, χωρίς 
πολλή κίνηση, με παλιά πόλη, γραφικά στενά, λόφους 
για βατές πεζοπορίες και μια λαϊκή αγορά γεμάτη ντόπια 
καλούδια. Τέλος επιστροφή στο ξενοδοχείο.
 
6Η ΜΕΡΑ | ΛΙΜΝΕΣ ΒΑΡΕΖΕ-ΜΙΛΑΝΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Πρωινό και αναχώρηση για το Μιλάνο. Στη πανοραμική 
περιήγηση μας θα  δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, την 
Πιάτσα ντελ Ντουόμο που είναι η κεντρική πλατεία την 
πόλης και πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό 
ναό του Μιλάνου. Ο εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου 
(Ντουόμο ντι Μιλάνο) είναι η έδρα του αρχιεπίσκοπου 
της πόλης και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους 
Καθεδρικούς Ναός παγκοσμίως. Θα επισκεφθούμε την 
Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, sπου πήρε το όνομα της 
από τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας. Το κτίριο 
αποτελείται από δύο γυάλινες θολωτές στοές και συνδέει 
τις πλατείες Πιάτσα ντελ Ντουόμο με την Πιάτσα ντελα 
Σκάλα.  Η Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του Μιλάνου, 
είναι ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου και 
πήρε το όνομα της από την εκκλησία που βρισκόταν στην 
ίδια θέση, την Αγία Μαρία della Scala.  Στη συνέχεια χρόνος 
ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο για γεύμα καφέ η επιδοθείτε 
σε μοναδικά ψώνια στη πόλη της μόδας.

BENETIA-ΤΕΡΓΕΣΤΗ-ΒΕΡΟΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ-ΚΟΜΟ-ΛΟΥΓΚΑΝΟ-LACO MATZORE
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15Περιλαμβάνονται/Δεν Περιλαμβάνονται στη σελ. 3 |

1η Μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΖΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΟΛΗΣ  - ΜΑΝΤΟΒΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πίζα. 
Περιήγηση στην ιστορική πόλη της με τα μεσαιωνικά τείχη 
και το ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, το καμπαναριό του 
Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο 
«Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το 
μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Αναχώρηση για τη 
Μάντοβα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η μέρα | ΜΑΝΤΟΒΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρωινό και σύντομη περιήγηση στη αναγεννησιακή 
Μάντοβα  με το μοναδικό κάστρο SanGiorgio, το παλάτι 
Ducale τη Βασιλική του Αγίου  Ανδρέα και το Καθεδρικό Σαν 
Πιέτρο. Στη συνεχεία  αναχώρηση για Βενετία. Φτάνοντας 
θα μεταφερθούμε με βαπορέτο (εισιτήριο  εξ ιδίων)  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, 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. Θα καταλήξουμε στην πλατεία Σαν  Μάρκο 
και την ομώνυμη εκκλησία.  Ελεύθερος χρόνος στη πόλη των 
Δόγηδων για να περιπλανηθείτε στα όμορφα αναγενησιακά 
σοκάκια να απολαύσετε καφέ και φαγητό σε κάποιο από τα 
γραφικά καφέ και εστιατόρια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
στην περιοχή Μέστρε  της Βενετίας.

3η μέρα | ΒΕΝΕΤΙΑ – ΒΕΡΟΝΑ - ΣΙΡΜΙΟΝΕ - ΒΑΡΕΖΕ
Πρωινό  και αναχώρηση για τη Βερόνα, πόλη με πλούσια 
ιστορική και καλλιτεχνική κληρονομιά. Ονομαστό το 
αρχαίο αμφιθέατρο που χτίστηκε από τους Ρωμαίους, 
την περίφημη Αρένα (Arena di Verona), όπου γίνονται 
παραστάσεις λυρικού θεάτρου. Άλλα αξιοθέατα είναι το 
Παλάτσο ντελ Κομούνε, το Παλάτσο ντελ Γκοβέρνο και το 
φρούριο Καστελβέκκιο  Η πόλη έχει βραβευθεί ως Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. 
Συνεχίζοντας θα επισκεφτούμε το μεσαιωνικό Sirmione 
πόλη που είναι κτισμένη στο άκρο μιας  χερσονήσου  που 
εκτείνεται μέσα στη λίμνη Γκάρντα επί 4 χλμ. και αποκαλείται 
«Πέρλα της Λίμνης Garda». Θα  θαυμάσουμε τους κήπους της,  
την επιβλητική Rocca Scaligera, που χτίστηκε τον 12ο αι για 

προστασία από τον στόλο των Scaligeri, και θα περιηγηθούμε 
στα στενά δρομάκια που αποτελούν και το ιστορικό της κέντρο. 
Θα αναχωρήσουμε για το Βαρέζε, όπου θα τακτοποιηθούμε 
στο ξενοδοχείο. 

4η μέρα | ΒΑΡΕΖΕ – ΚΟΜΟ – (MINI ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ) 
ΒΑΡΕΖΕ  
Πρωινό και ξενάγηση  στην πόλη που είναι κτισμένη στις όχθες 
της ομώνυμης λίμνης  και στους πρόποδες του Σάκρο Μόντε ντι 
Βαρέζε, Μεταξύ άλλων θα δούμε το Παλάτσο Εστένσε, το οποίο 
έχει μετατραπεί σε μουσείο, και τη Βασιλική του Σαν Βιττόρε, 
με αγιογραφίες του 17ου αιώνα και μπαρόκ καμπαναριό. Στη 
συνέχεια  θα μεταφερθούμε στο μαγευτικό Κόμο.  Η Λίμνη 
Κόμο αποτελούσε ένα θέρετρο διακοπών για την ιταλική 
αριστοκρατία για αυτό και είναι γνωστή για τις επιβλητικές τις 
βίλες που είναι χτισμένες στα παράλια της λίμνης. Μερικές από 
τις πιο γνωστές είναι η διάσημη Villa Carlotta, η Villa D’Este και 
η Villa del Balbianello. Μεταξύ άλλων  θα δούμε τον καθεδρικό 
ναό, την παλιά πόλη με τα στενά σοκάκια της. Σας προτείνουμε 
μια βόλτα με καραβάκι (εισιτήριο  εξ ιδίων)  για να απολαύσετε 
τη μοναδική θέα των Άλπεων.  Mεταξύ άλλων θα δούμε την 
Tavernola , Cernobbio, Moltrasio, Torno, μοδικά  που είναι 
μια εμπειρία που δεν θα πρέπει να λείπει από το ταξίδι σας. 
Επιστροφή  το βράδυ στο ξενοδοχείο.

5η μέρα | ΒΑΡΕΖΕ – ΣΤΡΕΖΑ – LACO MATZORE –ΜΙΛΑΝΟ ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό. Θα αναχωρήσουμε για τη λίμνη Ματζόρε, μία από τις 
μεγαλύτερες και γνωστότερες λίμνες της Ιταλίας. Η διαδρομή 
γύρω από τη δυτική όχθη της λίμνης θα μας αποκαλύψει όλες 
τις ομορφιές της. Έπειτα αναχώρηση για τη λουλουδιασμένη 
κωμόπολη Στρέζα, με το ευχάριστο κλίμα και το πιο τουριστικό 
θέρετρο της λίμνης, γνωστό για τους ευωδιαστούς κήπους 
της και για την αλησμόνητη θέα που προσφέρει στα απέναντι 
μυροβόλα νησάκια Μπορομμέ. Προαιρετική κρουαζιέρα 
με το καραβάκι στο νησάκι  Ίζολα Μπέλα όπου βρίσκεται το 
παλάτι Μπορομέο περιτριγυρισμένο από ένα πανέμορφο 
κήπο στολισμένο με υπέροχα σιντριβάνια, αγάλματα, 
τεχνητές σπηλιές και σπάνια φυτά. Μετά από έναν ευχάριστο 
περίπατο σε αυτόν τον όμορφο κήπο, κατευθυνόμαστε προς 
το διπλανό νησάκι Ίζολα Πεσκατόρε (το νησί των ψαράδων), 
ένα ιδιαίτερα γραφικό χωριό με στενά δρομάκια, αρχαία σπίτια 
και απίστευτη ατμόσφαιρα. Επόμενη επίσκεψη το Cannobio . 

Η γαλήνη που είναι ικανό να σας προσφέρει δεν συγκρίνεται 
με τίποτα. Ατμοσφαιρικό, χωρίς πολλή κίνηση, με παλιά πόλη, 
γραφικά στενά, λόφους για βατές πεζοπορίες και μια λαϊκή 
αγορά γεμάτη ντόπια καλούδια. Στην συνέχεια αναχωρούμε για  
Μιλάνο. Απολαμβάνουμε ένα καφέ στην πλατεία Ντουόμο και  
μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. 
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ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ πτήση της COLOUREDWEB BUTTON PACK 

NEOΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%BF_%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%B6%CE%B5&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%BF_%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%B6%CE%B5&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BF_%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BD%CF%83%CE%B5&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%B1%CE%BD_%CE%92%CE%B9%CF%84%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B5&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8C
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1η  μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Ρώμη την 
Αιώνια Πόλη. Άφιξη και ξενάγηση της πόλης. Ξεκινάμε από 
το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο του κόσμου. Συνεχίζουμε στην ρωμαϊκή αγορά 
που αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς 
χώρους της Στη συνέχεια θα μας εντυπωσιάσει η Βία Βένετο 
με το ογκώδες μνημείο του Βιτόριο Εμμανουέλλε του Β 
τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που 
είναι επίσης και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στον 
λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από τους επτά 
ιστορικούς λόφους που ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη. 
Επίσης θα δούμε την αψίδα του  Μεγάλου Κωνσταντίνου, 
την Βίλλα Μποργκέζε  και την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια 
κάνοντας μια ευχή ρίχνοντας ένα κέρμα στην φημισμένη 
κρήνη της Φοντάνα Ντι Τρέβι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Το απόγευμα ελεύθερο  στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τη 
συνοδεία του αρχηγού. 
  
2η μέρα  | ΡΩΜΗ-ΜΟΎΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΎ 
Πρωινό και αναχώρηση για τα μουσεία του Βατικανού, από τα 
σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε το σύμπλεγμα 
του Λαοκόωντα, 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 . Piazza Navone και το Πανθέον. 
Το βράδυ προτείνεται δείπνο στο Τραστεβέρε. 

3η μέρα  | ΡΩΜΗ  – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΟΜΠΗΙΑ - ΝΑΠΟΛΗ 
Πρωινό και αναχώρηση για 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. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς 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 τα περιμετρικά τείχη, 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.  Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στη Ρώμη. 

4η μέρα | ΡΩΜΗ – ΠΡΩΙΝΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ  ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
ΠΑΝΘΕΟΝ – PIAZZA NAVONA
Πρωινό και για όσους επιθυμούν μια πιο διεισδυτική ματιά 
στην ιστορία της πόλης θα επισκεφτούμε με τον συνοδό του 
γραφείου μας , το Πάνθεον. Ο αρχαίος Παγανιστικός αυτός 
ναός, διατηρείτε σχεδόν ανέπαφος και είναι μοναδικός ο 
φυσικός φωτισμός από τον μεγαλύτερο ξύλινο τρούλο σε όλη 
την Ευρώπη. Στη συνέχεια θα οδηγηθούμε στην  περίφημη 
Piazza Navona, ένα παράδεισο για τους επισκέπτες της. 
Γεμάτη με εστιατόρια και καφέ, ηθοποιούς, μουσικούς και 
υπαιθρίους ζωγράφους. Στο κέντρο δεσπόζει το εκπληκτικό 
Σιντριβάνι των Τεσσάρων ποταμών. Στο τέλος για το βράδυ 
σας προτείνουμε διασκέδαση στο Τραστέβερε . 

5η μέρα | ΡΩΜΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στην υπέροχη Ρώμη, 
βγάζοντας φωτογραφίες, απολαμβάνοντας ένα καφέ, 
περιδιαβαίνοντας την πλούσια αγορά, μέχρι την αναχώρηση 
για το αεροδρόμιο και την πτήση της επιστροφής.              

ΡΩΜΗ ΡΩΜΗ-PLAZA NAVONA

ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΠΑΝΘΕΟΝ - ΠΙΑΤΣΑ ΝΑΒΟΝΑ

ΡΩΜΗ, Αιώνια Πόλη 5ΜΕΡΕΣ

ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ

PIAZZA DI SPAGNA

ΠΑΝΘΕΟΝ

Πετάμε με

ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ πτήση της

ANAΣΤΑΣΗ

στον Ιερό Ναό Αγίου Μεγαλομάρτυρος 

Θεοδώρου του Τήρωνος
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ΠΟΡΤΟΦΙΝΟ

ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - NAΠΟΛΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΦΛΏΡΕΝΤΙΑ

ΡΩΜΗ • ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ • ΝΑΠΟΛΙ 5ΜΕΡΕΣ

1η  μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Ρώμη την 
Αιώνια Πόλη. Άφιξη ξενάγηση της πόλης. Ξεκινάμε από 
το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο του κόσμου. Συνεχίζουμε στην ρωμαϊκή αγορά 
που αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς 
χώρους της Στη συνέχεια θα μας εντυπωσιάσει η Βία Βένετο 
με το ογκώδες μνημείο του Βιτόριο Εμμανουέλλε του Β τον 
πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι 
επίσης και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στον λόφο 
του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από τους επτά ιστορικούς 
λόφους που ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη. Επίσης θα δούμε 
την αψίδα του  Μεγάλου Κωνσταντίνου, την Βίλλα Μποργκέζε  
και την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια κάνοντας μια ευχή 
ρίχνοντας ένα κέρμα στην φημισμένη κρήνη της Φοντάνα Ντι 
Τρέβι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Το απόγευμα ελεύθερο  
στο ιστορικό κέντρο της πόλης μες τη συνοδεία του αρχηγού. 
 
2η μέρα |  ΡΩΜΗ-ΜΟΎΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΎ 
Πρωινό και αναχώρηση για τα στα μουσεία του Βατικανού, 
από τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε το 
σύμπλεγμα του Λαοκόωντα, 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 . σας προτείνουμε να επισκεφτείτε 
την Piazza Navone και το Πανθέον. Το βραδυ προτείνεται 
δείπνο στο Τραστεβέρε. 

3η μέρα | ΡΩΜΗ  – ΝΑΠΟΛΗ – ΠΟΜΠΗΙΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για 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. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς 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 τα περιμετρικά τείχη, 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.  Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στη Ρώμη. 

4η μέρα | ΡΩΜΗ – ΠΡΩΙΝΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ  ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
ΠΑΝΘΕΟΝ – PIAZZA NAVONA
Πρωινό και για όσους επιθυμούν μια πιο διεισδυτική ματιά 
στην ιστορία της πόλης θα επισκεφτούμε με τον συνοδό του 
γραφείου μας , το Πάνθεον. Ο αρχαίος Παγανιστικός αυτός 
ναός, διατηρείτε σχεδόν ανέπαφος και είναι μοναδικός ο 
φυσικός φωτισμός από τον μεγαλύτερο ξύλινο τρούλο σε όλη 
την Ευρώπη. Στη συνέχεια θα οδηγηθούμε στην  περίφημη 
Piazza Navona, ένα παράδεισο για τους επισκέπτες της. 
Γεμάτη με εστιατόρια και καφέ, ηθοποιούς, μουσικούς και 
υπαιθρίους ζωγράφους. Στο κέντρο δεσπόζει το εκπληκτικό 
Σιντριβάνι των Τεσσάρων ποταμών. Στο τέλος για το βράδυ 
σας προτείνουμε διασκέδαση στο Τραστέβερε . 

5η μέρα | ΡΩΜΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ – ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
Πρωινό και αναχώρηση για την Φλωρεντία, το λίκνο της 
Ιταλικης αναγέννησης. Θα θαυμάσουμε 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. Θα 
επισκεφθούμε το σπίτι του Δάντη, του μεγάλου φιλοσόφου 
της Αναγέννησης και θα κάνουμε ένα πέρασμα από το Ναό του 
Ορσανμικέλε, ενώ δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε 
την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli 
και Paszkowski και την περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας.  Στην 
συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο της Πίζας για την πτήση 
της επιστροφής. 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

ΒΑΤΙΚΑΝΟ

ΝΑΠΟΛΗ

ΝΑΠΟΛΗ

Πετάμε με

ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ πτήση της

ANAΣΤΑΣΗ

στον Ιερό Ναό Αγίου Μεγαλομάρτυρος 

Θεοδώρου του Τήρωνος (ΡΩΜΗ)

COLOUREDWEB BUTTON PACK 

MONAΔΙΚΟΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 Με απευθείας πτήση προς Ρώμη το πρωί

και επιστροφή από Πίζα
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1η  μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Ρώμη την 
Αιώνια Πόλη. Άφιξη και  ξενάγηση της πόλης. Ξεκινάμε από 
το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο του κόσμου. Συνεχίζουμε στην ρωμαϊκή αγορά 
που αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς 
χώρους της Στη συνέχεια θα μας εντυπωσιάσει η Βία Βένετο 
με το ογκώδες μνημείο του Βιτόριο Εμμανουέλλε του Β 
τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που 
είναι επίσης και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στον 
λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από τους επτά 
ιστορικούς λόφους που ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη. Επίσης 
θα δούμε την αψίδα του  Μεγάλου Κωνσταντίνου, την Βίλλα 
Μποργκέζε  και την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια κάνοντας 
μια ευχή ρίχνοντας ένα κέρμα στην φημισμένη κρήνη 
της Φοντάνα Ντι Τρέβι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Το 
απόγευμα ελεύθερο  στο ιστορικό κέντρο της πόλης μες τη 
συνοδεία του αρχηγού. 

2η μέρα |  ΡΩΜΗ-ΜΟΎΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΎ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για τα στα μουσεία του Βατικανού, 
από τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε 
το σύμπλεγμα του Λαοκόωντα, 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. Στην συνέχεια 
αναχώρηση για την Φλωρεντία, το λίκνο της Ιταλικής 
αναγέννησης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3ή μέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ -ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΕΝΕΤΙΑ  
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση της πόλης. Θα 
θαυμάσουμε 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. Θα επισκεφθούμε το σπίτι του 
Δάντη, του μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα 
κάνουμε ένα πέρασμα από το Ναό του Ορσανμικέλε, ενώ δεν 
θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την 
περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας.  Στη συνέχεια αναχώρηση 

για Βενετία και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

4η μέρα | ΒΕΝΕΤΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση της πόλης. Θα 
μεταφερθούμε με βαπορέτο  (εισιτήριο  εξ ιδίων)  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, 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. Θα καταλήξουμε στην πλατεία Σαν  Μάρκο 
και την ομώνυμη εκκλησία.  Ελεύθερος χρόνος στη πόλη των 
Δόγηδων για να περιπλανηθείτε στα όμορφα αναγενησιακά 
σοκάκια να απολαύσετε καφέ και φαγητό σε κάποιο από τα 
γραφικά καφέ και εστιατόρια . Αργά το βράδυ επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. 

5η  μέρα | ΒΕΝΕΤΙΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
Πρωινό και αναχώρηση για Πάντοβα, τη μαγική πόλη 
που συνδυάζει αρμονικά τη μεσαιωνική ιστορία με τους 
σύγχρονους ρυθμούς. Είναι η πόλη με τη 2η μεγαλύτερη 
πλατεία στην Ευρώπη, την Prato dela Valle και μερικά 
από τα αριστουργήματα των Τζιότο και Τιτσιάνο. Στην 
συνέχεια αναχώρηση για την ονομαστή  φοιτητούπολη 
την  Μπολώνια, με το παλαιότερο  πανεπιστήμιο της 
Ευρώπης . Είναι ονομαστή για την cucina Bolognese. Έχει 
ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα διατηρημένα ιστορικά 
κέντρα μεταξύ των ιταλικών πόλεων. Χρόνος ελεύθερος  και 
στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Πίζας για 
την πτήση της επιστροφής. 

BENETIA

ΡΏΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΦΛΏΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ

ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 5ΜΕΡΕΣ

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

ΜΠΟΛΟΝΙΑ

ΦΟΝΤΑΝΑ ΝΤΙ ΤΡΕΒΙ

Πετάμε με

ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ πτήση της

ANAΣΤΑΣΗ
στον Ιερό Ναό Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου (Φλωρεντία)

COLOUREDWEB BUTTON PACK 

NEOΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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BENETIA

ΡΏΜΗ - ΣΙΕΝΑ - ΦΛΏΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ

ΠΑΝΟΡΑΜA ΙΤΑΛΙΑΣ 

ΠΟΡΤΟΦΙΝΟ

5ΜΕΡΕΣ

1η  μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ – ΝΎΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ  ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Ρώμη την 
Αιώνια Πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Νυχτερινή 
περιήγηση στη Ρώμη. Θα δούμε φωταγωγημένα, το 
Κολοσσαίο, το μνημείο του Βιτόριο Εμμανουέλε, την αψίδα 
του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον λόφο του Καπιτωλίου με τον 
Άγνωστο Στρατιώτη την Πιάτσα Ντι Σπάνια και την Φοντάνα 
Ντι Τρέβι.

2η  μέρα | ΡΩΜΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ- ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
Πρωινό και αναχώρηση ξενάγηση της πόλης. Ξεκινάμε από 
το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο του κόσμου. Συνεχίζουμε στην ρωμαϊκή αγορά 
που αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς 
χώρους της Στη συνέχεια θα μας εντυπωσιάσει η Βία Βένετο 
με το ογκώδες μνημείο του Βιτόριο Εμμανουέλλε του Β τον 
πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι 
επίσης και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στον λόφο 
του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από τους επτά ιστορικούς 
λόφους που ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη. Επίσης θα δούμε 
την αψίδα του  Μεγάλου Κωνσταντίνου, την Βίλλα Μποργκέζε  
και την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια κάνοντας μια ευχή 
ρίχνοντας ένα κέρμα στην φημισμένη κρήνη της Φοντάνα Ντι 
Τρέβι. Στη συν χ́ειαθα επισκεφτούμε την 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.

3η μέρα | ΜΟΎΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΎ - ΣΙΕΝΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για τα στα μουσεία του Βατικανού, 
από τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε το 
σύμπλεγμα του Λαοκόωντα, 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 . Συνεχίζοντας 
θα επισκεφτούμε  μεσαιωνική Σιένα που παρέμεινα ανέγγιχτη 
από τη φθορά του χρόνου. Θα περπατήσουμε μέσα στην 
παλιά πόλη, εξερευνώντας τα δρομάκια και τις γειτονιές θα 
σταθούμε στην Πιάτσα ντελ Κάμπο, με τον τυπικό πύργο του 
Δημαρχείου και θα ανηφορήσουμε μέχρι την πλατεία του 
Ντουόμο .  Στη συνέχεια θα  αναχωρήσουμε για τη Φλωρεντία 
και θα τακτοποιηθούμε στο Ξενοδοχείο. 

4η μέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΒΕΝΕΤΙΑ  
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση της πόλης θα 
θαυμάσουμε 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. Θα επισκεφθούμε το σπίτι του 
Δάντη, του μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα 
κάνουμε ένα πέρασμα από το Ναό του Ορσανμικέλε, ενώ δεν 
θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την 
περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας.  Αναχώρηση για Βενετία 
Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο στην περιοχή Μέστρε.

5η μέρα | ΒΕΝΕΤΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ –ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και ξεναγηση στην πολη των Δογιδων Θα 
μεταφερθούμε με βαπορέτο  (εισιτήριο  εξ ιδίων)  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, 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. Θα καταλήξουμε στην πλατεία Σαν  Μάρκο και 
την ομώνυμη εκκλησία.  Στη συνέχεια αναχώρηση για Μιλάνο 
για μια σύντομη περιήγηση της πόλης. Θα περιηγηθούμε 
στο  ιστορικό του κέντρο, τον καθεδρικό ναό της πόλης, τον 
περίφημο Ντουόμο, τη Σκάλα του Μιλάνο .Μετάβαση στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.   

ΣΙΕΝΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Πετάμε με

ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ πτήση της

COLOUREDWEB BUTTON PACK 

NEOΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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1η  μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Ρώμη την 
Αιώνια Πόλη. Άφιξη ξενάγηση της πόλης. Ξεκινάμε από 
το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο του κόσμου. Συνεχίζουμε στην ρωμαϊκή αγορά 
που αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς 
χώρους της Στη συνέχεια θα μας εντυπωσιάσει η Βία Βένετο 
με το ογκώδες μνημείο του Βιτόριο Εμμανουέλλε του Β 
τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που 
είναι επίσης και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στον 
λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από τους επτά 
ιστορικούς λόφους που ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη. 
Επίσης θα δούμε την αψίδα του  Μεγάλου Κωνσταντίνου, 
την Βίλλα Μποργκέζε  και την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια 
κάνοντας μια ευχή ρίχνοντας ένα κέρμα στην φημισμένη 
κρήνη της Φοντάνα Ντι Τρέβι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Το απόγευμα ελεύθερο  στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τη 
συνοδεία του αρχηγού. 

2η μέρα  | ΡΩΜΗ-ΜΟΎΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΎ 
Πρωινό και αναχώρηση για τα στα μουσεία του Βατικανού, 
από τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε 
το σύμπλεγμα του Λαοκόωντα, 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 . 
Piazza Navone και το Πανθέον. Το βράδυ προτείνεται δείπνο 
στο Τραστεβέρε. 

3η μέρα | ΡΩΜΗ– ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για την Φλωρεντία, το λίκνο 
της Ιταλικής αναγέννησης. Στην ξενάγηση της πόλης θα 
θαυμάσουμε 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. Θα επισκεφθούμε το σπίτι του 
Δάντη, του μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα 
κάνουμε ένα πέρασμα από το Ναό του Ορσανμικέλε, ενώ 
δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη 

Πιάτσα Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski 
και την περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας.  Τακτοποίηση στο 
Ξενοδοχείο

4η μέρα  | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – CINQUE TERRE-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για μία μαγευτική κρουαζιέρα 
(εισιτήρια εξ ιδίων) στο  Εθνικό Πάρκο των Cinque Terre, το 
πολύχρωμο θαύμα της  Ιταλίας. Τα πέντε χωρία, Riomaggiore, 
Manarola,  Cornilia, Vernazza, και Mopnterosso al Mare, που 
βρίσκονται φωλιασμένα στους  απόκρημνους βράχους και  
τους κόλπους, στη νότιας άκρης της Ιταλικής Ριβιέρας,  στη 
Λιγουρική Θάλασσα.  Αποτελούνται από πολύχρωμα σπίτια, 
στενά σοκάκια, μεσαιωνικά τείχη, πύργους και καμπαναριά 
που φτάνουν μέχρι τα κρυστάλλινα νερά. Η περιοχή, 
παγκόσμια κληρονομία της Ουνέσκο, είναι γεμάτη αμπελώνες 
ελαιόδεντρα και λεμονιές μετατρέποντας το άγονο χώμα 
σε πολύτιμες καλλιέργειες.  Χρόνος Ελεύθερος για να 

συνδυάσουμε την υπέροχη θέα με τις τοπικές λιχουδιές. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο στη Φλωρεντία. 

5η μέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ- ΣΙΕΝΑ –ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ- ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για τη μεσαιωνική Σιέννα που 
παρέμεινα ανέγγιχτη από τη φθορά του χρόνου. Θα 
περπατήσουμε μέσα στην παλιά πόλη, εξερευνώντας 
τα δρομάκια και τις γειτονιές θα σταθούμε στην Πιάτσα 
ντελ Κάμπο, με τον τυπικό πύργο του Δημαρχείου και θα 
ανηφορήσουμε μέχρι την πλατεία του Ντουόμο . Συνεχίζοντας  
φτάνουμε το Σαν Τζιμινιάνο,  που είναι  διάσημο για την 
μεσαιωνική οχυρωματική της αρχιτεκτονική. Το Παλάτσο 
ντελ Πόπολο και η Κολετζατα ο καθεδρικός ναός του Αγίου 
Αυγουστίνου είναι από τα αξιοθέατα που πρέπει να δει ο 
επισκέπτης.  Στην συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο της 
Πίζας για την πτήση της επιστροφής. 

ΡΩΜΗ

ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΦΛΏΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΕΝΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ

ΡΩΜΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΙ 
ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΣΚΑΝΗΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ CINQUE TERRE

5ΜΕΡΕΣ

ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ

Πετάμε με

ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ πτήση της

ANAΣΤΑΣΗ

στον Ιερό Ναό Αγίου Μεγαλομάρτυρος 

Θεοδώρου του Τήρωνος (ΡΩΜΗ)

COLOUREDWEB BUTTON PACK 

MONAΔΙΚΟΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 Με απευθείας πτήση προς Ρώμη το πρωί

και επιστροφή από Πίζα

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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CINQUE TERRE

ΠΙΖΑ - ΛΟΥΚΚΑ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΦΛΏΡΕΝΤΙΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΣΙΕΝΑ  - CIΝQUE TERRE - ΓΕΝΟΒΑ - ΜΙΛΑΝΟ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ 
CINQUE TERRE
ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΛΙΓΟΥΡΙΑΣ

ΠΟΡΤΟΦΙΝΟ

5ΜΕΡΕΣ

1η μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΖΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ - ΛΟΎΚΚΑ – 
ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Πίζα. 
Περιήγηση σ την ιστορική πόλη της με τα μεσαιωνικά τείχη 
και το ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, το καμπαναριό του 
Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο 
των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό 
κοιμητήριο Κάμπο Σάντο.  Αναχώρηση για την  πατρίδα 
του Πουτσίνι τη Λούκα. θα επισκεφτούμε την παλαιά πόλη 
που  περιστοιχίζεται από μεσαιωνικό κάστρο και τάφρο. Θα 
περιδιαβούμε τα  γραφικά σοκάκια  και θα συναντήσουμε 
στην περιπατητική περιήγηση μας  τον  εξαιρετικής 
Αρχιτεκτονικής καθεδρικό Ναό της πόλης Σαν Μαρτίνο,  
την Πλατεία σαν Μικέλλε με πολύ κόσμο και πολιτιστικές 
δράσεις και θα καταλήξουμε στην κυκλική piazza Amfiteatro, 
σύμβολο της πόλης με πολλά καφέ και εστιατόρια. Στη 
συνέχεια αναχωρούμε για την Φλωρεντία. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 

2η μέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΤΟ ΑΠΟΓΕΎΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ AREZZO 
Πρωινό και ξενάγηση στην αναγεννησιακή Φλωρεντία. 
Θα  θαυμάσουμε 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. Θα επισκεφθούμε το σπίτι του 
Δάντη, του μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα 
κάνουμε ένα πέρασμα από το Ναό του Ορσανμικέλε, ενώ δεν 
θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την 
περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας. Το απόγευμα προαιρετική 
επίσκεψη στο  μεσαιωνικό Arezzo, με  τα όμορφα και 
καλοδιατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια με τα οικόσημα, τις 
εκκλησίες, το πηγάδι την Piazza Grande, μια ξεχωριστή 
πλατεία, την ομορφότερη της Τοσκάνης.  Επιστροφή στο  
ξενοδοχείο μας.

3η μέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – SAN TZIMINIANO - ΣΙΕΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το Σαν Τζιμινιάνο,  που είναι  
διάσημο για την μεσαιωνική οχυρωματική της αρχιτεκτονική. 
Το Παλάτσο ντελ Πόπολο και η Κολετζατα ο καθεδρικός ναός 
του Αγίου Αυγουστίνου είναι από τα αξιοθέατα που πρέπει να 
δει ο επισκέπτης. Συνεχίζοντας  φτάνουμε το τη μεσαιωνική 
Σιέννα που παρέμεινα ανέγγιχτη από τη φθορά του χρόνου. 
Θα περπατήσουμε μέσα στην παλιά πόλη, εξερευνώντας 

τα δρομάκια και τις γειτονιές θα σταθούμε στην Πιάτσα 
ντελ Κάμπο, με τον τυπικό πύργο του Δημαρχείου και θα 
ανηφορήσουμε μέχρι την πλατεία του Ντουόμο.
 
4η μέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ CIΝQUE 
TERRE - ΓΕΝΟΒΑ
Πρωινό και αναχώρηση για μία μαγευτική κρουαζιέρα 
(εισιτήρια εξ ιδίων) στο  Εθνικό Πάρκο των Cinque Terre, το 
πολύχρωμο θαύμα της  Ιταλίας. Τα πέντε χωρία, Riomaggiore, 
Manarola,  Cornilia, Vernazza, και Mopnterosso al Mare, που 
βρίσκονται φωλιασμένα στους  απόκρημνους βράχους και  
τους κόλπους, στη νότιας άκρης της Ιταλικής Ριβιέρας,  στη 
Λιγουρική Θάλασσα.  Αποτελούνται από πολύχρωμα σπίτια, 
στενά σοκάκια, μεσαιωνικά τείχη, πύργους και καμπαναριά 
που φτάνουν μέχρι τα κρυστάλλινα νερά. Η περιοχή, 
παγκόσμια κληρονομία της Ουνέσκο, είναι γεμάτη αμπελώνες 
ελαιόδεντρα και λεμονιές μετατρέποντας το άγονο χώμα σε 
πολύτιμες καλλιέργειες.  Στη συνέχεια θα μεταβούμε  στη 
Genova.  Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο. 

5η μέρα | ΓΕΝΟΒΑ-ΜΙΛΑΝΟ- ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και ξενάγηση στην ιστορική Τζένοβα με την μακραίωνη 
ιστορία της, γενέτειρα του Χριστόφορου Κολόμβου 
και το μεγαλύτερο λιμάνι της Ιταλίας. Στα στενά και 
σκοτεινά δρομάκια είναι φωλιασμένα εστιατόρια και μπαράκια 
υψηλής αισθητικής. Τα κυριότερα αξιοθέατα είναι, η οδός Via 
Garibaldi, με τα αναγεννησιακά παλάτια, Το Palazzo Bianco, 
η piazza de Ferrari , το υπέροχο ενυδρείο, το μεγαλύτερο στην 
Ευρώπη, την εντυπωσιακή βιόσφαιρα  και τον καθεδρικό ναός 
της Γένοβας, San Lorenzo. Αναχωρούμε για το  για το Μιλάνο 
την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας. Θα επισκεφθούμε το 
Ντουόμο, τη Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε, την περίφημη 
όπερα Σκάλα, το κάστρο Σφορτσέσκο, την βενετσιάνικη 
γειτονιά   και άλλα σημαντικά μνημεία.  Χρόνος ελεύθερος 
για βόλτα στην αγορά. Στην συνέχεια θα μεταβούμε στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

ΛΟΥΚΚΑ

ΓΕΝΟΒΑ

MANAΡΟΛΑ - CINQUE TERRE

Πετάμε με

ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ πτήση της

COLOUREDWEB BUTTON PACK 

MONAΔΙΚΟΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 Με απευθείας πτήση προς Πίζα το πρωί

  και επιστροφή από Μπέργκαμο το βράδυ

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://www.stradanuova.it/
http://www.stradanuova.it/
http://www.acquariodigenova.it/
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1Η ΜΕΡΑ | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΝΑΠΟΛΗ - ΑΜΑΛΦΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Ρώμη. Άφιξη 
και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς 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 τα περιμετρικά τείχη, 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. Θα συνεχίσουμε για 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. Αναχώρηση για Αμάλφι τακτοποίηση σε 
ξενοδοχείο της περιοχής.

2Η ΜΕΡΑ | ΑΜΑΛΦΙ - ΠΟΖΙΤΑΝΟ - ΡΑΒΕΛΛΟ - ΑΜΑΛΦΙ
Πρωινό και περιήγηση στο Αμάλφι που έδωσε το όνομα του 
στην ακτογραμμή των πενήντα χιλιομέτρων. Θα κάνουμε 
βόλτα στο λιμανάκι και θα συνεχίσουμε για να ενδότερα, 
προς εξερεύνηση κάθε στενού και παρατήρηση κάθε 
σημείου ενδιαφέροντος. Θα συνεχίσουμε για το Ποζιτάνο, 
ένα ξεχασμένο ψαροχώρι, που μοιάζει με πολύχρωμη 
χαλκομανία χτισμένο στην απότομη πλαγιά ενός γκρίζου 
βράχου, 300 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, ανάμεσα σε δύο 
πράσινα βουνά. Θα ολοκληρώσουμε την μέρα μας με το 
Ραβέλλο και την καλλιτεχνική του αυρα αφού είναι γεμάτο με 
palazzi, επαύλεις, εκκλησίες, μικρά κάστρα και την περίφημη 
Villa Rufolo, που φιλοξένησε πολλά καλοκαίρια τον Βάγκνερ. 
Εδώ πραγματοποιείται το φημισμένο Φεστιβάλ αφιερωμένο 
στον καλλιτέχνη με επίκεντρο τη Villa Rufolo. Το σκηνικό 
είναι εκπληκτικό ανάμεσα σε ολάνθιστους κήπους, αιωνόβια 
πεύκα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο στο Αμάλφι.

3Η ΜΕΡΑ | ΑΜΑΛΦΙ – ΚΑΠΡΙ – ΡΩΜΗ
Πρωινό και αναχώρηση για να επιβιβασθούμε στο πλοίο 
(εισιτήριο εξ ιδίων) που θα μας μεταφέρει στο Κάπρι το νησί 
της dolce vita και του Χέμινγουεϊ. Απολαύστε ένα υπέροχο 
γεύμα, στο «μικρό θέατρο του κόσμου» στο τέλειο σκηνικό 
της πλατείας Piazetta, στη καρδιά του νησιού. Ένα μέρος 
που λάτρεψαν Ρωμαίοι αυτοκράτορες, πολιτικοί, διάσημοι 
καλλιτέχνες του Χόλλυγουντ, κροίσοι και διατηρεί εδώ 
και χρόνια την πρώτη θέση στις προτιμήσεις του διεθνούς 

jet-set. Εμπνευσμένο τοπίο, ήπιο κλίμα και φιλελεύθερος 
τρόπος ζωής. Επιστροφή με το πλοίο και μετάβασή στη Ρώμη. 
Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο.

4Η ΜΕΡΑ | ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και αναχωρούμε για ξενάγηση στην Αιώνια Πόλη. 
Ξεκινάμε από το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο 
αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου. Συνεχίζουμε στην 
ρωμαϊκή αγορά που αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους 
αρχαιολογικούς χώρους της Στη συνέχεια θα μας εντυπωσιάσει 
η Βία Βένετο με το ογκώδες μνημείο του Βιτόριο Εμμανουέλλε 
του Β τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, 
που είναι επίσης και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη 
στον λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από τους επτά 
ιστορικούς λόφους που ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη. Επίσης 
θα δούμε την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την Βίλλα 
Μποργκέζε και την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια κάνοντας 
μια ευχή ρίχνοντας ένα κέρμα στην φημισμένη κρήνη της 
Φοντάνα Ντι Τρέβι. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε 
στην περίφημη Piazza Navona, ένα παράδεισο για τους 
επισκέπτες της. Γεμάτη με εστιατόρια και καφέ, ηθοποιούς, 
μουσικούς και υπαιθρίους ζωγράφους. Στο κέντρο δεσπόζει 
το εκπληκτικό Σιντριβάνι των Τεσσάρων ποταμών. Στο τέλος 
για το βράδυ σας προτείνουμε διασκέδαση στο Τραστέβερε.

5Η ΜΕΡΑ | ΡΩΜΗ – ΜΟΎΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για τα μουσεία του Βατικανού, από τα 
σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε το σύμπλεγμα 
του Λαοκόωντα, 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. Μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφής. 

ΠΟΖΙΤΑΝΟ

ΡΏΜΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΝΑΠΟΛΗ - ΑΜΑΛΦΙ - ΠΟΖΙΤΑΝΟ - ΡΑΒΕΛΛΟ - ΚΑΠΡΙ -ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

ΡΩΜΗ - ΝΑΠΟΛΗ - 
ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ - ΚΑΠΡΙ 5ΜΕΡΕΣ

ΚΑΠΡΙ

ΡΑΒΕΛΛΟ

Πετάμε με

ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ πτήση της
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ΡΩΜΗ

ΡΏΜΗ - ΣΙΕΝΑ - ΦΛΏΡΕΝΤΙΑ - ΜΟΝΤΕΝΑ - ΠΑΡΜΑ

ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
EMILLIA ROMANA

ΠΟΡΤΟΦΙΝΟ

5ΜΕΡΕΣ

1η  μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Ρώμη την 
Αιώνια Πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Νυχτερινή 
περιήγηση στη Ρώμη. Θα δούμε φωταγωγημένα, το 
Κολοσσαίο, το μνημείο του Βιτόριο Εμμανουέλε, την αψίδα 
του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον λόφο του Καπιτωλίου με τον 
Άγνωστο Στρατιώτη την Πιάτσα Ντι Σπάνια και την Φοντάνα 
Ντι Τρέβι.

2η  μέρα  | ΡΩΜΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ- ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
Πρωινό και αναχώρηση ξενάγηση της πόλης. Ξεκινάμε από 
το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο του κόσμου. Συνεχίζουμε στην ρωμαϊκή αγορά 
που αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς 
χώρους της Στη συνέχεια θα μας εντυπωσιάσει η Βία Βένετο 
με το ογκώδες μνημείο του Βιτόριο Εμμανουέλλε του Β τον 
πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι 
επίσης και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στον λόφο 
του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από τους επτά ιστορικούς 
λόφους που ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη. Επίσης θα δούμε 
την αψίδα του  Μεγάλου Κωνσταντίνου, την Βίλλα Μποργκέζε  
και την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια κάνοντας μια ευχή 
ρίχνοντας ένα κέρμα στην φημισμένη κρήνη της Φοντάνα Ντι 
Τρέβι. Στη συν χ́ειαθα επισκεφτούμε την 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.

3η μέρα  | ΡΩΜΗ - ΜΟΎΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΎ - ΣΙΕΝΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για τα στα μουσεία του Βατικανού, 
από τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε το 
σύμπλεγμα του Λαοκόωντα, 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 . Συνεχίζοντας 
θα επισκεφτούμε  μεσαιωνική Σιένα που παρέμεινα ανέγγιχτη 
από τη φθορά του χρόνου. Θα περπατήσουμε μέσα στην 
παλιά πόλη, εξερευνώντας τα δρομάκια και τις γειτονιές θα 
σταθούμε στην Πιάτσα ντελ Κάμπο, με τον τυπικό πύργο του 
Δημαρχείου και θα ανηφορήσουμε μέχρι την πλατεία του 
Ντουόμο .  Στη συνέχεια θα  αναχωρήσουμε για τη Φλωρεντία 
και θα τακτοποιηθούμε στο Ξενοδοχείο. 

4η μέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση της πόλης θα 
θαυμάσουμε 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. Θα επισκεφθούμε το σπίτι του 
Δάντη, του μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα 
κάνουμε ένα πέρασμα από το Ναό του Ορσανμικέλε, ενώ δεν 
θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την 
περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας

5η μέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΜΟΝΤΕΝΑ – ΠΑΡΜΑ  - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
ΜΙΛΑΝΟ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για Μόντενα. Θα επισκεφτούμε  
τον καθεδρικό ναός, τη κεντρική πλατεία, Piazza Grande, 
το Δημαρχείο, τον  Πύργος Ghirlandina, και το  Παλάτι του 
Δούκα της Modena, Θα συνεχίσουμε για Πάρμα με κύρια 
αξιοθέατα  τον καθεδρικό τον Ναό  Αγίου Ιωάννου του 
Βαπτιστή, τη Santa Maria della Steccata, το San Francesco 
del Prato. Η πόλη έχει έναν αριθμό παλατιών με πιο γνωστά 
το Palazzo della Pilotta, όπου στεγάζει ακαδημία καλών 
τεχνών και το παλάτι των δουκών, Palazzo Ducale. Μετάβαση 
στο αεροδρόμιο του Μιλάνο για την πτήση της επιστροφής.

ΠΑΡΜΑREGGIO EMILLIA

Πετάμε με

ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ πτήση της

COLOUREDWEB BUTTON PACK 

NEOΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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1Η ΗΜΕΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ - 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 το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στη 
περιοχή Ζαντάρ.

2Η ΗΜΕΡΑ | ΖΑΝΤΑΡ – ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ – ΖΑΝΤΑΡ
Πρωινό και θα επισκεφτούμε την παραλιακή πόλη της 
Κροατίας, 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 (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, στη πλακόστρωτη πλατεία 
Ζελένι. Συνεχίζουμε 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 
και για να απαθανατίσετε το πανέμορφο τοπίο. Το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

3Η ΗΜΕΡΑ | ΖΑΝΤΑΡ – ΜΟΣΤΑΡ – ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρωινό και αναχώρηση για 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 

ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΣΒΙΤΣΕ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
Λ. ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ

5ΜΕΡΕΣ

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. Συνεχίζουμε για τοΝτουμπρόβνικ. Άφιξη το 
απόγευμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και χρόνος για 
μια πρώτη γνωριμία με τη παλιά πόλη.

4Η ΗΜΕΡΑ | ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ
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 ΗΜΕΡΑ | ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΚΟΤΟΡ – ΜΠΟΎΤΒΑ – ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχωρούμε για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι 
περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε 
από τη 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 όλα ξεκίνησαν 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 μετάβαση στο 
αεροδρόμιο του Ντουμπρόβνικ για τη πτήση επιστροφής. 

ΚΟΤΟΡ

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

Πετάμε με

ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ πτήση της

ANAΣΤΑΣΗ

στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος (Μπούτβα)

ANAΣΤΑΣΗ
στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία (Ζαντάρ)
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1η  μέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - NΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ - 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. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και προαιρετικά βραδινός περίπατος στην πόλη με τη 
συνδρομή του αρχηγού.

2η  μέρα | ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΎΤΒΑ
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 

NTOYMΠΡΟΒΝΙΚΚ

NTOYMΠΡΟΒΝΙΚ •
ΚΟΤΟΡ • ΜΠΟΥΤΒΑ

ΠΟΡΤΟΦΙΝΟ

4,5ΜΕΡΕΣ

ΚΟΤΟΡ

όπου φιλοξενούνται διάφορα πολιτιστικά δρώμενα, κυρίως 
θεατρικές παραστάσεις με δραματολόγιο ντόπιων και ξένων 
συγγραφέων. Αργότερα αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ.  
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

3η μέρα | ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΠΛΙΤ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) 
Πρωινό 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 για 
καφέ ή φαγητό. Στη συνέχεια, επιστροφή στο Ντουμπρόβνικ.

4η μέρα | ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΜΟΣΤΑΡ
Πρόγευμα  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 Το απόγευμα 
επιστροφή στο Ντουμπρόβνικ.

5η μέρα | ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ –  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για ένα τελευταίο περίπατο 
στα δρομάκια της παλιάς πόλης του ιστορικού Ντουμπρόβνικ 
και για επίσκεψη στην ενδιαφέρουσα αγορά του. Νωρίς 
το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.

*Στο τετραήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιούνται όσα 
περιλαμβάνονται στο την   τέταρτη μέρα.

Πετάμε με

ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ πτήση της

ANAΣΤΑΣΗ

στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος (Μπούτβα)
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΑΛΣΑΤΙΑΣ
6ΜΕΡΕΣ

1η Μέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΡΑΝΚΦΟΎΡΤΗ - 
ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ – ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ  
Συγκέντρωση το πρωί στο Αεροδρόμιο και πτήση για 
Φρανκφούρτη. Άφιξη και μεταφορά στην γραφική 
Χαϊδελβέργη.  Ξενάγησή στην πόλη που μοιάζει σαν να 
είναι βγαλμένη από μεσαιωνικό παραμύθι των αδελφών 
Γκριμ. Θα επισκεφθούμε το κάστρο Schloss, στην πλαγιά 
του λόφου Koenigsstuhl, για να δούμε τον Πύργο των 
Μαγισσών, τις «φυλακές των φοιτητών» και το μεγαλύτερο 
βαρέλι κρασιού στον κόσμο! Η βόλτα μας συνεχίζεται στην 
Παλιά Πόλη με τα καφέ, τα μπαρόκ κτήρια και τα δαιδαλώδη 
καλντερίμια, τα γεμάτα από τους φοιτητές που δίνουν ζωή 
σ’ αυτή την πόλη. Ακολουθεί ο «δρόμος των φιλοσόφων» 
(Philosophenweg), ένα υπέροχο μονοπάτι που ξεκινά από 
την πόλη και διασχίζοντας τη γέφυρα Karl-Theodor καταλήγει 
στην απέναντι όχθη του ποταμού, απ’ όπου η θέα στην πόλη, 
τον ποταμό και το Κάστρο κόβει την ανάσα.  Αναχώρηση για 
Στρασβούργο, Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  

2η Μέρα | ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΜΠΑΝΤΕΝ 
ΜΠΑΝΤΕΝ 
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση. 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. Θα  επισκεφθείτε 
οπωσδήποτε το φράγμα Vauban (17ου αιώνα) και τις 
πολυφωτογραφημένες μεσαιωνικές γέφυρες Ponts Couverts 
με τους 4 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. Το απόγευμα αναχώρηση για 
το Baden-Baden. Λένε ότι το λένε 2 φόρες το όνομα του 
λόγω της ομορφιάς του. Βρίσκεται στη Γερμανία και είναι 
κτισμένη σε ρυθμό Μπαρόκ. Καταπράσινη πόλη με μεγάλα 
πάρκα. Φημίζεται επίσης για τα θερμά Λουτρά της. Σώζονται 
ακόμη τα αρχαία Λουτρά. Μπορείτε να κάνετε περιήγηση της 
πόλης είτε με άμαξες είτε με τα ειδικά λεωφορεία. Αξίζει να 
επισκεφθείτε το Καζίνο για να θαυμάσετε το υπέροχο κτίριο.

3η Μέρα | ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ – ΔΡΟΜΟΙ ΚΡΑΣΙΟΎ (ΚΟΛΜΑΡ – 
RIQUEWIHR – ΦΡΑΙΜΠΟΎΡΓΚ) – ΖΎΡΙΧΗ
Πρωινό και αναχώρηση για το κουκλίστικο Φράιμπουργκ, 
όπου αξίζει να αναφέρουμε πως εδώ άφησε την τελευταία 
του πνοή ο τεράστιος Νίκος Καζαντζάκης. Με τα πόδια θα 
περιηγηθείτε στο ιστορικό του κέντρο που φιλοξενεί τον 
πραγματικά εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της πόλης του 13ου 
αιώνα, χαρακτηριστικό δείγμα ρωμανικού και γοτθικού 
ρυθμού. Επίσης θα δείτε το ιστορικό Κάουφχαους του 16ο 
αιώνα που θυμίζει το γεγονός πως η πόλη στο παρελθόν 
υπήρξε σημαντικό εμπορικό κέντρο. Η βόλτα θα ολοκληρωθεί 
στο δημαρχείο 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. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για το χωριό Ρίκβιρ. Έναν δημοφιλή τουριστικό 
προορισμό κυρίως για την αρχιτεκτονική των κτιρίων του 
16ου αιώνα, που μοιάζουν ανέπαφα, και των τειχών που 
το περιβάλλουν.  Έπειτα διασχίζοντας ένα μέρος από τον 
«Δρόμο του κρασιού», γεμάτο από αμπελώνες, στις πλαγιές 
των Βοσγίων λόφων θα καταλήξουμε στη Γαλλική Comar, το 
στολίδι της Αλσατίας. Βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού και 
φημίζεται για αυτά. Περιηγηθείτε στο ιστορικό του 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 Μικρή Βενετία που χαρακτηρίζεται 
από κανάλια, περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ 
και γκουρμέ εστιατόρια. Τέλος αναχώρηση για τη Ζυρίχη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

4η Μέρα | ΖΎΡΙΧΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) – ΛΟΎΚΕΡΝΗ – 
(ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Πρωινό και αναχώρηση για  ξενάγηση μας στην οικονομική 
πρωτεύουσα της Ελβετίας, αρχίζει με την παλιά πόλη, 
όπου θα δούμε την Γοτθική Εκκλησία του 13ου αιώνα 
Φραουμνίστερ με τα περίφημα βιτρό, την εκκλησία του Αγ. 
Πέτρου την μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού της Ευρώπης, το 
Δημαρχείο, το πάρκο Ρίτερ, το λόφο του Ηλίου Σόνενμπεργκ, 
και τους τροπικούς κήπους του Πανεπιστημίου, την Όπερα 
και το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ κέντρο προστασίας 
περιβάλλοντος. Η Μπανχόφστρασε, λεωφόρος των μεγάλων 
τραπεζών, είναι ο κεντρικότερος και πολυτελέστερος δρόμος 
της Ζυρίχης. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για την 

Λουκέρνη. Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη 
με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα 
δρομάκια και τις μικρές πλατείες με τα σιντριβάνια. Σπουδαίο 
αξιοθέατο είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα 
Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 120 
πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο 
και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο δίνουν στην πόλη μια 
παραμυθένια χροιά. Ελεύθερος χρόνος στην πανέμορφη 
πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

5η Μέρα | ΖΎΡΙΧΗ - ΒΕΡΝΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΛΩΖΑΝΗ 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη 
Βέρνη. Η πόλη είναι κτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή του 
ποταμού Άαρ, με χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του 16ου 
αιώνα με φόντο τις μεγαλειώδεις Άλπεις. Στην περιήγηση μας 
θα δούμε τον καθεδρικό ναό του Αγ. Βικεντίου, την κεντρική 
αρτηρία Μάρκτγκάσε πλαισιωμένη από ψηφιδωτές στοές, τον 
περίφημο πύργο των Ρολογιών κ.α. Ελεύθερος χρόνος.  Στη 
συνέχεια αναχώρηση για τη  Λωζάνη, το δεύτερο μεγαλύτερο 
αστικό κέντρο της λίμνης αλλά και έδρα του Ολυμπιακού 
Μουσείου. Στην περιήγησή μας θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό 
ναό του 13ου αιώνα, τον αφιερωμένο στην Παναγία, με την 
εντυπωσιακή γοτθική αρχιτεκτονική και τον πανύψηλο πύργο 
του, που αγγίζει τα 75 μέτρα. Ακόμα, θα δούμε το κάστρο 
Σεν Μερ, έδρα των καντονιακών Αρχών, αλλά και την Πλατεία 
ντε λα Παλί, όπου βρίσκονται το Δημαρχείο της Λωζάνης, η 
«κρήνη της δικαιοσύνης» και ο ναός του Αγίου Φραγκίσκου. 
Ευκαιρία για καφέ αλλά και φοντί σοκολάτας σε κάποιο από τα 
ζαχαροπλαστεία της λίμνης . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 
και ελεύθερος χρόνος στη πόλη. 

6η Μέρα | ΛΩΖΑΝΗ – ΓΕΝΕΎΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ – ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση της Γενεύη, η 
οποία εκτείνεται από την άκρη της ομώνυμης λίμνης και 
περιβάλλεται από τις οροσειρές του Ιούρα και των Άλπεων 
της Σαβοΐας. Πόλη που συνδυάζει την γαλλική φινέτσα με 
τον Ελβετικό δυναμισμό. Θα δούμε το Μέγαρο των Εθνών 
με το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο παγκοσμίως, την παλιά 
πόλη, το άνθινο Ρολόι που φτιάχτηκε το 1955, το ψηλότερο 
σιντριβάνι του οποίου ο Πίδακας φτάνει τα 140 μέτρα 
ύψος καθώς επίσης το Δημαρχείο όπου γράφτηκε η Πρώτη 
Συνθήκη της Γενεύης, αλλά και το καθεδρικό ναό του Αγ. 
Πέτρου χτισμένος από τον 13ο αιώνα. Χρόνος ελεύθερος και 
μεταφορά στο αεροδρόμιο της Γενεύης  για να πάρουμε την 
πτήση της επιστροφή μας.

Πετάμε με

EΓΓΥΗΜΕΝΕΣ θέσεις της
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

ANAΣΤΑΣΗ στον Ιερό Ναό 

των Τριών Ιεραρχών (Στρασβούργο)

COLOUREDWEB BUTTON PACK 

MONAΔΙΚΟΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Με απευθείας πτήση προς Φρανκφούρτη το πρωί

και επιστροφή από Γενεύη το απόγευμα



27Περιλαμβάνονται/Δεν Περιλαμβάνονται στη σελ. 3 |

ΡΩΜΗ

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ  - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΠΑΝΤΕΝ - ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ – SCHWABENTOR – ΤΥΜΠΙΝΓΚΕΝ - ΜΑΪΝΤΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ - ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ 

ΠΟΡΤΟΦΙΝΟ

5ΜΕΡΕΣ

1η μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΡΑΝΚΦΟΎΡΤΗ – RÜDESHEIM – BADEN-
BADEN – ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ 
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 ακόμη 
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 | ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟ ΤΟΎ ΡΗΝΟΎ 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 | ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ – ΔΡΟΜΟΣ ΚΡΑΣΙΟΎ (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 | ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ – ΦΡΑΙΜΠΟΎΡΓΚ – SCHWABENTOR 
– ΤΎΜΠΙΝΓΚΕΝ
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 | ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ – ΡΟΎΝΤΕΣΧΕΙΜ – ΦΡΑΝΚΦΟΎΡΤΗ – 
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για το Ρουντεσχείμ. Είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα τουριστικά αξιοθέατα ολόκληρης της Γερμανίας, 
γνωστή για τα κάστρα της και για τα περίφημα κρασιά της. Σας 
προτείνουμε να απολαύσετε την μοναδική θέα κατεβαίνοντας 
με τελεφερίκ από το κάστρο στην πόλη, στις όχθες του 
Ρήνου.Η πόλη συμπεριλαμβάνεται στο κατάλογο UNESCO 
«Παγκόσμια Κληρονομιά» μαζί με άλλες πόλεις στη κοιλάδα 
του Ρήνου (Ρhein Gorge) που παράγουν τα γνωστά κρασιά 
Riesling. 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».  Αργότερα θα πάρουμε την πτήση της 
επιστροφής μας. 

ΜΙΚΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ - ΚΟΛΜΑΡ

ΡΟΥΝΤΕΣΧΕΙΜ

ANAΣΤΑΣΗ στον Ιερό Ναό 

των Τριών Ιεραρχών (Στρασβούργο)
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1Η ΗΜΕΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΤΟΎΤΓΚΑΡΔΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ 
ΣΑΦΧΑΟΎΖΕΝ – ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙΖΕ – ΦΡΑΙΜΠΟΎΡΓΚ - 
ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για 
Στουτγκάρδη. Άφιξη και αναχώρηση για τους καταρράκτες 
Σαφχάουζεν τους μεγαλύτερους της Ευρώπης που 
βρίσκονται στον Ρήνο ποταμό κοντά στην ομώνυμη 
Ελβετική πόλη που φέρει σχεδόν ανέπαφη τη σφραγίδα του 
Μεσαίωνα. Δεσπόζει σ’ αυτή το φρούριο Μυνό από το ύψος 
του Έμερσμπεργ, το δημαρχείο ο ρομανικός καθεδρικός 
ναός και ο γοτθικός του Άγιου Ιωάννη. Συνεχίζουμε από 
τα Ελβετικά σύνορα για την Λίμνη Τίτιζε, και η διαδρομή 
είναι μαγευτική. Θα διασχίσουμε πανέμορφα χωριά 
με παραμυθένια σαλέ που στα παράθυρά τους είχαν 
πολύχρωμα λουλούδια. Φθάνοντας μας αντικρίζουμε στα 
νερά της Λίμνης να καθρεφτίζονταν οι γύρω βουνοκορφές 
ενώ τα δέντρα κατεβαίνουν μέχρι τις όχθες. Στη συνέχεια 
θα επισκευτούμε το κουκλίστικο Φράιμπουργκ, όπου αξίζει 
να αναφέρουμε πως εδώ άφησε την τελευταία του πνοή ο 
τεράστιος Νίκος Καζαντζάκης. Με τα πόδια θα περιηγηθούμε 
στο ιστορικό του κέντρο που φιλοξενεί τον πραγματικά 
εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της πόλης του 13ου αιώνα, 
χαρακτηριστικό δείγμα ρωμανικού και γοτθικού ρυθμού. 
Επίσης θα δούμε το ιστορικό Κάουφχαους του 16ο αιώνα 
που θυμίζει το γεγονός πως η πόλη στο παρελθόν υπήρξε 
σημαντικό εμπορικό κέντρο. Τέλος θα μεταφερθούμε στη 
πρωτεύουσα της Αλσατίας το Στρασβούργο. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος στη παλιά πόλη 
για μια πρώτη εμπειρία.

2Η ΗΜΕΡΑ  | ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ ( ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ) – ΜΠΑΝΤΕΝ 
ΜΠΑΝΤΕΝ - ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
Το Στρασβούργο βρίσκεται στη Δυτική πλευρά του Ρήνου και 
2 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 το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το ιστορικό 
κέντρο του Στρασβούργου, ονομαζόμενο «Petite France» 
(Μικρή Γαλλία), χαρακτηρίσθηκε ως «αξιοθέατο παγκόσμιας 
κληρονομιάς» από την Unesco το 1988. Ήταν η πρώτη 
φορά που τέτοια τιμή αποδιδόταν σε ένα ολόκληρο κέντρο 
πόλης. Τα πιο 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. Το μεσημέρι κρουαζιέρα 
(εισιτήρια εξ ιδίων) στα γραφικά κανάλια της πόλης με τα 

μεσαιωνικά κτήρια στις δύο όχθες. Για το βράδυ προτείνουμε 
προαιρετικά, δείπνο στα εξαιρετικά αλσατικά εστιατόρια.

3Η ΗΜΕΡΑ  | ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ – ΔΡΟΜΟΙ ΚΡΑΣΙΟΎ (RIQUEWIHR 
– COLMAR – EGUISHEIM) - ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ
Πρωινό και αναχώρηση για τη Γαλλική Comar, το στολίδι της 
Αλσατίας. Βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού και φημίζεται 
για αυτά. Περιηγηθείτε στο ιστορικό του 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 Μικρή Βενετία που χαρακτηρίζεται 
από κανάλια, περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ 
και γκουρμε εστιατόρια. Έπειτα αναχώρηση για το χωριό 
Riquewihr. Έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό κυρίως 
για την αρχιτεκτονική των κτιρίων του 16ου αιώνα, που 
μοιάζουν ανέπαφα, και των τειχών που το περιβάλλουν. 
Έπειτα αναχώρηση διασχίζοντας ένα μέρος από τον «Δρόμο 
του κρασιού», γεμάτο από αμπελώνες, για να καταλήξουμε 
στο Eguisheim. Το μεσαιωνικό χωριό-φρούριο με τα 
πολύχρωμα σπιτάκια του 16ου και 17ου αιώνα με τις μυτερές 
στέγες, τα παμπάλαια συντριβάνια και τα πέτρινα καλντερίμια, 
με τα πολύχρωμα λουλούδια που δημιουργούν ένα περίτεχνο 
λαβύρινθο περικυκλωμένο από απέραντους αμπελώνες. 
Επιστροφή στο Στρασβούργο για διανυκτέρευση.

4Η ΗΜΕΡΑ  | ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ – ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ – ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΚΑΡ - ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την παραμυθένια 
Χαϊδελβέργη, έδρα του παλαιότερου πανεπιστημίου της 
Γερμανίας, που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού 
Νέκαρ και στη σκιά του κάστρου Σλος. Θα περπατήσουμε στο 
πεζοδρομημένο ιστορικό της κέντρο, όπου θα θαυμάσουμε 
πολλές μεσαιωνικές και νεώτερης περιόδου εκκλησίες, 
όπως αυτή του Αγίου Πνεύματος αλλά και αυτόν των 
Ιησουϊτών. Επίσης θα δούμε τον δρόμο των φιλοσόφων 
από τον οποίο έχει κανείς την πιο ωραία θέα στην πόλη, 
το ιστορικό κέντρο με τον πεζόδρομο “Hauptstrasse” που 
θεωρείται ο μεγαλύτερος της Γερμανίας και ένας από τους 
μεγαλύτερους της Ευρώπης, με μήκος 1,6 χμ. Στην πόλη 
επίσης εντυπωσιάζουν η λεγόμενη «φυλακή των φοιτητών», 
ο «πύργος των μαγισσών», που είναι τμήμα του μεσαιωνικού 
οχυρωματικού τείχους, το ξενοδοχείο Zum Ritter, το οποίο 
χρονολογείται από το 1592 και η παλιά γέφυρα που ενώνει 
την πόλη με την απέναντι όχθη. Κρουαζιέρα (εισιτήρια εξ 

ιδίων) στον ποταμό Νέκαρ που διασχίζει την πόλη Ελεύθερος 
χρόνος για να περιηγηθείτε στην παλιά πόλη που φημίζεται 
για τα εστιατόρια με τα τοπικά εδέσματα ή τις μπυραρίες 
που σφύζουν από ζωή. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
Στρασβούργο.

5Η ΗΜΕΡΑ | ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ – ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ – 
WURZBURG – ΦΡΑΝΚΦΟΎΡΤΗ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα, και αναχώρηση για το Baden-Baden. Λένε ότι 
το λένε 2 φόρες το όνομα του λόγω της ομορφιάς του. 
Βρίσκεται στη Γερμανία και είναι κτισμένη σε ρυθμό Μπαρόκ. 
Καταπράσινη πόλη με μεγάλα πάρκα. Φημίζεται επίσης για 
τα θερμά Λουτρά της. Σώζονται ακόμη τα αρχαία Λουτρά. 
Μπορείτε να κάνετε περιήγηση της πόλης είτε με άμαξες είτε με 
τα ειδικά λεωφορεία. Αξίζει να θαυμάσετε το υπέροχο κτίριο 
του Καζίνο. Συνεχίζουμε για το Βίρτσμπουργκ. Η μπαρόκ και 
ροκοκό αρχιτεκτονική του αναδεικνύεται μέσα από τα κτίρια 
του όπως το παλάτι Residenz ένα από τα ομορφότερα μπαρόκ 
κτίρια στη Γερμανία. Σημαντικά αξιοθέατα είναι το μουσείο 
Martin von Wagner, το μεσαιωνικό φρούριο Marienberg, ο 
καθεδρικός του 11ου αιώνα, και η εμβληματική εκκλησία η 
Neumünsterkirche του 18ου αιώνα. Στη συνέχεια μετάβαση 
στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης για την πτήση της 
επιστροφής. 

ΧΑΪΔΕλΒΕΡΓΗ

 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΚΟΛΜΑΡ – RIQUEWIHR -  ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ – ΜΠΑΝΤΕΝ – ΜΠΑΝΤΕΝ -ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ
ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ • ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ

5ΜΕΡΕΣ

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Πετάμε με

EΓΓΥΗΜΕΝΕΣ θέσεις της

ANAΣΤΑΣΗ

στον Ιερό Ναό 

των Τριών Ιεραρχών (Στρασβούργο)
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ΠΡΑΓΑ

ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ –ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΟΛΔΑΒΑ – ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ 

ΠΡΑΓΑ • ΔΡΕΣΔΗ • KAΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ 

ΠΟΡΤΟΦΙΝΟ

4,5ΜΕΡΕΣ

1n μέρα  | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ  ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟΎΠΟΛΗ – ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ 
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. 

2n μέρα |  ΠΡΑΓΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ – ΚΑΡΛΟΒΎ 
ΒΑΡΎ                   
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. 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. Επιστροφή στην Πράγα. 

3n μέρα | ΠΡΑΓΑ – ΤΣΕΣΚΎ ΚΡΟΎΜΛΟΒ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Πρωινό και αναχώρηση για το Τσέσκυ Κρούμλοβ, νότια της 
Πράγας, το 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.

  

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.  

5n μέρα | ΠΡΑΓΑ  – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στη πλούσια αγορά της πόλης. 
Στην συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής 

Σημείωση: Στη 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται 
το πρόγραμμα της 3ης μέρας

Προαιρετική Τσέσκυ Κρούμλοβ
Τιμή ενήλικα 30€/Παιδί 2 έως 12, 20€

Προαιρετική Δρέσδη
Τιμή ενήλικα 30€/Παιδί 2 έως 12, 20€

Πετάμε με

ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ πτήση της
ANAΣΤΑΣΗ

στον Ιερό Ναό των Αγίων Κυρίλλου 

και Μεθοδίου
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1η ημέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΑ  -  ΔΡΕΣΔΗ – ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη 
και αναχώρηση για τη Δρέσδη. Η «Φλωρεντία του Βορρά» 
όπως την αποκαλούν, βρίσκεται στην ανατολική Γερμανία 
στο κρατίδιο της Σαξονίας. Θα δούμε τα ωραία αρχιτεκτονικά 
κτίρια ρυθμού Μπαρόκ και αναγέννησης, όπως την όπερα 
Zwinger, τμήμα των ανακτόρων των βασιλέων της Σαξονίας 
με τον όμορφο κήπο και τις αίθουσες που φιλοξενούν σήμερα 
τις εκθέσεις των παλιών δασκάλων ζωγράφων αλλά και το 
μουσείο της μπλε πορσελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη 
εκκλησία των γυναικών Frauenkirche και άλλα αξιοθέατα. 
Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το Βερολίνο.  Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. 

2η ημέρα | ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) – ΜΟΎΣΕΙΟ 
ΠΕΡΓΑΜΟΎ
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση της πόλης . Από την 
πύλη του Βραδεμβούργου έως την λεωφόρο Καρλ Μαρξ 
εναλλάσσονται τα μνημεία της βασιλικής εποχής με τα κτίρια 
του σοσιαλιστικού ρεαλισμού από το κομμουνιστικό παρελθόν 
της πόλης ενώ κοντά στο πέρασμα του Τσεκ ποιντ Τσάρλυ τα 
απομεινάρια του τείχους σας μεταφέρουν στα γεγονότα του 
ψυχρού πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο της 
17ης Ιουνίου απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο της πόλης, 
το Τιεργκατεν. Το τέλος της ξενάγησης  αφιερώνεται  στο 
ωραιότερο μουσείο της Ευρώπης , αυτό της  Περγάμου, όπου 
θα επισκεφτούμε την Πύλη της Αγοράς της Μιλήτου,  την Πύλη 
της Βαβυλωνίας / Αστάρτης, το Ξύλινο δωμάτιο από Συρία και 
την πρόσοψη κάστρου από Ιορδανία  ( το ελληνικό τμήμα εκτός 
από την Πύλη Αγοράς της Μιλήτου και ο Βωμός της Περγάμου 
είναι όλο κλειστό λόγω ανακαίνισης ) Ελεύθεροι  στην πόλη 
. Μπορείτε να ψωνίσετε στα εμπορικά κέντρα του Βερολίνου 
που βρίσκονται κυρίως κοντά στην Unter den Linden και στους 
κάθετους σε αυτή δρόμους. Το πιο γνωστό πολυκατάστημα 
του Βερολίνου είναι το KaDeWe επί της οδού Kurfustendam. 
Οι Galleries Lafayette στην οδό Friedrichstrasse, το γαλλικό 
πολυκατάστημα με τον εντυπωσιακό από αρχιτεκτονικής 
άποψης κώνο στο κέντρο του και το πολυτελές Quartier 206 
αξίζουν επίσης μια επίσκεψη. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.  

3η ημέρα | ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΟΤΣΝΤΑΜ  - ΠΡΑΓΑ             
Πρωινό. Στη σημερινή μας περιήγηση θα επισκεφθούμε 

τη γραφική πόλη Πότσνταμ που αποτελούσε μια από τις 
πρωτεύουσες της άλλοτε μεγάλης Γερμανίας και σήμερα είναι 
η πρωτεύουσα του Βρανδεμβούργου. Θα επισκεφθούμε τη 
θερινή Βασιλική κατοικία, το περίφημο ανάκτορο Σανσουσί 
και θα περπατήσουμε στο νέο Κήπο (Νοϊερ Γκάρντεν) με το 
μαρμάρινο ανάκτορο . Έπειτα αναχώρηση για την Πράγα. 
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για 
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

4η ημέρα | ΠΡΑΓΑ – ΚΑΣΤΡΟΎΠΟΛΗ – ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ 
ΜΟΛΔΑΒΑ
Πρωινό. Θα ξεκινήσουμε με τη ξενάγηση της 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.  Στο τέλος 
της ξενάγησης θα επιβιβαστούμε (προαιρετικά ) από την όχθη 
της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι – θα ακολουθήσει δίωρη 
κρουαζιέρα στο Μολδάβα με γεύμα όπου θα θαυμάσουμε 
την μεσαιωνική πόλη, με όλα της τα ιστορικά κτίρια. Έπειτα 
χρόνος ελεύθερος στην υπέροχη πόλη για να απολαύσετε 
την φημισμένη αγορά, να δοκιμάσετε τοπικές παραδοσιακές 
γεύσεις και να περπατήσετε στην περίφημη πλατεία με το ρολόι. 
Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
ή την Εθνική Πινακοθήκη. 

5η ημέρα | ΠΡΑΓΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ - ΚΑΡΛΟΒΙ 
ΒΑΡΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό. Θα ξεκινήσουμε με τη 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.  Έπειτα αναχώρηση (προαιρετικά) 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.

ΠΡΑΓΑ • ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Πετάμε με

ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ πτήση της

ΠΡΑΓΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΗ

στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος

5ΜΕΡΕΣ
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1Η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΠΡΑΓΑ ΠΡΩΤΗ 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Μπρατισλάβα. Άφιξη και αναχώρηση για την Πράγα.  
Ξενάγηση στην Παλιά πόλη, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε 
την πλατεία της (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. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.  

2Η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ ΚΑΣΤΡΟΎΠΟΛΗ – ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ ΜΟΛΔΑΒΑ 
- ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό. Θα ξεκινήσουμε με τη ξενάγηση της 
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.  Στο τέλος της ξενάγησης 
θα επιβιβαστούμε (προαιρετικά ) από την όχθη της 
«Μικρής πλευράς» σε καραβάκι – θα ακολουθήσει δίωρη 
κρουαζιέρα στο Μολδάβα με γεύμα  όπου θα θαυμάσουμε 
την μεσαιωνική πόλη, με όλα της τα ιστορικά κτίρια.  

3Η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - 
ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ 
Πρωινό και αναχώρηση για την Βιέννη. Άφιξη και θα 
ακολουθήσει η ξενάγηση 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 Ιωσήφ, το 
νεοκλασικό Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, 
το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την 

ΠΡΑΓΑ • ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΔΏΡΟ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΒΙΕΝΝΗΣ

Πετάμε με

ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ πτήση της

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Παρακολούθηση της Ακολουθίας 

της Αναστάσεως στην Πράγα

5ΜΕΡΕΣ

Εκκλησία του Τάματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική 
εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Χρόνος ελεύθερος και 
αναχώρηση για την Βουδαπέστη . Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία 
με την πόλη. 

4η μέρα  ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ 
ΔΟΎΝΑΒΗ
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση στην πόλη που 
χωρίζεται από το Δούναβη, στη Bούδα και την Πέστη. Θα 
δούμε τη γέφυρα των Λεόντων, το πανέμορφο νησάκι 
της Μαργαρίτας, 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 B΄ 
Παγκόσμιου πόλεμου. Το απόγευμα σας προτείνουμε 

κρουαζιέρα στο Δούναβη για να θαυμάσετε από μια άλλη 
οπτική γωνία τα μεγαλοπρεπή κτίρια του Κοινοβουλίου και 
του Πύργου των Ψαράδων.

5η μέρα  ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - 
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Σλοβακίας. 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. Έπειτα αναχώρηση 
για το αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση της 
επιστροφής. 

* Σημείωση: το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί 
και με πτήση προς/από την Πράγα. 
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1Η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ – ΠΡΑΓΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μπρατισλάβα. 
Άφιξη στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας  όπου 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 αναχώρηση για την Πράγα. Άφιξη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία 
με την πόλη. 

2η ημέρα: ΠΡΑΓΑ – ΚΑΣΤΡΟΎΠΟΛΗ – ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ 
ΜΟΛΔΑΒΑ  
Πρωινό. Θα ξεκινήσουμε με τη ξενάγηση της 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.  Στο τέλος 
της ξενάγησης θα επιβιβαστούμε (προαιρετικά) από την όχθη 
της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι – θα ακολουθήσει δίωρη 
κρουαζιέρα στο Μολδάβα με γεύμα όπου θα θαυμάσουμε 
την μεσαιωνική πόλη, με όλα της τα ιστορικά κτίρια. Έπειτα 
χρόνος ελεύθερος στην υπέροχη πόλη για να απολαύσετε 
την φημισμένη αγορά, να δοκιμάσετε τοπικές παραδοσιακές 
γεύσεις και να περπατήσετε στην περίφημη πλατεία με το ρολόι. 
Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
ή την Εθνική Πινακοθήκη. 

3η ημέρα: ΠΡΑΓΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ – ΒΙΕΝΝΗ 
Πρωινό. Θα ξεκινήσουμε με τη 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.  Έπειτα αναχώρηση για την 

Βιέννη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Εφόσον  οι 
συνθήκες το επιτρέψουν πρώτη γνωριμία με τη πόλη με την 
βοήθεια του αρχηγού μας.  

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΑΝΑΚΤΟΡΟ 
ΣΕΝΜΠΡΟΎΝ                      
Πρωινό και θα ακολουθήσει η ξενάγηση 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 θα συνεχίσουμε 
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. Η Βιέννη, πόλη της Κλασσικής 
μουσικής μας προσφέρει την μοναδική ευκαιρία το βράδυ να 
παρακολουθήσουμε προαιρετικά ένα κοντσέρτο με επιλογή των 
πιο γνωστών έργων των Στράους και Μότσαρτ.   

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και 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.  Έπειτα αναχώρηση για 
την Μπρατισλάβα όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής. 

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

ΠΡΑΓΑ • BIENNH • MΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

Παρακολούθηση της Ακολουθίας 

της Αναστάσεως στην Πράγα

Πετάμε με

ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ πτήση της

4,5ΜΕΡΕΣ
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1η μέρα  ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Μπρατισλάβα. Άφιξη και αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
της Πολωνίας στο παρελθόν, την Κρακοβία. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Πρώτη γνωριμία με το 
ιστορικό κέντρο της πόλης με την συνοδεία του αρχηγού.

2η μέρα  ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και ακολουθεί ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης, 
όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την μεγάλη μεσαιωνική 
πλατεία με την εκκλησία Μαριάτσκι αφιερωμένη στην 
Παναγία. Στην πλατεία επίσης θα δούμε το αναγεννησιακού 
ρυθμού κτίριο Σουκιένιτσε γύρω από το οποίο παλαιότερα 
γινόταν το παζάρι της πόλης. Σήμερα πάρα πολλές εκθέσεις 
αλλά και υπαίθρια bazaar διοργανώνονται γύρω του. 

3η μέρα  ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΛΑΤΩΡΎΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ - ΑΟΎΣΒΙΤΣ   
Πρωινό. Έπειτα αναχώρηση για την Βιελίτσκα όπου 
τα αλατωρυχεία της αποτελούν σήμερα την ζωντανή 
απόδειξη του πανέμορφου και ιδιαίτερου κόσμου μας. 
Στις υπόγειες στοές του αρκετά εκατοντάδες μέτρα 
χαμηλότερα από την επιφάνεια της γης, θα δούμε 
εκκλησίες ολόκληρες σκαλιστές πάνω στο αλάτι, 
αίθουσες συναυλιών, ομοιώματα του Ιησού, πάγκους, 
Αγίες Τράπεζες, όλα φτιαγμένα και σκαλισμένα πάνω στο 
αλάτι. Χρόνος ελεύθερος. Έπειτα  θα επισκεφθούμε το 
ειδικά διαμορφωμένο μουσειακό χώρο του Άουσβιτς / 
Μπιρκενάου, όπου κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ιστορίας 
έλαβε χώρα από τους Ναζί και πάνω από 2.000.000 άτομα 
βρήκαν το θάνατο. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

4η μέρα ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΖΑΚΟΠΑΝΕ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Ζακοπάνε, που σήμερα 
θεωρείται η «χειμερινήπρωτεύουσα» της Πολωνίας και 
είναι μια πόλη που αναβαθμίζει συνεχώς τις τουριστικές 
υπηρεσίες. Τα ξενοδοχεία πολυτελείας δεν έχουν τίποτα 

να ζηλέψουν από τα αντίστοιχα των Αλπεων, μερικά έχουν 
εξοπλιστεί με κέντρα spa, ακολουθώντας την τάση της 
εποχής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το Tatra Museum, όπου 
μπορείτε να δείτε μια πλούσια συλλογή αντικειμένων 
καθημερινής χρήσης. Μπορείτε επίσης να περπατήσετε 
στον πεζόδρομο του Zakopane με τα πολλά μαγαζιά και τις 
ταβέρνες, όπου θα βρείτε και τα παραδοσιακά τοπικά τυριά. 
Τα χιονοδρομικά κέντρα γύρω από το Ζακοπάνε μετράνε 
περισσότερα από 100 χρόνια ζωής γι αυτό άλλωστε 
η μικρή πόλη θεωρείται η χειμωνιάτικη πρωτεύουσα 
της Πολωνίας. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

5η μέρα  ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - 
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. Στην συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο 
όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας.

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

ΚΡΑΚΟΒΙΑ • ΑΟΥΣΒΙΤΣ

Πετάμε με

ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ πτήση της

ΚΡΑΚΟΒΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΗ σε ορθόδοξο ναό

Προαιρετική Ζακοπάνε
Τιμή ενήλικα 30€/Παιδί 2 έως 12, 20€

4,5ΜΕΡΕΣ
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1Η ΗΜΕΡΑ | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ  ΒΙΕΝΝΗ – ΠΑΡΑΔΟΎΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - 
BOYΔΑΠΕΣΤΗ  
Συγκέντρωση  στο αεροδρόμιο και πτήση.  Άφιξη επιβίβαση στο 
πούλμαν και αναχώρηση για τα παραδουνάβια χωριά  Πρώτη 
μας στάση στο Έστεργκομ, πρώτη πρωτεύουσα του Ουγγρικού 
κράτους, όπου θα επισκεφθούμε το Μητροπολιτικό σταθμό του 
Αγίου Στεφάνου. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο Βίσενγκρατ 
με το μεσαιωνικό κάστρο και θα καταλήξουμε στο γραφικό χωριό 
των καλλιτεχνών, τον Άγιο Ανδρέα, όπου μπορείτε να ψωνίσετε 
κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά δώρα. Στην 
συνέχεια αναχώρηση για την αρχοντική  πρωτεύουσα  της 
Ουγγαρίας την Βουδαπέστη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
Διανυκτέρευση. 

2Η ΗΜΕΡΑ | ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και ακολουθεί ξενάγηση 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 B΄ Παγκόσμιου 
πόλεμου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δωμάτια 
και χρόνος ελεύθερος. Για το βράδυ προτείνουμε προαιρετικά μια 
επίσκεψη σε Oυγγαρέζικη ταβέρνα, όπου το πικάντικο γκούλας και 
τα τσιγγάνικα βιολιά θα σας ζαλίσουν υπέροχα. Διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ | ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ -  ΒΙΕΝΝΗ – ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ (243ΧΛΜ)
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας 
, την Βιέννη. Άφιξη και θα ξεκινήσουμε με μία πανοραμική 
ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε το ανάκτορο Mπελβεντέρε και 
θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα 
θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το 
Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Mουσείων, την 
πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το 
παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του 

Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον 
καθεδρικό ναό του Aγ. Στεφάνου. Στην συνέχεια μεταφορά στο 
ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος. 
Διανυκτέρευση. 

4Η ΗΜΕΡΑ | ΒΙΕΝΝΗ-ΣΕΜΠΡΟΎΝ -ΠΕΡΙΠΑΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
ΒΙΕΝΝΗΣ 
Πρωινό. Θα επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της Mαρίας 
Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, πρώην θερινή κατοικία 
της αυτοκρατορικής οικογένειας που θεωρείται ισάξιο των 
Βερσαλλιών. Θα συνεχίσουμε περιπατητικά την ξενάγησή 
μας από τα χειμερινά ανάκτορα της αυτοκράτειρας Σίσσυ, θα 
περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας, 
την κατοικία του Μότσαρτ, τον  επιβλητικό ναό αφιερωμένο στον 
Άγιο Στέφανο που  αποτελεί ένα από τα σύμβολα ολόκληρης της 
χώρας. θα Θαυμάσουμε  την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του αλλά και 
το εντυπωσιακό εσωτερικό του. Τέλος μπορείτε να περπατήσετε 
στην Κέρτνερστράσσε, να απολαύσετε έναν Βιεννέζικο καφέ ή μια 
ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά και διάσημα καφέ της πόλης 
π.χ. Sky Bar ή στο Do & Co απολαμβάνοντας πανοραμικά την 
στολισμένη πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

5Η ΗΜΕΡΑ | ΒΙΕΝΝΗ – ΔΑΣΗ ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ  - ΜΠΑΝΤΕΝ – 
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ -  ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και θα επισκεφτούμε  τα περίχωρα της Bιέννης, το 
περίφημο Bιεννέζικο Δάσος. Εκεί στην τοποθεσία Mάγιερλινγκ, θα 
δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Aψβούργων, γνωστό 
από τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Pοδόλφου, 
τελευταίου διάδοχου του Θρόνου και της Mαρίας Bετσέρα. 
Kατόπιν θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Xαϊλιγκενκρόιτς και 
τέλος θα κλείσουμε την εκδρομή μας με επίσκεψη και γνωριμία 
της γνωστής λουτρόπολης Mπάντεν. Χρόνος  ελεύθερος  και στην 
συνέχεια αναχώρηση για την Μπρατισλάβα. Άφιξη και ακολουθεί 
πανοραμική ξενάγηση, σε μία από τις πιο όμορφες μητροπόλεις 
της Ευρώπης, 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. 
Στην συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο απ́ όπου ακολουθεί η 
πτήση επιστροφής.

BIENNH • ΒOYΔΑΠΕΣΤΗ
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΏΡΙΑ - ΜΠΑΝΤΕΝ -ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ

ΒΙΕΝΝΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΗ

στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 

της Θεοτόκου (Βουδαπέστη)

Πετάμε με

ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ πτήση της

5ΜΕΡΕΣ
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1Η ΗΜΕΡΑ | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΒΙΕΝΝΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ – ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Μπρατισλάβα. Άφιξη και αναχώρηση για την Βιέννη όπου 
θα ακολουθήσει η ξενάγηση 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. Χρόνος 
ελεύθερος και αναχώρηση για την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία 
με την πόλη.

2Η ΜΕΡΑ | ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) – ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ 
ΔΟΎΝΑΒΗ – NEW YORK CAFÉ 
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση 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 Hρώων, τα αυτοκρατορικά 
ανάκτορα, τον Πύργο των Ψαράδων, την Eκκλησία 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 Nίκης, 
αφιερωμένο στους ήρωες του B΄Παγκόσμιου πόλεμου. Το 

απόγευμα σας προτείνουμε κρουαζιέρα στο Δούναβη για να 
θαυμάσετε από μια άλλη οπτική γωνία τα μεγαλοπρεπή κτίρια 
του Κοινοβουλίου και του Πύργου των Ψαράδων. Τέλος σας 
προτείνουμε να πείτε ένα καφέ στο New York Café που έχει 
χαρακτηριστεί από πολλούς ως ένα από τα καλύτερα καφέ 
σε όλο τον κόσμο! Η ατμόσφαιρα του θα σας οδηγήσει σε 
παλαιές εποχές που αποπνέουν φινέτσα και κλάση. Είναι σαν 
να πίνεις καφέ σε μουσείο...

3Η ΜΕΡΑ | ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΑΡΑΔΟΎΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ
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.

4Η ΜΕΡΑ | ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΕΡΙΠΑΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΎΔΑ 
Πρωινό και σήμερα θα πρωτοτυπήσουμε στη περιήγηση 
στη Βούδα κάνοντας περιπατητική ξενάγηση. Θα πάρουμε 
το τελεφερίκ (έξοδα εξ ιδίων). Αφού επιβιβαστούμε στο 
τελεφερίκ που βρίσκεται στη βάση του λόφου Γιάνου θα 
εξερευνήσουμε την περιοχή κάστρου που υψώνεται στα 
175μ πάνω από τη στάθμη του Δούναβη. Θα περπατήσουμε 
σε όλο το συγκρότημα κάστρου του λόφου που είναι μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας όπου θα δούμε τον 
πύργο των ψαράδων. Οι πύργοι του έχουν το σχήμα των 
σκηνων των Μαγιαρών. Θα δούμε το ναό του Ματθία που 
κατασκευάστηκε επί βασιλείας Μπέλα, το βασιλικό παλάτι, τη 
λεωφόρο των παρελάσεων , θα πάμε στον υπόγειο λαβύρινθο 
κάτω από το κάστρο του λόφου καθώς και το κελάρι με τα 
κρασιά. Τέλος  θα καταλήξουμε στο ανάκτορο Σάντος όπου 
θα ξανά επιβιβαστούμε στο τελεφερίκ (έξοδα εξ ιδίων) και θα 
φτάσουμε στη γέφυρα των αλυσίδων. 

5Η ΜΕΡΑ | ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ) – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Σλοβακίας. 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. Έπειτα αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής. 

*Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται 
η 4η μέρα του προγράμματος

SPECIAL ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΔΏΡΟ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΒΙΕΝΝΗΣ & MΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗ

στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 

της Θεοτόκου (Βουδαπέστη)

4,5ΜΕΡΕΣ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
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1Η ΜΕΡΑ | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΕΝΝΗ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση. Άφιξη 
και αναχώρηση για την Βιέννη. 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 Ιωσήφ, το νεοκλασικό Κοινοβούλιο, το 
Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, 
το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ 
Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Έπειτα, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Η Βιέννη, πόλη της Κλασσικής 
μουσικής μας προσφέρει την μοναδική ευκαιρία το βράδυ να 
παρακολουθήσουμε προαιρετικά ένα κοντσέρτο με επιλογή 
των πιο γνωστών έργων των Στράους και Μότσαρτ.

2Η ΜΕΡΑ | ΒΙΕΝΝΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡΟΎΝ – 
ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό. Θα ξεκινήσουμε με την ξενάγηση στο ανάκτορο 
και στον κήπο του Σενμπρούν, που θεωρείται ισάξιο των 
Βερσαλλιών, 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.
 3Η ΜΕΡΑ | ΒΙΕΝΝΗ – ΣAΛTΣMΠOYPΓK (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Πρωινό και αναχώρηση για το μοναδικό ‘’κάστρο αλατιού‘’, 
το Σάλτσμπουργκ, 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.

4Η ΜΕΡΑ | ΒΙΕΝΝΗ – ΜΠΑΝΤΕΝ – ΔΑΣΗ ΜΕΓΙΕΡΛΙΓΚ
Πρωινό και αναχώρηση για τα περίχωρα της Bιέννης, 
το περίφημο Bιεννέζικο Δάσος.  Eκεί, στην τοποθεσία 
Mάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των 
Aψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας 
του πρίγκιπα Pοδόλφου, τελευταίου διάδοχου του Θρόνου και 
της Mαρίας Bετσέρα. Kατόπιν, θα επισκεφθούμε το μοναστήρι 
του Xαϊλιγκενκρόιτς και τέλος θα κλείσουμε την εκδρομή μας 
με την επίσκεψη και γνωριμία της γνωστής λουτρόπολης 
Mπάντεν. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή το μεσημέρι στην 
Βιέννη. Για το βράδυ  προτείνουμε  να παρακολουθήσετε 
κάποιο κονσέρτο κλασσικής μουσικής. 
 
5Η ΜΕΡΑ | BIENNH – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και  Έπειτα αναχώρηση για την Μπρατισλάβα. 
Άφιξη και θα ξεκινήσουμε με μια σύντομη περιήγηση του 
Staremestro, της παλιάς πόλης, της οποίας μεγάλο μέρος 
είναι πεζοδρομημένο. 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. Στην  
συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την 
πτήση της επιστροφής μας.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ BIENNH

Προαιρετική Σάλτσμπουργκ
Τιμή ενήλικα 40€/Παιδί 2 έως 12, 3  0€

ΒΙΕΝΝΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΗ
στον Ιερό Καθεδρικό Ναό 

Αγίας Τριάδος (Βιέννη) 

5ΜΕΡΕΣ
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1Η ΗΜΕΡΑ | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ  ΒΙΕΝΝΗ – ΛIMNEΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΎΤ - 
ΣAΛTΣMΠOYPΓK  - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη. Άφιξη 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 Σάλτσμπουργκ, 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. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο .Το βράδυ θα απολαύσουμε το 
εορταστικό Χριστουγεννιάτικο δείπνο στο ξενοδοχείο μας. 

2Η ΗΜΕΡΑ | ΣAΛTΣMΠOYPΓK – ΙΝΣΜΠΟΎΡΓΚ 
Πρωινό και αναχώρηση για το Ίνσμπουργκ. Θα ξεκινήσουμε την 
ξενάγησή μας  με την πόλη που γνώρισε ημέρες δόξας στην κυριαρχία 
των Αψβούργων και ιδιαίτερα την εποχή της Μαρίας Θηρεσίας. Θα 
δούμε την Χρυσή Στέγη, την κεντρική λεωφόρο Μαρία Τερεζιενστράσε, 
τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το 
Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού και την Αψίδα του Θριάμβου. Χρόνος 
ελεύθερος και στην συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

3Η ΗΜΕΡΑ | ΣAΛTΣMΠOYPΓK – ΒΙΕΝΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡΟΎΝ  
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας. Άφιξη και θα 
ακολουθήσει περιήγηση στην πόλη της Βιέννης. 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. Έπειτα, θα δούμε το ανάκτορο Mπελβεντέρε 
και 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. Τέλος, με την συνοδεία του αρχηγού μας 
βόλτα στη χριστουγεννιάτικα  στολισμένη Βιέννη, όπου θα περπατήσουμε 
στους μεγάλους εμπορικούς δρόμους του ιστορικού κέντρου και θα 

καταλήξουμε στον μεγαλοπρεπή Άγιο Στέφανο. 

4Η ΗΜΕΡΑ | ΑΒΑΕΙΟ KLOSTERNEUBURG – ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ  
Πρωινό και αναχώρηση για το χωριό του Klosterneuburg με το 
πασίγνωστο αβαείο του, ηλικίας 900 και πλέον ετών. Έχει πολύ 
μεγάλο ενδιαφέρον το ίδιο το αβαείο, όπως και το μουσείο αλλά 
και τα ανακτορικά διαμερίσματα. Ο Ναπολέων περνούσε πολλές 
ώρες εδώ, σχεδιάζοντας τις μελλοντικές του κινήσεις. 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.  Τέλος, ελεύθερος χρόνος σε ένα 

από τα σπουδαιότερα Καφέ, το Hawelka ή στο ζαχαροπλαστείο 
Νεμέλ. Το βράδυ σας προτείνουμε  μία βόλτα στα κρασοχώρια 
Γκρίντσιχ με συνοδεία βιολιών, πλούσιου φαγητού και  κρασιού. 

5Η ΗΜΕΡΑ | BIENNH - MAΓIEPΛINΓK – MΠANTEN – 
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ  - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για τα περίχωρα της Bιέννης, το περίφημο 
Bιεννέζικο Δάσος. Eκεί, στην τοποθεσία Mάγιερλινγκ, θα δούμε 
το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Aψβούργων, γνωστό από 
τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Pοδόλφου, 
τελευταίου διάδοχου του Θρόνου και της Mαρίας Bετσέρα. Kατόπιν, 
θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Xαϊλιγκενκρόιτς και τέλος θα 
κλείσουμε την εκδρομή μας με την επίσκεψη και γνωριμία της 
γνωστής λουτρόπολης Mπάντεν. Στην συνέχεια  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 για  την  πτήση επιστροφής. 

BIENNH & AΛΠΙΚΟ ΤΙΡΟΛΟ

ΒΙΕΝΝΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΗ
στον Ιερό Ναό 

Αγίου Μαξιμιλιανού (Σάλτσμπουργκ)

5ΜΕΡΕΣ

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
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4,5ΜΕΡΕΣ 4,5ΜΕΡΕΣ

1Η ΜΕΡΑ | 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.

2Η ΜΕΡΑ | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ & ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ
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 
τον 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. 
Στη 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 Ζέμουν 
(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 ΜΕΡΑ | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΝΟΒΙΣΑΝΤ – ΦΡΟΎΣΚΑ 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 αι.) στη 
Φρούσκα Γκόρα και το Σρέμσκι Καρλόβτσι (Sremski Karlovci). Περιήγηση στην πόλη και μετά 
χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4Η ΜΕΡΑ | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΎΛΕΣ ΤΟΎ ΔΟΎΝΑΒΗ (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 ΜΕΡΑ | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση 
επιστροφής.

* Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η μέρα του προγράμματος.

1Η ΜΕΡΑ | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΎΚΟΎΡΕΣΤΙ
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 ΜΕΡΑ | ΒΟΎΚΟΎΡΕ ΣΤΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας. Θα θαυμάσουμε το ωραιότερο κτήριο Αρτ 
Νουβώ, «ναό της μουσικής» το Ατενέουμ Ρόμαν, 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.

3Η ΜΕΡΑ | ΒΟΎΚΟΎΡΕΣΤΙ ΕΛΕΎΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Πρωινό και σας προτείνουμε να επισπευτείτε 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.

4Η ΜΕΡΑ | ΒΟΎΚΟΎΡΕΣΤΙ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΣΙΝΑΙΑ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΟΒ - ΚΑΣΤΡΟ ΔΡΑΚΟΎΛΑ
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.

5Η ΗΜΕΡΑ ΒΟΎΚΟΎΡΕΣΤΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την 
πτήση επιστροφής.

* Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται 3η μέρα του προγράμματος. 

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ •
ΝΟΒΙΣΑΝΤ

BOYKOYΡΕΣΤΙ •
ΜΠΡΑΣΟΒ • ΣΙΝΑΙΑ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

ANAΣΤΑΣΗ

στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα ANAΣΤΑΣΗ

στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

(λειτουργία στην ελληνική γλώσσα)
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5ΜΕΡΕΣ 5ΜΕΡΕΣ

1Η ΜΕΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί, τακτοποίηση αποσκευών και άμεση αναχώρηση για 
τη Βουδαπέστη. Διέλευση συνόρων των Ευζώνων και με ενδιάμεσες το βράδυ στη 
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2Η ΜΕΡΑ | ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ ΔΟΎΝΑΒΗ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση 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 Hρώων, τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, τον Πύργο των 
Ψαράδων, την Eκκλησία 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 Nίκης, αφιερωμένο στους ήρωες του B΄ Παγκόσμιου πόλεμου. Το απόγευμα 
σας προτείνουμε προαιρετικά κρουαζιέρα στο Δούναβη, ώστε να θαυμάσετε την πόλη από 
μια μοναδική οπτική γωνία. Το απόγευμα αναχώρηση για τη Βιέννη. Άφιξη νωρίς το βράδυ 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

3Η ΜΕΡΑ | ΒΙΕΝΝΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΠΡΑΓΑ
Πρωινό και πρώτη μας επίσκεψη θα είναι στα ανάκτορα Σεμπρούν και Mπελβεντέρε. Στη 
συνέχεια θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα 
πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο 
των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό 
Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε. 
Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Aγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε 
την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό 
και στη συνέχεια αναχώρηση για Πράγα . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας το 
βράδυ.

4Η ΜΕΡΑ | ΠΡΑΓΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την Πράγα. Άφιξη και θα ξεκινήσουμε με τη 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. Θα συνεχίσουμε με τη ξενάγηση της Καστρούπολης 
και του 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. Το βράδυ μπορείτε να 
απολαύσετε προαιρετικά, κρουαζιέρα στο Μολδάβα.

5Η ΜΕΡΑ | ΠΡΑΓΑ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στην Πράγα. Στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο 
για την πτήση επιστροφής.

* Το παραπάνω πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα.

1Η ΜΕΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί, τακτοποίηση αποσκευών και άμεση αναχώρηση για 
τη Βουδαπέστη. Διέλευση συνόρων των Ευζώνων και με ενδιάμεσες το βράδυ στη 
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2Η ΜΕΡΑ | ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ ΔΟΎΝΑΒΗ
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση 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 Hρώων, τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, τον Πύργο των 
Ψαράδων, την Eκκλησία 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 Nίκης, αφιερωμένο στους ήρωες του B΄ Παγκόσμιου πόλεμου. Το απόγευμα 
σας προτείνουμε προαιρετικά κρουαζιέρα στο Δούναβη, ώστε να θαυμάσετε την πόλη από 
μια μοναδική οπτική γωνία. Το βράδυ ελεύθεροι στο ιστορικό κέντρο.

3Η ΜΕΡΑ | ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΙΕΝΝΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΠΡΑΓΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την Βιέννη. Άφιξη και θα επισκεφτούμε τα ανάκτορα 
Σεμπρούν και Mπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου 
θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την 
Όπερα, το τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το Kοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του 
Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Aγ. 
Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Ελεύθερος 
χρόνος και αναχώρηση για την Πράγα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος 
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

4Η ΜΕΡΑ | ΠΡΑΓΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε με τη 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. 
Προτείνουμε να επιβιβαστούμε από την όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι όπου 
θα ακολουθήσει δίωρη κρουαζιέρα με γεύμα. Θα συνεχίσουμε με τη ξενάγηση της 
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. Το βράδυ προτείνουμε 
να παρακολουθήσετε μια παράσταση Μαύρου θεάτρου.

5Η ΜΕΡΑ | ΠΡΑΓΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στη πόλη. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής. 

BOYΔΑΠΕΣΤΗ •
ΒΙΕΝΝΗ • ΠΡΑΓΑ

BOYΔΑΠΕΣΤΗ • ΠΡΑΓΑ
ΔΏΡΟ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΒΙΕΝΝΗΣ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΠΡΑΓΑ

ΔΩΡΟ
TO AEΡΟΠΟΡΙΚΟ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
ANAΣΤΑΣΗ

στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

(λειτουργία στην ελληνική γλώσσα)



40

1Η ΗΜΕΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και άμεση αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. Διέλευση 
συνόρων των Ευζώνων και με ενδιάμεσες το βράδυ στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2Η ΜΕΡΑ | ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) – ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ ΔΟΎΝΑΒΗ – NEW YORK CAFÉ
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση 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 Hρώων, τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, τον Πύργο των Ψαράδων, την Eκκλησία 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 Nίκης, αφιερωμένο στους ήρωες του 
B΄Παγκόσμιου πόλεμου. Το απόγευμα σας προτείνουμε κρουαζιέρα στο Δούναβη για να θαυμάσετε 
από μια άλλη οπτική γωνία τα μεγαλοπρεπή κτίρια του Κοινοβουλίου και του Πύργου των Ψαράδων. 
Τέλος σας προτείνουμε να πείτε ένα καφέ στο New York Café που έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως 
ένα από τα καλύτερα καφέ σε όλο τον κόσμο! Η ατμόσφαιρα του θα σας οδηγήσει σε παλαιές εποχές 
που αποπνέουν φινέτσα και κλάση. Είναι σαν να πίνεις καφέ σε μουσείο...

3Η ΜΕΡΑ | ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΑΡΑΔΟΎΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ
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.

4Η ΜΕΡΑ | ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την Βιέννη. Άφιξη και ακολουθεί η ξενάγηση της πόλης. Θα επισκεφτούμε 
τα ανάκτορα Σεμπρούν και Mπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, 
όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, 
το τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το 
παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε. Στη 
συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Aγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική 
συνοικία της ελληνικής παροικίας. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στη Βουδαπέστη.

5Η ΜΕΡΑ | ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και Έπειτα αναχώρηση για την Μπρατισλάβα. Θα ξεκινήσουμε με μια σύντομη περιήγηση του 
Staremestro, της παλιάς πόλης, της οποίας μεγάλο μέρος είναι πεζοδρομημένο. 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. Στην συνέχεια 
μεταφορά στο αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας

1Η ΜΕΡΑ | 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.

2Η ΜΕΡΑ | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ
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. Έπειτα αναχώρηση για την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

3Η ΜΕΡΑ | ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ ΔΟΎΝΑΒΗ
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση 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 Hρώων, τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, τον 
Πύργο των Ψαράδων, την Eκκλησία 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 Nίκης, αφιερωμένο στους ήρωες του B΄Παγκόσμιου 
πόλεμου. Το απόγευμα σας προτείνουμε προαιρετικά κρουαζιέρα στο Δούναβη, ώστε να 
θαυμάσετε την πόλη από μια μοναδική οπτική γωνία. Το βράδυ ελεύθεροι στο ιστορικό 
κέντρο.

4Η ΜΕΡΑ | ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑ ΞΕΝAΓΗΣΗ ΠOΛΗΣ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για Μπρατισλάβα. Στη συνέχεια σύντομη 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. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής. 

ΒOYΔΑΠΕΣΤΗ •
ΒIENNH • ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
 

BOYΔΑΠΕΣΤΗ •
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ • ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

5ΜΕΡΕΣ 4ΜΕΡΕΣ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΔΩΡΟ
TO AEΡΟΠΟΡΙΚΟ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
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ΔΏΡΟ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΒΙΕΝΝΗΣ & MΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ5ΜΕΡΕΣ

1Η ΗΜΕΡΑ | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΑΦΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2Η ΗΜΕΡΑ | ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ – 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. 
3Η ΗΜΕΡΑ | ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ –ΣΠΛΙΤ -ΤΡΟΓΚΙΡ – ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρωινό 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. Το απόγευμα 
επιστροφή στο Ντουμπρόβνικ.

4Η ΗΜΕΡΑ | ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΎΤΒΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ)
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 την πτήση επιστροφής. 

5Η ΗΜΕΡΑ |  ΜΠΟΎΤΒΑ - ΤΙΡΑΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό  και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της γειτονικής μας χώρας, τα Τίρανα, όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να δούμε τα πιο σημαντικά της αξιοθέατα.  Το κομβικό σημείο της πόλης είναι η πλατεία 
Σκεντέρμπεη και η πλατεία της Μητέρας Τερέζας. Θα κάνουμε μία βόλτα με το λεωφορείο όπου θα 
δούμε τις κεντρικές πλατείες της πρωτεύουσας, τα υπουργεία, το Εθνικό – Ιστορικό Μουσείο, την 
Όπερα, το τζαμί του Ethern Bey που χτίστηκε το 1789, καθώς και τον πύργο του ρολογιού που 
χτίστηκε το 1830. Στη μέση της πλατείας δεσπόζει το άγαλμα του Γεωργίου Καστριώτη Σκεντέρμπεη 
(εθνικός Ήρωας) καβάλα στ’ άλογο και γύρω κυβερνητικά κτίρια. Τελειώνοντας θα δούμε την 
πρωθυπουργική κατοικία, την Ακαδημία καλών τεχνών, το Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια αναχώρηση. 
Με τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας. 

1Η ΗΜΕΡΑ | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΑΦΙΞΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
Ξενοδοχείο.

2Η ΗΜΕΡΑ | ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ - 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.
 
3Η ΗΜΕΡΑ | ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ –ΣΠΛΙΤ -ΤΡΟΓΚΙΡ - ΖΑΝΤΑΡ
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 το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στη περιοχή Ζαντάρ.

4Η ΜΕΡΑ | ΖΑΝΤΑΡ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΒΙΤΣΕ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ  
Πρωινό και ξεναγηση στο 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 (9ος αι.) με το εντυπωσιακό καμπαναριό του, ο καθεδρικός ναός της 
Αγίας Αναστασίας (9ος-12ος αι.)σε ρυθμό τρίκλητης βασιλικής με δύο τεράστια κυκλικά βιτρό, 
καθώς και η Ρωμαϊκή αγορά που βρίσκεται ακριβώς δίπλα, στη πλακόστρωτη πλατεία Ζελένι. 
Συνεχίζουμε 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 τουρκουάζ και του 
γαλαζοπράσινου που καλύπτει περίπου 2 τ. χλμ. Θα συνεχίσουμε για το Ζάγκρεμπ , όπου 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. 

5Η ΜΕΡΑ | ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρωινό στην συνέχεια αναχώρηση. Με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν για καφέ και φαγητό 
φτάνουμε στην πόλη μας το βράδυ.

NTOYMΠΡΟΒΝΙΚ •
ΚΟΤΟΡ • ΜΠΟΥΤΒΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ

NTOYMΠΡΟΒΝΙΚ

5ΜΕΡΕΣ

ΔΩΡΟ
TO AEΡΟΠΟΡΙΚΟ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
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1Η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και απευθείας 
πτήση με την Air Malta για μια διαδρομή που θα κρατήσει 
περίπου 1 ½ ώρα. Άφιξη στο αεροδρόμιο και αμέσως μετά 
θα κατευθυνθούμε με τη βοήθεια της τοπικής ξεναγού για 
την ξενάγηση στην περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος 
των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη Βαλέττα. Η ξενάγηση 
γίνεται με τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων 
απαγορεύεται στο τμήμα της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για μια 
μοναδική καστρούπολη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία και 
απεριόριστη ομορφιά. Θα περπατήσουμε στα στενά γραφικά 
δρομάκια και θα απολαύσουμε τα στοιχεία μιας άλλης 
εποχής. Θα θαυμάσουμε τους κήπους Μπαράκα, απ’ όπου θα 
δούμε την πανοραμική θέα των δύο φυσικών λιμανιών της 
Μάλτας και των τριών ιστορικών πόλεων που συνδέονται με 
τις δύο μεγάλες πολιορκίες του 1565 και 1942. Ελεύθερος 
χρόνος στη διάθεση σας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: MOSTA – MDINA – ST’ ANTON GARDENS
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την ξενάγηση στο κέντρο 
του νησιού, με πρώτη επίσκεψη στο Καθεδρικό Ναό της 
Παναγίας στη Μόστα. Στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στο 
λόφο του Ραμπάτ για την επίσκεψη στη σιωπηλή πολιτεία 
Μεδίνα, που είναι οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο και 
είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα πρωτεύουσα του νησιού, 
θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα μεσαιωνικά δρομάκια 
για να δούμε τα κυριότερα σημεία της πόλης. Αμέσως 
μετά θα επισκεφθούμε την αριστοκρατική κοινότητα του 
Attard και τους περίφημους κήπους του Αγίου Αντωνίου 
και το Προεδρικό μέγαρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. Το Μ. Σάββατο  η λειτουργία   της Ανάστασης    
πραγματοποιείται  στη  Valletta  στις  19.00, για όσους  από 
τους  επισκέπτες  θελήσουν παρέχεται  ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά  
από / προς τα  ξενοδοχεία.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΓΚΟΖΟ (GOZO)
Μετά το πρωινό, και για όσους το επιθυμούν προαιρετικά, 
ξεκινούμε για την ολοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό νησάκι 
Γκόζο. Για να φθάσουμε στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί του 

αρχιπελάγους της Μάλτας, μεταφερόμαστε στο πορθμείο 
και επιβιβαζόμαστε στο ferry boat. Η εξαιρετική ομορφιά 
του τοπίου, τα υπέροχα σπίτια και αγροικίες, η εναλλαγή 
των εικόνων που θα συναντήσετε θα σας πείσουν σίγουρα, 
για το πόσο άξιζε η επίσκεψή σας στο νησί του Γκόζο. Θα 
επισκεφτούμε την πρωτεύουσά του Rabat, με το περίφημο 
κάστρο, την παλιά πόλη, τη σπηλιά όπου κατοικούσε η νύμφη 
Καλυψώ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ (SENGLEA, VITORIOSSA, 
COSPICOUA) – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μετά το πρωινό μας, θα γνωρίσουμε τις καταπληκτικές 
περιοχές των 3 πόλεων (The three cities) ένα μοναδικό 
σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών κατασκευών κάστρων, κατοικιών 
και σημαντικών κτιρίων, κτισμένα σε μια συγκλονιστική θέση 
στο Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour). Μεταφορά στην Sliema 
και το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής στην Θεσσαλονίκη.
* Σημείωση: H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να 
αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος 
χωρίς να παραληφθεί καμία από αυτές.

ΜΑΛΤΑ 
ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ 4ΜΕΡΕΣ

GRAND HARBOUR

Προαιρετική ΝΗΣΙ ΓΚΟΖΟ
Τιμή ενήλικα 40€/Παιδί 2 έως 12, 30€

Πετάμε με

από Θεσσαλονίκη
απευθείας πτήσεις της
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1η μέρα | ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΛΙ
Πρωινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχωρούμε μέσω  
Σιγκαπούρης  για το νησί των Θεών.  Διανυκτέρευση εν πτήση   

2η μέρα | ΜΠΑΛΙ
Άφιξη στο Μπαλί στις 09.50. Μετά τις διατυπώσεις και την παραλαβή 
των αποσκευών μας, συνάντηση με τον τοπικό μας ξεναγό. Κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς σας στο ξενοδοχείο θα λάβετε τις αρχικές 
βασικές πληροφορίες για το νησί και τις καθημερινές δραστηριότητες. 
Τακτοποίηση στο δωμάτιο και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση ή 
μπάνιο στον Ινδικό ωκεανό. Διανυκτέρευση.

3η μέρα | ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΒΟΡΕΙΟ ΜΠΑΛΙ & 
ΝΑΟΣ TANAH LOT
Αναχώρηση στις 08.30 από το ξενοδοχείο και επίσκεψη του 
σημαντικότερου αξιοθέατου του νησιού, του εμβληματικού ναού 
Tanah Lot, χτισμένου πάνω σε βράχο μέσα στον Ινδικό ωκεανό. 
Επόμενη στάση ο ναός Taman Ayun, βασιλικός ναός της δυναστείας 
Mengwi, περιτριγυρισμένος από λίμνη και επιβλητικούς κήπους. Στη 
διαδρομή θα απολαύσετε τους περίφημους ορυζώνες του νησιού 
και μαγικά χωριά. Συνεχίζουμε για την παραδοσιακή αγορά Candi 
Kuning, όπου μπορείτε να βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, καφέ, 
μπαχαρικά και βότανα, και εξωτικά λουλούδια, όπως οι ορχιδέες και 
τα τοπικά τριαντάφυλλα. Η εκδρομή μας συνεχίζει με το μαγευτικό 
Ινδουιστικό ναό Ulun Danu. Ο ναός είναι χτισμένος δίπλα στην 
υπέροχη λίμνη Beratan. Η τοποθεσία είναι ανεπανάληπτη, καθώς 
γύρω της βρίσκονται τέσσερα βουνά, δημιουργώντας μία εκπληκτική 
ατμόσφαιρα και εικόνα.

Στόχος: Η εκδρομή θα σας μυήσει στον πολιτισμό του Μπαλί, με 
επίσκεψη σε μερικούς από τους κορυφαίους ναούς του νησιού. 
Επίσης θα μάθετε περισσότερα πράγματα για το μυστικό κόσμο των 
μπαχαριών. Εύκολη εκδρομή με μεγαλύτερες χρονικά μεταφορές.  
Διάρκεια: 9-10 ώρες. 
Μεταφορά με deluxe κλιματιζόμενο όχημα. Περιλαμβάνεται 
μπουκαλάκι νερού και υπηρεσία τοπικού ξεναγού. Δεν περιλαμβάνεται 
γεύμα.

4η μέρα | ΜΠΑΛΙ (ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ) 
Ελεύθερη μέρα για χαλαρώσετε στην παραλία ή να παζαρέψετε στις 
υπέροχες τοπικές υπαίθριες αγορές.

5η μέρα | ΜΠΑΛΙ (ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ)
Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το χωριό Ubud και την 
γύρω περιοχή. Πρώτη στάση το χωριό Tampak Siring, όπου θα δείτε 
το ναό Tirta Empul και το παλάτι που έφτιαξε ο πρώτος πρόεδρος 
της Ινδονησίας. Επόμενη στάση το ιερό δάσος των μαϊμούδων, 
προστατευμένος χώρος όπου θα δείτε και θα παίξατε με τους μακάκους. 
Στο μουσείο Blanco, θα μπορέσετε να γνωρίσετε περισσότερα στοιχεία 
για τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στο Μπαλί, να επισκεφθείτε 
το οικογενειακό ιερό και εικόνες παραδοσιακών φορεσιών και 
προσφορών προς τους Θεούς. Συνεχίζετε για το κέντρο του χωριού 
Ubud, όπου θα δείτε τα βασικότερα αξιοθέατα και θα έχετε χρόνο να 
παζαρέψετε στην υπέροχη τοπική υπαίθρια αγορά. Ελεύθερος χρόνος 
για μεσημεριανό γεύμα (εξ ιδίων) και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Στόχος: Η εκδρομή θα σας γνωρίσει με την υπέροχη ενδοχώρα του 
Μπαλί και του πολιτιστικού του κέντρου, του χωριού Ubud. Εύκολη 
εκδρομή με μεγαλύτερες χρονικά μεταφορές. Διάρκεια: 7 ώρες.

6η μέρα | ΜΠΑΛΙ (ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ)
Όσοι ενδιαφέρεστε να ανακαλύψετε και άλλα σημεία του νησιού, σας 
προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στην ανατολική ακτή του Μπαλί. Η 
ολοήμερη εκδρομή αρχίζει με την επίσκεψη του αρχαίου κτίσματος 
Kerta Gosa, υπέροχου δείγματος της Μπαλινέζικης αρχιτεκτονικής, 
μέρους μεγάλης σημασίας, καθώς εδώ ο τοπικός βασιλιάς ανακοίνωνε 
νόμους, κανόνες και δικαστικές αποφάσεις. Επόμενη στάση είναι 
ο μεγαλύτερος Ινδουιστικός Ναός του Μπαλί, ο περίφημος Pura 
Besakih. Από εδώ θα απολαύσετε υπέροχη πανοραμική θέα της 
ανατολικής ακτής, στη σκιά του όρους Agung, του υψηλότερου 
βουνού του νησιού. Συνεχίζετε για την παραλία Candidasa, όπου θα 
έχετε χρόνο να φάτε εξ ιδίων και να κάνετε μία γρήγορη βουτιά στον 
Ινδικό Ωκεανό. Τελευταία στάση είναι το Gua Lawah ή το σπήλαιο της 
νυχτερίδας, μία υπέροχη φυσική σπηλιά με χιλιάδες νυχτερίδες και 
το ομώνυμο ιερό ναό.

Στόχος: Η εκδρομή αναδεικνύει τα βασικότερα αξιοθέατα της 
ανατολικής ακτής, με βασικότερη επίσκεψη του ναού Besakih. Εύκολη 
εκδρομή με μεγαλύτερες χρονικά μεταφορές. Διάρκεια: 9 ώρες 
(από Nusa Dua/ Seminyak) ή 7 ώρες (από Ubud) 

7η μέρα | ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για τελευταίες αγορές ή μία ακόμη 
δραστηριότητα. Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση από το ξενοδοχείο 
μας για το αεροδρόμιο του Μπαλί. Στις 19.10 αναχωρούμε μέσω 
Σιγκαπούρης για την Ελλάδα.

8η μέρα | ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το  πρωί θα φτάσουμε πίσω στην πατρίδα μας γεμάτοι υπέροχες 
εικόνες και αναμνήσεις.

Η τιμή περιλαμβάνει: • Αεροπορικό εισιτήριο με απευθείας 
πτήσεις με τη Scoot/ Tiger Air (θυγατρική της Singapore Airlines) από 
και προς Αθήνα. • Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων. • 
Μία βαλίτσα και μία χειραποσκευή κατ’ άτομο. • Ειδικό καλωσόρισμα 
(μπουκαλάκι νερό και υγρό μαντηλάκι) από τον τοπικό μας ξεναγό 
και ενημέρωση για το Μπαλί. • Ιδιωτικές μεταφορές από το 
αεροδρόμιο του Μπαλί στο ξενοδοχείο επιλογής. • Συνολικά πέντε 
(5) διανυκτερεύσεις στο Μπαλί σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με 
πρωινό. • Μία ολοήμερη εκδρομή - Κεντρικό & Βόρειο Μπαλί & 
Ναός Tanah Lot. • 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού 
αντιπροσώπου. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης. • ΦΠΑ 
Η τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνει: •Έξοδα προσωπικής φύσεως. • 
Προαιρετικές εκδρομές. • Ποτά και φαγητά κατά τη διάρκεια των 
πτήσεων.

5ΜΕΡΕΣMΠΑΛΙ, ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΕΝΙΟ ΝΗΣΙ
8ΜΕΡΕΣ

White Water Rafting – Κατάβαση του ποταμού Ayung
Αναχώρηση στις 08.00-08.30 από το ξενοδοχείο και μεταφορά στην τοποθεσία έναρξης της κατάβασης. Ο τοπικός μύθος 
αναφέρει ότι ο ποταμός Ayung φιλοξενεί κοιμώμενο δράκο. Η διαδρομή είναι μαγευτική, καθώς θα περάσετε μέσα 
από κατάφυτο φαράγγι, με μακρόβια φυτά και υπέροχους καταρράκτες. Καλωσορίσατε στην κορυφαία δραστηριότητα 
αδρεναλίνης του νησιού! Στόχος: Να γνωρίσετε την τοπική βλάστηση, μέσα από την πλεύση του ποταμού και να 
γελάσετε μέχρι δακρύων. Διάρκεια: 6 ώρες. Τι να πάρετε μαζί σας: Στεγνά ρούχα για να αλλάξετε, αντηλιακό, 
σανδάλια ή αθλητικά πέδιλα.  Μεταφορά με deluxe κλιματιζόμενο όχημα. Περιλαμβάνεται μπουκαλάκι νερού, γεύμα 
μπουφέ, επαγγελματίας οδηγός ποταμού, αδιάβροχη σακούλα για προσωπικά είδη, προσωπική ασφάλεια.

Πάρκο Ελεφάντων και Elephant Ride
Το πάρκο Ελεφάντων στο Taro αποτελεί μοναδική και πλήρης εμπειρία με τα παχύδερμα. Θα έρθετε σε 
επαφή με αυτά τα εξαιρετικά πλάσματα μέσα σε ένα εκπληκτικό τροπικό περιβάλλον. Θα μάθετε πολλά για 
τις συνήθειές τους από τους τοπικούς ξεναγούς και το ειδικό μουσείο. Θα τα αγγίξετε και θα τα ταΐσετε. 
Για όλα τα παραπάνω έχει βραβευτεί ως το καλύτερο πάρκο Ελεφάντων στον κόσμο. Παραλαβή από τη 
ρεσεψιόν γύρω στις 08.00 από Nusa Dua/ Seminyak ή 10.00 από Ubud. Διάρκεια: 8 ώρες (από Nusa 
Dua/ Seminyak) ή 6 ώρες (από Ubud). Μεταφορά με deluxe κλιματιζόμενο όχημα. Περιλαμβάνεται γεύμα 
σε μπουφέ στο εστιατόριο Ελεφάντων, Σόου με Ελέφαντες, Προσωπική ασφάλεια, Trekking πάνω σε 
ελέφαντα για περίπου 30 λεπτά, Είσοδος στο πάρκο. Τι να πάρετε μαζί σας: Αντηλιακό, εντομοαπωθητικό, 
φωτογραφική κάμερα.

Dolphin Encounter
Μοναδική εμπειρία για όσους ονειρεύεστε να γνωρίσετε από κοντά το υπέροχο θηλαστικό. Το θαλάσσιο 
πάρκο βρίσκεται σε πλωτή εξέδρα 10 λεπτά μέσα στον ανοιχτό ωκεανό με το ταχύπλοο και προσφέρει 35 
λεπτά αξέχαστης συνεδρίας με έμπειρους εκπαιδευτές. Θα εντυπωσιαστείτε από την εξυπνάδα, τη φυσική 
δύναμη και την ευγένειά τους. Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά προγράμματα από τα οποία μπορείτε να 
επιλέξετε. Διάρκεια: 4 ώρες (από Nusa Dua/ Seminyak) ή 6 ώρες (από Ubud) Τι να πάρετε μαζί σας: 
Αντηλιακό, εντομοαπωθητικό, φωτογραφική κάμεραΠΡ
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• Ένας από τους καλύτερους αστικούς 
προορισμούς στον κόσμο, προσφέροντας τέλεια 
μίξη μεταξύ θεματικών πάρκων και αστικού 
τοπίου. 
• Απευθείας πτήσεις και ιδανικά δρομολόγια για 
να αξιοποιήσετε όλες τις ημέρες της εκδρομής.
• Εξαιρετικά ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης, 
πάνω στη λεωφόρο της ορχιδέας.       
• Πλήρης ξενάγηση της πόλης με γνωριμία όλων 
των σημαντικών αξιοθέατων της πόλης.        
• Είσοδος στον υπέροχο Βοτανικό κήπο, τόπος 
κληρονομιάς της Unesco.         
• Εκδρομή στη Σεντόσα με είσοδο στο θεματικό 
πάρκο των Universal studios και το διάσημο 
ενυδρείο της πόλης.
• Βραδινό υπερθέαμα Wings of Time. 
• Πανοραμική βόλτα με το εναέριο τελεφερίκ. 
• Πλούσιες αγορές, εξαιρετικά θεάματα, 
εστιατόρια με φόντο το φουτουριστικό skyline 
της Σιγκαπούρης. 
• Καλοκαιρινές συνθήκες.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ

Από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα του κόσμου 
με καλπάζουσα οικιστική ανάπτυξη, η Σιγκαπούρη 
έχει να παρουσιάσει μία αξιοθαύμαστη δυναμική 
οικονομία. Τα τελευταία χρόνια, το πρώην τροπικό 
ψαροχώρι έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλουσιότερες 
χώρες της Ασίας αποτελώντας σήμερα έναν 
τεχνολογικό παράδεισο, μία πόλη λαμπερή και 
κοσμοπολίτικη. 
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1n ημέρα | ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΎΡΗ
Πρωινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχωρούμε για  Σιγκαπούρη. Διανυκτέρευση εν πτήση.
 
2n ημέρα | ΣΙΓΚΑΠΟΎΡΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)
Άφιξη στη Σιγκαπούρη στις 03.55. Τα τελευταία χρόνια, το πρώην τροπικό ψαροχώρι έχει 
εξελιχθεί σε μία από τις πλουσιότερες χώρες της Ασίας αποτελώντας σήμερα έναν τεχνολογικό 
παράδεισο, μία πόλη λαμπερή και κοσμοπολίτικη. Σύγχρονα εμπορικά κέντρα, μοντέρνοι 
γυάλινοι πύργοι, πολυτελή ξενοδοχεία, αλλά και οι επιβλητικοί ναοί, πανέμορφα αποικιακά 
αναπαλαιωμένα μέγαρα κι ένας άρτιος πολεοδομικός σχεδιασμός. Η Σιγκαπούρη αποτελεί την 
πολιτισμική πύλη ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Η σύγχρονη ασιατική Βαβέλ, όπως 
μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει τη Σιγκαπούρη, εναλλάσσει πολλές διαφορετικές εικόνες και 
εντυπωσιάζει τον επισκέπτη της. Μετά τις διατυπώσεις και την παραλαβή των αποσκευών μας, 
συνάντηση με τον τοπικό μας ξεναγό. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σας στο ξενοδοχείο, 
θα λάβετε τις βασικές πληροφορίες για το νησί και τις καθημερινές δραστηριότητες. Άφιξη 
στο ξενοδοχείο για να αφήσουμε τις αποσκευές μας σε ειδικό χώρο φύλαξης και χρόνος για 
πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Μετά το γεύμα μας, ξεκινάμε για την ξενάγηση της πόλης, όπου 
θα γνωρίσετε το αποικιακό και φυλετικό της κέντρο, βλέποντας το παλιό Κοινοβούλιο, το 
Victoria Memorial Hall και το Singapore Cricket Club. Θα κάνουμε στάση στο σύμβολο της 
πόλης, το Merlion (Λιοντορόψαρο) και τον κόλπο της Μαρίνα. Συνεχίζουμε για την ιστορική 
συνοικία της Chinatown, με την πλούσια πολιτιστική ιστορία. Εκεί θα επισκεφθούμε το Thian 
Hock Kheng, έναν από τους παλαιότερους Κινέζικους ναούς της Σιγκαπούρης. Αποτελεί ένα 
αρχιτεκτονικό αριστούργημα από πέτρα, πλακάκια και ξύλο, δράκους και φοίνικες, υπέροχα 
σκαλίσματα, γλυπτά και κίονες. Επόμενη στάση μας είναι η μικρή Ινδία, όπου θα περπατήσουμε 
τα δρομάκια με τα μικρά καταστήματα, γεμάτα από εξωτικά φρούτα, τοπικά λαχανικά, βότανα 
και μπαχάρια και γιρλάντες από ορχιδέες. Η τελευταία μας στάση είναι ο Βοτανικός κήπος, ο 
πρώτος τόπος παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco της Σιγκαπούρης. Θα περπατήσουμε μέσα 
από Εθνικό κήπο και θα μαγευτούμε από τις 60.000 και πλέον υπέροχες ορχιδέες. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στο δωμάτιο.
 
3n ημέρα | ΣΙΓΚΑΠΟΎΡΗ (ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΕΝΤΟΣΑ, ΕΝΎΔΡΕΙΟ & UNIVERSAL 
STUDIOS)
Πρόγευμα. Η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη στο νησί Σεντόσα, το μεγάλο θεματικό 
πάρκο της πόλης. Η εκδρομή ξεκινάει με τη μεταφορά μας μέσω του εναέριου τελεφερίκ, απ’ 
όπου θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα του skyline της πόλης και το λιμάνι της, μέχρι να 
φτάσετε στο σταθμό του Σεντόσα. Εκεί θα επισκεφθούμε ένα από τα μεγαλύτερα ενυδρεία του 
κόσμου, το οποίο φιλοξενεί πάνω από 100.000 ψάρια και θηλαστικά, με περισσότερα από 800 
είδη, όπως το πελώριο σαλάχι μάντα, σφυροκέφαλο καρχαρία και πολλά ακόμη. Στη συνέχεια 
θα εισέλθουμε στο θεματικό πάρκο των Universal Studios της Σιγκαπούρης. Θα έχετε τη 
δυνατότητα να εξερευνήσετε και τις επτά ζώνες του πάρκου και να βιώσετε από κοντά τη μαγεία 
των υπερπαραγωγών του διάσημου κινηματογραφικού στούντιο. Θα απολαύσουμε διάφορα 
θεάματα, αξιοθέατα και φυσικά απίστευτες διαδρομές με τρενάκια γεμάτα αδρεναλίνη. Η 
εκδρομή μας θα ολοκληρωθεί με το βραδινό υπερθέαμα Wings of Time, το οποίο περιλαμβάνει 

μουσική και εφέ με νερά, λέιζερ και φωτιές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στις 20.30. 
 
4n ημέρα | ΣΙΓΚΑΠΟΎΡΗ (ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ)
Πρωινό. Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το ζωολογικό κήπο της Σιγκαπούρης, όπου 
θα δείτε από κοντά τα περισσότερα είδη άγριας ζωής της Ασίας. Εκεί μπορείτε να κάνετε επίσης 
river safari, κρουαζιέρα τεχνητής λίμνης για να δείτε μακρόβια φυτά και είδη άγριας ζωής. 
Όσοι ενδιαφέρονται να επισκεφτούν το πάρκο το απόγευμα, προτείνουμε φυσικά το διάσημο 
νυχτερινό σαφάρι της Σιγκαπούρη μαζί με το βραδινό θέαμα.
 
5n ημέρα | ΣΙΓΚΑΠΟΎΡΗ (ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ)
Πρωινό. Περπατήστε την υπέροχη κεντρική λεωφόρο της Ορχιδέας και μυηθείτε στον κόσμο των 
πολυκαταστημάτων, εστιατορίων και υπαίθριων αγορών. Εναλλακτικά μπορείτε να απολαύσετε 
μερικά από τα καλύτερα μουσεία της πόλης, όπως το Εθνικό μουσείο της Σιγκαπούρης, την 
Εθνική Πινακοθήκη ή το μουσείο Τέχνης. Το βράδυ περπατήστε την Clarke Quay και απολαύστε 
γαστρονομικές απολαύσεις στα υπέροχα τοπικά εστιατόρια.
 
6n ημέρα | ΣΙΓΚΑΠΟΎΡΗ (ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ)
Μετά το πρόγευμα, κατεβείτε στην Μαρίνα της Σιγκαπούρης και ανακαλύψτε το Suntec city 
και επισκεφτείτε το διάσημο ξενοδοχείο Raffles, για να πιείτε ένα signature τσάι. Επισκεφτείτε 
επίσης του κήπους της Μαρίνα (Garden by the bay), ένα εκπληκτικό βοτανικό παράδεισο γεμάτο 
χρώματα και εξωτικά λουλούδια. Το απόγευμα μπορείτε να κάνετε βόλτα με παραδοσιακή 
βάρκα στον κόλπο της Μαρίνα. Το βράδυ, απολαύστε το υπερθέαμα των σιντριβανιών Spectre, 
μπροστά από το εμβληματικό Marina Bay Sands.
 
7n ημέρα  | ΣΙΓΚΑΠΟΎΡΗ (ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ) & ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωινό. Παράδοση δωματίων στις 11.30. Ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες σας αγορές. 
Σας προτείνουμε να περιπλανηθείτε στην Little India και την Chinatown. Κατά τις 22.30 θα 
μεταφερθούμε από το ξενοδοχείο μας στο αεροδρόμιο του Τσανγκί, για να επιβιβαστούμε στην 
απευθείας πτήση της επιστροφής (αναχώρηση στις 02.45 τα ξημερώματα).
 
8n ημέρα  | ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το  πρωί θα φτάσουμε πίσω στην πατρίδα μας γεμάτοι υπέροχες εικόνες και αναμνήσεις.

Η τιμή περιλαμβάνει: • Αεροπορικό εισιτήριο με απευθείας πτήσεις με τη Scoot Airlines (θυγατρική της 
Singapore Airlines) από και προς Αθήνα. • Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων. • Μία βαλίτσα και 
μία χειραποσκευή κατ’ άτομο. • Ιδιωτικές μεταφορές από το αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης στο ξενοδοχείο 
επιλογής. • Συνολικά 5 διανυκτερεύσεις στη Σιγκαπούρη σε ξενοδοχεία της επιλογής σας. • Πρωινό 
καθημερινά + 1 εξτρά πρωινό κατά την άφιξη στην πόλη. • Δύο (2) τοπικές εκδρομές με τοπικό Αγγλόφωνο 
ξεναγό. • Είσοδο στο Βοτανικό κήπο και το Εθνικό κήπο με τις ορχιδέες. • Είσοδο στα Universal Studios της 
Σιγκαπούρης. • Είσοδο στο μεγάλο ενυδρείο. • Βραδινό υπερθέαμα Wings of Time • 24ωρο τηλέφωνο 
ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης. • ΦΠΑ  
Η τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνει: •Έξοδα προσωπικής φύσεως. • Προαιρετικές εκδρομές. • Ποτά και φαγητά 
κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

8ΜΕΡΕΣ
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1η  μέρα | ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΎΚΕΤ
Πρωινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της 
Θεσσαλονίκης. Στις 11.30 αναχωρούμε μέσω Ντόχα για την Ταϋλάνδη.
  
2η μέρα  | ΠΟΎΚΕΤ Η’ ΚΡΑΜΠΙ
Άφιξη στο Πούκετ στις 06.30 το πρωί. Μετά τις απαραίτητες 
διατυπώσεις και την παραλαβή των αποσκευών μας, συνάντηση 
με τους τοπικόύς μας αντιπροσώπους. Οι αντιπρόσωποι μας θα σας 
οδηγήσουν οδικώς από το αεροδρόμιο του Πούκετ στα ξενοδοχεία 
σας στο Πούκετ η στο Κράμπι. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σας 
στο ξενοδοχείο θα λάβετε τις αρχικές βασικές πληροφορίες για την 
περιοχή και τις καθημερινές δραστηριότητες. Τακτοποίηση στο 
δωμάτιο και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση ή μπάνιο στον Ινδικό 
ωκεανό. Διανυκτέρευση.
  
3η μέρα  | ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΠΑΝΓΚ ΝΓΚΑ ΚΑΙ 
ΤΟ ΝΗΣΙ JAMES BOND
Αναχώρηση στις 08.00 από το ξενοδοχείο για μία από τις 
συναρπαστικότερες περιοχές της Ταϋλάνδης, τον κόλπο του Πανγκ 
Νγκα. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από πολυάριθμους ασβεστολιθικούς 
βράχους, οι οποία αναδύονται μέσα από την θάλασσα, με ποιο διάσημο 
αυτόν του νησιού James Bond, γνωστό από την ομώνυμη ταινία του 
1974. Εκεί θα έχουμε χρόνο να χαλαρώσουμε στην παραλία και να 
καταδυθούμε στα υπέροχα νερά με τα πολύχρωμα εξωτικά ψάρια. 
Ακόμη θα απολαύσουμε μοναδική διαδρομή με καγιάκ μέσα από τα 
σπήλαια και τα μακρόβια φυτά του νησιού Πανάκ. Μεσημεριανό γεύμα 
και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Στόχος: Η εκδρομή θα σας μυήσει στη συναρπαστική φύση 
της δυτικής ακτής της Ταϋλάνδης, με επίσκεψη σε μερικές από τις 
κορυφαίες παραλίες της χώρας και χρόνο ελεύθερο για snorkeling 
στα υπέροχα νερά. Διάρκεια: 9 ώρες. Μεταφορά με κλιματιζόμενο 
όχημα. Περιλαμβάνεται γεύμα σε μπουφέ πάνω στο πλοίο, εποχιακά 
φρούτα, αναψυκτικά, καφέ & τσάι και υπηρεσία τοπικού ξεναγού. 
Τι να πάρετε μαζί σας: Μαγιό, ελαφριά καλοκαιρινά ρούχα, 
αντηλιακό, πέδιλα ή αθλητικά πέδιλα, καπέλο, φωτογραφική μηχανή, 
πετσέτα θαλάσσης.
  
4η-6η μέρα | ΠΟΎΚΕΤ Η’ ΚΡΑΜΠΙ (ΕΛΕΎΘΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ)
Ελεύθερες μέρες για χαλαρώσετε στην παραλία, να παζαρέψετε 
στις υπέροχες τοπικές υπαίθριες αγορές ή να κάνετε μερικές από τις 
παρακάτω προτεινόμενες εκδρομές και τοπικές δραστηριότητες.
  
7η μέρα | ΠΟΎΚΕΤ Η’ ΚΡΑΜΠΙ - ΜΠΑΝΓΚΟΚ
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο του Πούκετ ή του Κράμπι και 
μεσημεριανή πτήση για την πρωτεύουσα της Ταϋλάνδης, τη Μπανγκόκ. 
Άφιξη στη «Βενετία της Ανατολής», όπου θα μας συναντήσει ο 
τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός, για να μας εισάγει στα μυστικά της 
μεγαλούπολης. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στο 
δωμάτιο. Το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε την πανοραμική 
θέα της πόλης σε ένα από τα διάσημα sky view bars της Μπανγκόκ.   

ΜΕΤΑΞΕΝΙΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ & ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΟΣ ΒΟΥΔΑΣ

ΠΟΥΚΕΤ / ΚΡΑΜΠΙ-ΜΠΑΝΓΚΟΚ

ΠΟΥΚΕΤ ΜΠΑΝΓΚΟΚ

10ΜΕΡΕΣ

Ολοήμερη κρουαζιέρα στα νησιά Πι Πι (από Πούκετ ή Κράμπι)
Σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στα περίφημα νησιά Πι Πι και τη Maya Bay, όπου γυρίστηκε η διάσημη ταινία “The 
Beach” με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Ταϋλάνδης. Ανακαλύψτε τις σπηλιές 
Viking και θαυμάστε τα σμαραγδένια κρυστάλλινα νερά και τους ασβεστολιθικούς βράχους. Θαυμάστε τον υποθαλάσσιο 
πλούτο του νησιού Bamboo με τα τροπικά ψάρια και τα πολύχρωμα κοράλλια. Ακόμη μία στάση της σημερινής μας 
κρουαζιέρας είναι το νησί των μαϊμούδων (Monkey Beach), όπου εκατό μαϊμούδες κατεβαίνουν στην παραλία για να 
παίξουν μαζί σας για ανταλλαγή με φαγητό.  Διάρκεια: 9 ώρες. Περιλαμβάνεται γεύμα, ποτά και εξοπλισμός. Δεν 
περιλαμβάνεται η είσοδος στο πάρκο. Τι να πάρετε μαζί σας: Αντηλιακό, εντομοαπωθητικό, φωτογραφική κάμερα. 
μπουφέ, επαγγελματίας οδηγός ποταμού, αδιάβροχη σακούλα για προσωπικά είδη, προσωπική ασφάλεια.

Rainforest discovery “Θησαυροί της φύσης” (από Κράμπι)
Το Κράμπι προσφέρεται για απίθανες εξορμήσεις φύσης και ζούγκλας. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα 
ανακαλύψετε τροπικά δάση, θα θαυμάσετε δέντρα εκατοντάδων ετών παλιά, ασβεστολιθικούς σχηματισμούς με 
κρυμμένες φυσικές πισίνες. Θα επισκεφθείτε φυσικές πηγές, με θερμοκρασία να κυμαίνεται από τους 38 έως και 42 
βαθμούς Κελσίου. Στην ενδότερα της τροπικής βλάστησης, θα δείτε τροπικά φυρά και εξωτική χλωρίδα. Το εθνικό 
πάρκο, το οποίο προστατεύεται, φιλοξενεί σπάνια πουλιά και πανίδα. Η πεζοπορία θα διαρκέσει περίπου μια ώρα, πριν 
χαλαρώσετε σε φυσική βάθρα, όπου το νερό κατεβαίνει από το βουνό. Χρόνος για βουτιές και να απολαύσετε το μαγικό 
σκηνικό. Διάρκεια: 8 ώρες. Περιλαμβάνεται γεύμα και ποτά. Τι να πάρετε μαζί σας: Πέδιλο ή αθλητικό παπούτσι, 
αντηλιακό, εντομοαπωθητικό, φωτογραφική κάμερα.

Κρουαζιέρα 4 νησιών (από Κράμπι)
Υπέροχη 5ωρη δραστηριότητα-κρουαζιέρα, όπου θα μπορέσετε να εξερευνήσετε και να κολυμπήσετε σε 4 μικρά νησιά 
νότια του Κράμπι: νησί Phra Nang, νησί Tup, νησί Chicken και το νησί Poda. Διάρκεια: 5 ώρες. Περιλαμβάνεται 
γεύμα πικνικ, ποτά και εξοπλισμός. Δεν περιλαμβάνεται η είσοδος στο πάρκο. Τι να πάρετε μαζί σας: Αντηλιακό, 
εντομοαπωθητικό, φωτογραφική κάμερα.ΠΡ
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8η μέρα |  ΜΠΑΝΓΚΟΚ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ)
Πρωινό και ξεκινάμε για την ξενάγηση της Μπανγκόκ, όπου θα 
επισκεφτούμε τον υπέροχο Ναό της Αυγής (Wat Arun) και το ναό 
του ξαπλωμένου Βούδα (Wat Po). Θα διασχίσουμε τον ποταμό της 
πόλης, το μεγαλοπρεπή Τσάο Πράγια με τουριστική βάρκα, απ’ όπου 
θα έχουμε μοναδική θέα του Βασιλικού παλατιού. Συνεχίσουμε την 
περιήγηση στην περιοχή Πρατούναμ και την τοπική αγορά, ενώ θα 
απολαύσουμε την μοναδική ατμόσφαιρα με τους παραδοσιακούς 
μικροπωλητές των υπαίθριων αγορών της πρωτεύουσας. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε το 
θέαμα του Siam Niramit, με την ιστορία και τον πολιτισμικό πλούτο της 
Ταϋλάνδης σε μία θεατρική υπερπαραγωγή. Εναλλακτικά, μπορείτε να 
περπατήσετε τη νυχτερινή αγορά της Μπανγκόκ.

9η μέρα |  ΜΜΠΑΝΓΚΟΚ ΚΑΙ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για να επισκεφτείτε μερικά από τα 
μοναδικά αξιοθέατα και μουσεία της πόλης, ή να κάνετε αγορές στα 
πολυάριθμα πολυκαταστήματα και υπαίθριες αγορές της Μπανγκόκ. 
Προαιρετικά, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστορική πόλη και παλιά 
πρωτεύουσα της Ταϋλάνδης, την Αγιούταγια, τόπο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της Unesco, κάνοντας επίσκεψη του ιστορικού πάρκου και 
βλέποντας τα θερινά ανάκτορα και τις τρεις Βουδιστικές της στούπες. 

Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για να επιβιβαστούμε στην 
πτήση επιστροφής μέσω Ντόχα (21.15).

10η μέρα | ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στις 12.50 θα φτάσουμε πίσω στην Θεσσαλονίκη, γεμάτοι υπέροχες 
εικόνες και αναμνήσεις. 
Η τιμή περιλαμβάνει: • Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική 
θέση από και προς Θεσσαλονίκη. • Φόρους αεροδρομίων και 
επίναυλο καυσίμων. • Μία βαλίτσα και μία χειραποσκευή κατ’ 
άτομο. • Ιδιωτικές μεταφορές από το αεροδρόμιο του Πούκετ στο 
ξενοδοχείο επιλογής. • Ιδιωτικές μεταφορές από το αεροδρόμιο 
της Μπανγκόκ στο ξενοδοχείο επιλογής. • Συνολικά πέντε (5) 
διανυκτερεύσεις στο Πούκετ σε ξενοδοχείο της επιλογής σας. • 
Συνολικά δύο (2) διανυκτερεύσεις στη Μπανγκόκ σε ξενοδοχείο 
της επιλογής σας. • Πρωινό καθημερινά. • Ολοήμερη εκδρομή – 
κρουαζιέρα στον κόλπο Πανγκ Νγκα και το νησί James Bond με 
γεύμα.  • Ξενάγηση της Μπανγκόκ με Ελληνόφωνο ξεναγό. • 
24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου. 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης. • ΦΠΑ
Η τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνει: • Έξοδα προσωπικής φύσεως. • 
Προαιρετικές εκδρομές. 



47

1η  μέρα | ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΎΜΠΑΙ
Απογευματινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της 
Θεσσαλονίκης. Στις 21.25 αναχωρούμε μέσω Κωνσταντινούπολης για 
το Ντουμπάι.  
  
2η μέρα  | ΝΤΟΎΜΠΑΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Άφιξη στο Ντουμπάι στις 05.40 το πρωί. Μετά τις απαραίτητες 
διατυπώσεις και την παραλαβή των αποσκευών μας, συνάντηση 
με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
σας στο ξενοδοχείο, θα λάβετε τις αρχικές βασικές πληροφορίες 
για την περιοχή και τις καθημερινές σας δραστηριότητες. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο και χρόνος για να απολαύσετε πρωινό στο ξενοδοχείο σας. 
Κατά τις 09.00, ξεκινάμε για την πρωινή ξενάγηση στο κοσμοπολίτικο 
Ντουμπάι. Διασχίζοντας τη διάσημη λεωφόρο Ζαέντ με τους 
πανύψηλους ουρανοξύστες, θα θαυμάσουμε τον μεγαλοπρεπή πύργο 
Μπουρτζ Χαλίφα ή Μπουρτζ Ντουμπάι, που είναι και το ψηλότερο 
κτίριο στον κόσμο. Θα κατευθυνθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης 
και την παραδοσιακή συνοικία Μπαστακία. Εκεί θα επισκεφθούμε το 
παλιό φρούριο του Ντουμπάι, όπου στεγάζεται σήμερα το μουσείο 
της πόλης. Θα περάσουμε στην απέναντι πλευρά της παλιάς πόλης, 
την περιοχή Ντέιρα, διασχίζοντας το κανάλι Ντουμπάι Κρικ με τις 
παραδοσιακές βάρκες. Η περιοχή φημίζεται για τις σουκ ή αγορές 
των μπαχαρικών και του χρυσού. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στην 
παραλιακή περιοχή της Τζουμέιρα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
φωτογραφήσουμε ένα από τα σύμβολα του Ντουμπάι, το περίφημο 
7* ξενοδοχείο Μπουρζ αλ Αράμπ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και τακτοποίηση στο δωμάτιο. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για να 
ξεκουραστείτε στην πισίνα του ξενοδοχείου. Ο ξεναγός μας θα 
σας προτείνει να κάνετε μία απογευματινή βόλτα στο Ντουμπάι 
Downtown, όπου θα απολαύσετε το υπερθέαμα των σιντριβανιών και 
θα περιπλανηθείτε στο πολυκατάστημα Dubai Mall με το ενυδρείο του. 
Διανυκτέρευση.
  
3η μέρα  | ΝΤΟΎΜΠΑΙ (ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΜΕ 4X4, 
ΒΕΔΟΎΙΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ)
Πρωινό μπουφέ και μισή ημέρα ελεύθερη για να χαρείτε τις 
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου ή να επισκεφθείτε το Mall of Emirates, 
με το χιονοδρομικό κέντρο της πόλης. Το απόγευμα μας περιμένει 
περιπέτεια στην Αραβική έρημο. Μέσω μιας όμορφης διαδρομής 
θα κατευθυνθούμε έξω από την πολύβουη πόλη, με κατεύθυνση τα 
σύνορα με το Ομάν, όπου το τοπίο αρχίζει να παίρνει ένα καστανό 
χρώμα από τους αμμόλοφους της ερήμου. Συγκέντρωση με όλα 
τα άλλα τζιπ για αναμνηστική φωτογραφία, πριν το ξεκίνημα μιας 
διαφορετικής δραστηριότητας, που θα σας κάνει να νιώσετε σαν να 
κάνετε σερφινγκ σε κύματα. Ακολουθεί στάση σε εκτροφείο καμήλων 
και ενώ ο ήλιος έχει ήδη αρχίσει να δύει και να παίζει με τα χρώματα 
της άμμου, μας δίνεται η ευκαιρία για υπέροχες φωτογραφίες με 
φόντο το ηλιοβασίλεμα στην έρημο. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε 
σε βεδουίνικες τέντες, όπου θα γευθούμε αραβικά εδέσματα και θα 

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΕΜΙΡΑΤΏΝ - ΕΡΗΜΟΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΕΣ

NTOYMΠΑΙ 7ΜΕΡΕΣ

παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς. Έξω από τις τέντες 
θα μπορέσουμε επίσης να κάνουμε βόλτα με καμήλες, καθώς και 
σερφινγκ με ιστιοσανίδα στην άμμο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.
  
4η μέρα | ΝΤΟΎΜΠΑΙ (ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΜΠΟΎ 
ΝΤΑΜΠΙ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα των Αραβικών 
Εμιράτων, το Άμπου Ντάμπι. Η πρώτη στάση της διαδρομής μας θα 
είναι στο περίφημο θεματικό πάρκο της Φεράρι, στο νησί Γιαζ, δίπλα 
από τις εγκαταστάσεις της Formula 1. Επόμενη στάση το πολιτιστικό 
κέντρο Saadiyat ή «νησί της ευτυχίας», όπου θα επισκεφθούμε το 
καταπληκτικό νέο μουσείο του Λούβρο. Συνεχίζουμε για το κέντρο 
της πόλης, διασχίζοντας την κοσμοπολίτικη παραλιακή λεωφόρο 
Corniche. Θα θαυμάσουμε από τη μαρίνα του Άμπου Ντάμπι, το 
7* ξενοδοχείο Emirates Palace, υπόδειγμα πολυτελούς αραβικής 
αρχιτεκτονικής και το White Palace, τη νέα κατοικία της βασιλικής 
οικογένειας. Στάση για φαγητό και ακολουθεί η επίσκεψη του 
Μεγάλου Λευκού Τζαμιού, κατασκευασμένου από μάρμαρο και χρυσό. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Ντουμπάι αργά το απόγευμα. 
Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο.
  
5η μέρα | ΝΤΟΎΜΠΑΙ (ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΎΘΕΡΗ)
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα για χαλάρωση στη θάλασσα με βόλτα στη 
μαρίνα του Ντουμπάι και το the walk. Για τον απογευματινό σας καφέ 
ή δείπνο, σας προτείνουμε το υπέροχο ξενοδοχειακό συγκρότημα 
Μαντινάτ Τζουμέιρα, για να απολαύσετε την όμορφη θέα στα κανάλια 
του και να φωτογραφήσετε το Μπουρζ αλ Αράμπ, πίνοντας το ποτό 
σας σε ένα από τα πολυάριθμα μαγαζάκια και εστιατόρια. Αξίζει να 
περιπλανηθείτε στο ομώνυμο σουκ, ένα μικρό παζάρι με παραδοσιακά 
αραβικά ενθύμια και να δοκιμάσετε ένα ναργιλέ ή Sisha, όπως είναι 
γνωστό.
  
6η μέρα |   ΝΤΟΎΜΠΑΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες σας αγορές στα 
πολυάριθμα πολυκαταστήματα. Εναλλακτικά σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε το υδάτινο πάρκο του Atlantis the Palm ή το θεματικό 
πάρκο IMG. Κατά τις 22.00 θα αφήσουμε τα δωμάτιά μας και θα 
μεταφερθούμε από το ξενοδοχείο μας στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, 
για να επιβιβαστούμε στην πτήση της επιστροφής (αναχώρηση στις 
02.00 τα ξημερώματα).
  
7η μέρα |  ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στις 08.45 το πρωί θα φτάσουμε πίσω στην Θεσσαλονίκη γεμάτοι 
υπέροχες εικόνες και αναμνήσεις.

Η τιμή περιλαμβάνει: • Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική 
θέση με τη Turkish Airlines από και προς Θεσσαλονίκη. • Φόρους 
αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων (285 €). • Μία βαλίτσα και μία 

χειραποσκευή κατ’ άτομο. • Ιδιωτικές μεταφορές από το αεροδρόμιο 
του Ντουμπάι στο ξενοδοχείο επιλογής. • Συνολικά 5 διανυκτερεύσεις 
στο Ντουμπάι σε ξενοδοχείο επιλογής σας. • Πρωινό καθημερινά + 1 
εξτρά πρωινό κατά την άφιξη στην πόλη. • Ξενάγηση μισής ημέρας 
στο Ντουμπάι. • Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι με γεύμα. • 
Είσοδος στο Νέο Μουσείο του Λούβρου στο Άμπου Ντάμπι. • Σαφάρι 
στην έρημο με 4x4 και μπάρμπεκιου. • Τοπικός ελληνόφωνος 
συνοδός που θα είναι μαζί σας όλες τις ώρες των δραστηριοτήτων 
και μεταφορών. • 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού 
αντιπροσώπου. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης. • ΦΠΑ
Η τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνει: • Έξοδα προσωπικής φύσεως. • 
Προαιρετικές εκδρομές. • Δημοτικό φόρο διαμονής (πληρωτέος 
τοπικά, περίπου 5 € σε 5* ξενοδοχείο ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 Τα Ελληνικά διαβατήρια ΔΕΝ χρειάζονται βίζα κατά την 
άφιξη στα Η.Α.Ε. 

2 Τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 
μήνες ακόμη από την άφιξη στον προορισμό. 

3 Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα 
οικονομικά ναύλα από και προς Θεσσαλονίκη. H όποια 
διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες.

4 Check in στο δωμάτιο: 14.00

5 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του 
ξενοδοχείου με άλλο αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας 
σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων 
(overbooking).

6 Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην 
τρέχουσα τιμή πετρελαίου.

7 Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα 
επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού 
εισιτηρίου.

8 Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την επιβεβαίωση της 
κράτησης θα υπάρξουν ακυρωτικά με βάση τα συμβόλαια και 
τους όρους της κάθε υπηρεσίας.

9 Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες 
ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των 
νομισματικών ισοτιμιών, αεροπορικών ναύλων ή τιμών 
ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το δικαίωμα 
αναπροσαρμογής της τελικής τιμής.
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ΜΠΑΝΣΚΟ 
1η  ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΜΠΑΝΣΚΟ
Συγκέντρωση στις 07:00 το πρωί. Αναχωρούμε με προορισμό 
το Μπάνσκο μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή στους 
πρόποδες του όρους Πίριν. Άφιξη και τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση στο ξενοδοχείο 
ή για μια πρώτη περιήγηση στα γραφικά σοκάκια του χωριού. 
Διανυκτέρευση.

2η  ημέρα | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ
Νωρίς το πρωί μετά το πρόγευμα (09.00) αναχώρηση για τη 
Σόφια την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Η διαδρομή 2,5 ώρες 
θα σας συναρπάσει, ενώ εκεί ξεκινάμε με μια πανοραμική 
και πεζή ξενάγηση για να γνωρίσουμε την πόλη και τα 
ενδιαφέροντα μνημεία της, όπως την εκκλησία του Νέφσκυ 
και την υπαίθρια αγορά με παλιά αντικείμενα και αντίκες, την 

Ρώσικη εκκλησία, τα παλιά ανάκτορα και σημερινή πινακοθήκη, 
το μνημείο των Ρώσων στρατιωτών, το παλιό Πανεπιστήμιο, 
την Γέφυρα των Αετών και άλλα. Για αγορές η Σόφια προσφέρει 
καταπληκτικές ευκαιρίες στα 5 σύγχρονα mall που διαθέτει. 
Επιστροφή το απόγευμα στο Μπάνσκο.
Κόστος: 15 € προαγορά – 20 € επί τόπου

3η  ημέρα | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ 
ΡΙΛΛΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το βουνό Ρίλα. Επίσκεψη στο 
ομώνυμο Μοναστήρι το μεγαλύτερο και διασημότερο 
Ορθόδοξο μοναστήρι στη Βουλγαρία. Αποτελεί βασικό 
τουριστικό αξιοθέατο κι έχει πάρει το όνομα του από το 
διάσημο Βούλγαρο Άγιο και ερημίτη, Ιβάν των Ρίλα. Επίσης θα 
επισκεφθούμε το μουσείο του μοναστηριού με τα ανεκτίμητα 

ιστορικά & θρησκευτικά κειμήλια, το Μεσαιωνικό Πύργο του 
Χρέλιο και τα Ξυλόγλυπτα αριστουργήματα, το παρεκκλήσι της 
«Μεταμόρφωσης του Χριστού». Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
για ξεκούραση ή εξόρμηση για συμφέρουσες αγορές στα 
καταστήματα της περιοχής.
Κόστος: 10 € προαγορά – 15 € επί τόπου

4η  ημέρα | ΜΠΑΝΣΚΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και checkout. Ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία 
βόλτα στο χωριό. Έπειτα αναχωρούμε για Θεσσαλονίκη. Μέσω 
των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων φθάνουμε το απόγευμα στα 
γραφεία μας.

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

3,4ΜΕΡΕΣ

OΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Ο Ταξιδιωτικός μας Όμιλος με εμπειρία πάνω από 40 χρόνια, σας παρέχει ολοκληρωμένες 
ταξιδιωτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Διαθέτουμε τον μεγαλύτερο στόλο τουριστικών λεωφορείων στην Ελλάδα, που αποτελείται 
από 120 πολυτελή λεωφορεία τελευταίας τεχνολογίας με χωρητικότητα έως 77 θέσεων. 

Σε όλα τα οχήματα υπάρχει κλιματισμός και διαθέτουν τηλεόραση, βίντεο, μπαρ και τουα-
λέτα. Είναι εξοπλισμένα με συστήματα πλοήγησης, τα οποία παρέχουν πληροφορίες στους 
οδηγούς, όπως οδικούς χάρτες, πληροφορίες για την κίνηση στους δρόμους και καθημερινή 
πρόγνωση καιρού και έτσι εγγυώνται την καλύτερη και πιο άνετη ταξιδιωτική εμπειρία. 

Οι έμπειροι οδηγοί μας είναι πάντα πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν σε κάθε κατάσταση, ενώ 
στα ταξίδια ανω των 600 χιλιομέτρων θα σας συνοδεύουν 2 οδηγοί για λόγους απόδοσης και 
ασφαλείας. Τέλος οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και το τμήμα συντήρησης της εταιρίας μας  
εγγυώνται την άριστη κατάσταση όλων των οχημάτων μας.
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ • ΜΟΝΑΧΟ
ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ 
1η  ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Συγκέντρωση αναχώρηση για τα σύνορα των 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  ημέρα | ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΎΡΚ – ΜΟΝΑΧΟ
Πρωινό και αναχώρηση για τη πόλη του Μότσαρτ. Θα 
ξεναγηθούμε στην αυτοκρατορική πόλη. Θα περάσουμε από 
τους κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ και τον ποταμό Salzach. 
Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα δούμε το 
σπίτι του Mότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης 
και το Αβαείο του Aγ. Πέτρου. Xρόνος ελεύθερος στη διάθεσή 
σας για καφέ και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού 
κέντρου με τις μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες 
προσόψεις. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Μόναχο. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η  ημέρα | ΜΟΝΑΧΟ (ξενάγηση πόλης) 
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγησή μας με το νέο ποδοσφαιρικό 
γήπεδο του Μονάχου Allianz Arena, το Ολυμπιακό κέντρο όπου 
έλαβαν χώρα οι Ολυμπιακοί αγώνες του 1972, το Μουσείο 
της BMW, την ‘Όπερα, το Πανεπιστήμιο, την Αψίδα της Νίκης 
κα. Κατόπιν με τα πόδια, θα δούμε την πλατεία του Καρόλου 
Stachus, την εκκλησία του Αγ. Μιχαήλ, τον Καθεδρικό ναό 
αφιερωμένο στην Παρθένο Μαρία την Frauenkirche, την 
εντυπωσιακή κεντρική πλατεία Marienplatz με το νεογοτθικό 
Δημαρχείο να δεσπόζει στην καρδιά της. Εν συνεχεία, θα δούμε 
τη μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά εδώδιμων προϊόντων από 
όλο τον κόσμο την Viktualienmarkt και ολοκληρώνουμε με τα 
χειμερινά ανάκτορα της οικογένειας Βίτελσμπαχ το Residenz με 
τους ξεχωριστούς κήπους και την πλατεία με τα αγάλματα των 2 
λιονταριών να δεσπόζουν αποτελώντας σύμβολο της Βαυαρίας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η  ημέρα | ΜΟΝΑΧΟ – ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ (ξενάγηση)                                                                 
Πρωινό και αναχώρηση για το Στρασβούργο. Θα ξεκινήσουμε 
την ξενάγηση στην πόλη που μοιάζει περισσότερο με 
πρωτεύουσα της Ευρώπης παρά με παλιά πόλη της Αλσατίας, 
ενώ σημαντικοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί εδρεύουν στη 
βορειοανατολική συνοικία της πόλης. Το ιστορικό κέντρο, 
ονομαζόμενο «Petite France» (Μικρή Γαλλία), χαρακτηρίσθηκε 
ως «αξιοθέατο παγκόσμιας κληρονομιάς» από την Unesco το 
1988. Διαθέτει τη ζωντάνια μιας πανεπιστημιούπολης, εξαιτίας 

του πανεπιστημίου του Στρασβούργου που ιδρύθηκε το 1566 
και είναι από τα αρχαιότερα της χώρας. Θα περπατήσουμε στην 
παλιά πόλη, γεμάτη γραφικά σπιτάκια με ξύλο και χρώμα, όπου 
δεσπόζει ο καθεδρικός ναός της Παναγίας του Στρασβούργου. 
Αξίζει να ανεβείτε τα σκαλιά μέχρι την εξέδρα για να θαυμάσετε 
τα γλυπτά που κοσμούν την κορυφή του. Στη πλατεία Σατό δίπλα 
στον καθεδρικό, βρίσκεται ο πύργος των Ροάν του 18ου αιώνα, 
που κάποτε ήταν οικία του αρχιεπισκόπου και σήμερα στεγάζει 
τα κυριότερα μουσεία της πόλης, το μουσείο Καλών Τεχνών και 
το Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών και Αρχαιολογίας, η οικία 
Καμερζέλ, το αστρονομικό ρολόι της πόλης. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο της περιοχής.

5η  ημέρα | ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ – ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την παραμυθένια 
Χαϊδελβέργη, έδρα του παλαιότερου πανεπιστημίου της 
Γερμανίας, που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Νέκαρ και 
στη σκιά του κάστρου Σλος. Περπατείστε στο πεζοδρομημένο 
ιστορικό της κέντρο, όπου θα θαυμάσετε πολλές μεσαιωνικές 
και νεώτερης περιόδου εκκλησίες, όπως αυτή του Αγίου 
Πνεύματος αλλά και αυτόν των Ιησουϊτών. Επίσης θα δείτε 
τον δρόμο των φιλοσόφων από τον οποίο έχει κανείς την πιο 
ωραία θέα στην πόλη, το ιστορικό κέντρο με τον πεζόδρομο 
“Hauptstrasse” που θεωρείται ο μεγαλύτερος της Γερμανίας 
και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης, με μήκος 1,6 
χμ. Στην πόλη επίσης εντυπωσιάζουν η λεγόμενη «φυλακή 
των φοιτητών», ο «πύργος των μαγισσών», που είναι τμήμα 
του μεσαιωνικού οχυρωματικού τείχους, το ξενοδοχείο Zum 
Ritter, το οποίο χρονολογείται από το 1592 και η παλιά γέφυρα 
που ενώνει την πόλη με την απέναντι όχθη. Ελεύθερος χρόνος 
για το γεύμα σας σε κάποιο από τα παραδοσιακά εστιατόρια 
της παλιάς πόλης που φημίζονται για τα τοπικά εδέσματα ή 
σε κάποια από τις μπυραρίες που σφύζουν από ζωή. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο Στρασβούργο.

6η ημέρα | ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ - Δρόμοι Κρασιού (Κολμάρ – 
Riquewihr – Eguisheim ) - ΙΝΣΜΠΡΟΎΚ
Πρωινό και αναχώρηση για τη Γαλλική Colmar, το στολίδι της 
Αλσατίας. Βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού και φημίζεται 
για αυτά. Περιηγηθείτε στο ιστορικό του 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 Μικρή Βενετία που χαρακτηρίζεται από 
κανάλια, περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ και γκουρμε 
εστιατόρια. Έπειτα αναχώρηση για το χωριό Ρίκβιρ. Έναν 
δημοφιλή τουριστικό προορισμό κυρίως για την αρχιτεκτονική 
των κτιρίων του 16ου αιώνα, που μοιάζουν ανέπαφα, και των 
τειχών που το περιβάλλουν. Έπειτα αναχώρηση διασχίζοντας ένα 
μέρος από τον «Δρόμο του κρασιού», γεμάτο από αμπελώνες, 
στις πλαγιές των Βοσγίων λόφων, φτάνουμε στο γραφικό 
χωριό Eguisheim στη βόρειο-ανατολική Γαλλία στο οποίο 
οι λέξεις ποτέ δεν 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. Με τα πόδια θα περιηγηθείτε στο ιστορικό του κέντρο 
που φιλοξενεί τον πραγματικά εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της 
πόλης του 13ου αιώνα, χαρακτηριστικό δείγμα ρωμανικού και 
γοτθικού ρυθμού. Επίσης θα δείτε το ιστορικό Κάουφχαους του 
16ο αιώνα που θυμίζει το γεγονός πως η πόλη στο παρελθόν 
υπήρξε σημαντικό εμπορικό κέντρο. Η βόλτα θα ολοκληρωθεί 
στο δημαρχείο 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. Αναχώρηση 
για την πόλη κόσμημα των Αψβούργων το Ίνσμπρουκ, όπου 
γνώρισε λαμπρές ημέρες στην περίοδο της παντοδυναμίας των 
Αψβούργων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

7η ημέρα | ΙΝΣΜΠΡΟΎΚ - ΛΟΎΜΠΛΙΑΝΑ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Πρωινό και θα δούμε την Μικρή Χρυσή Στέγη, τον Καθεδρικό 
Ναό του Αγ. Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφμπουρν, την αψίδα 
του Θριάμβου, την κεντρική λεωφόρο Τερεζιενστράσσε 
και θα καταλήξουμε στην παλιά πόλη. 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 Ζάγκρεμπ. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

8η ημέρα |  ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και στη συνέχεια αναχώρηση. Με τις ενδιάμεσες 
στάσεις καθοδόν για καφέ και φαγητό φθάνουμε στην πόλη 
μας το βράδυ.

8ΜΕΡΕΣ

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

ANAΣΤΑΣΗ
στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων (Μόναχο)
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1Η  ΗΜΕΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ            
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για τα 
σύνορα. Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι. Περνώντας 
τα σύνορα Ουγγαρίας φθάνουμε στην πρωτεύουσα 
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2Η ΗΜΕΡΑ | ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ 
Πρωινό και περιήγηση της πόλης που χωρίζεται από το  
Δούναβη, στη Bούδα και την Πέστη. Θα δούμε τη γέφυρα 
των Λεόντων, το πανέμορφο νησάκι της Μαργαρίτας, 
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 Nίκης, 
αφιερωμένο στους ήρωες του Β’ Παγκόσμιου πόλεμου. 
Τέλος αναχώρηση για το Κρακοβία.

3Η ΗΜΕΡΑ | ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – 
ΑΛΑΤΩΡΎΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ                                                                
Πρωινό και Ξενάγηση στη πόλη που μας φιλοξενεί. Κατά τη 
διάρκεια της ξενάγησης θα γνωρίσουμε τα πιο σημαντικά 
μνημεία της πόλης όπως το κάστρο Wawel, τον Καθεδρικό 
Ναό με την καμπάνα του Sigismondo και τους Βασιλικούς 
Τάφους, την οδό Kanonicza, την εκκλησία των αγίων 
Πέτρου και Παύλου. Την μεγαλύτερη Μεσαιωνική πλατεία 
της Ευρώπης, που είναι φτιαγμένη το 1257 η οποία έμεινε 
άθικτη ως τις μέρες μας και βρίσκονται πολυάριθμα κτίρια 
μεγάλης ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας. Ένα από αυτά 
η Bazylika Mariacka, ο καθεδρικός ναός αφιερωμένος 
στην Παναγία, στο εσωτερικό του οποίου κρύβεται ένα 
αριστούργημα γοτθικής γλυπτικής: ο βωμός του Wit Stwosz. 
Στην συνέχεια αναχώρηση για το Αλατωρυχείο Βιελίτσκα 
είναι ένας εκπληκτικός υπόγειος καθεδρικός ναός, που 
βρίσκεται στην πόλη της Βιελίτσκα (Wieliczka) στην Πολωνία 
και σε απόσταση 15 χλμ. νοτιοανατολικά της Κρακοβίας. 
Αποτελεί πολιτιστικό μνημείο και έχει περιληφθεί από 
το 1978 στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO. Έχει 9 επίπεδα με 2.040 αίθουσες 
και 300 χλμ. στοές, σκαλισμένες μέσα σε συμπαγείς όγκους 
αλατιού, καθώς και υπόγειες λίμνες, φτάνοντας σε βάθος 
327 μέτρων. Επιστροφή στην πόλη. Το βράδυ απολαύστε το 
ποτό σας σε ένα από τα μπαράκια της πόλης.

4Η ΗΜΕΡΑ | ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΟΎΣΒΙΤΣ – ΒΑΡΣΟΒΙΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για το Άουσβιτς. Άφιξη και θα 
επισκεφθούμε το μουσειακό χώρο Άουσβιτς/ Μπιρκενάου, 
ένα από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί, 

ΚΡΑΚΟΒΙΑ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΑΟΥΣΒΙΤΣ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΠΟΛΩΝΙΑΣ

όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω από 2 εκ. άτομα κατά 
την διάρκεια του 2ουΠαγκοσμίου Πολέμου. Αργότερα, 
κατευθυνόμαστε προς τη Βαρσοβία. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

5Η ΗΜΕΡΑ |  ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ                                                                                                       
Πρωινό και ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Πολωνίας. Θα 
επισκεφτούμε την παλιά πόλη που αναστηλώθηκε μετά την 
ολοσχερή καταστροφή της και σήμερα προστατεύεται από 
την UNESCO. Θα διασχίσουμε την πανέμορφη λεωφόρο 
Nowy Swiat, όπου θα δούμε το φημισμένο Πανεπιστήμιο, 
το Προεδρικό μέγαρο, το μνημείο του Άνταμ Μισκίεβιτς 
και θα καταλήξουμε στην καρδιά της παλιάς πόλης, όπου 
θα δούμε το μνημείο του Σιγισμόνδου, το Παλάτι, την 

κεντρική πλατεία με το έμβλημα της πόλης, την Εκκλησία του 
Σταυρού και τα τείχη που περικλείουν την πόλη. Το απόγευμα 
ελεύθερο για να περιηγηθείτε στην παλιά πόλη. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.

6Η  ΜΕΡΑ | ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την πανέμορφη πρωτεύουσα 
της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα. Διαδοχικά την χώρα την 
κατέκτησαν οι  Ούννοι και οι Ούγγροι, οι οποίοι έμειναν στη 
χώρα για 1000 περίπου χρόνια, και την προσάρτησαν στη 
μοναρχία της Αυστροουγγαρίας. Το 1918 σχημάτισαν με τους 
Τσέχους το κράτος της Τσεχοσλοβακίας. Οι Σλοβάκοι πίεσαν 
για μεγαλύτερη αυτονομία, με αποτέλεσμα τον Ιανουάριο 
του 1993, η τσέχικη και σλοβάκικη συνομοσπονδία να 
γίνουν δύο αυτόνομα κράτη. Ο χρυσός υπήρξε για πολλά 
χρόνια ο πλούτος της χώρας. Μέχρι και το 1918 έφτιαχναν 
χρυσά δουκάτα στην Κρέμνιτσα. Πανοραμική περιήγηση στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης, στο οποία θα θαυμάσουμε το 
κάστρο, τον καθεδρικό ναό, το θέατρο και την όπερα. Άφιξη 
στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια.

7Η ΜΕΡΑ | ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Πρωινό και αναχώρηση για Βελιγράδι. Τακτοποίηη στο 
ξενοδοχείο.  Για όσους επιθυμούν προτείνουμε την 
προαιρετική βραδινή έξοδο στο Νυχτερινό Βελιγράδι για να 
θαυμάσουμε φωτισμένα τα βασικά αξιοθέατα της πόλης και 
βεβαίως το μοναδικό κάστρο αυτής.  

8Η ΜΕΡΑ | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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 και την Εκκλησία του Αγίου 
Σάββα, πρώτου αρχιεπισκόπου Σερβίας.  Στο Βελιγράδι 
βρίσκεται  η 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, 
αναχώρηση για να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη.

8ΜΕΡΕΣ

AΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ

BAΡΣΟΒΙΑ
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ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ 
1η Μέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –  ΗΓΟΎΜΕΝΙΤΣΑ 
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση για το λιμάνι 
της Ηγουμενίτσας. Άφιξη, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους 
για Βενετία . Διανυκτέρευση εν πλω.

2η Μέρα | ΒΕΝΕΤΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Άφιξη το πρωί στην Βενετία και ξενάγηση της πόλης. Θα 
μεταφερθούμε με βαπορέτο (εισιτήριο εξ ιδίων) 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, 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. Θα καταλήξουμε στην πλατεία Σαν  Μάρκο και 
την ομώνυμη εκκλησία.  Ελεύθερος χρόνος στη πόλη των 
Δόγηδων για να περιπλανηθείτε στα όμορφα αναγενησιακά 
σοκάκια να απολαύσετε καφέ και φαγητό σε κάποιο από τα 
γραφικά καφέ και εστιατόρια . Τέλος μετάβαση και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας (περιοχή Μέστρε) 

3η μέρα | ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΜΑΝΤΟΒΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρωινό  και αναχώρηση για τη Βερόνα, πόλη με πλούσια 
ιστορική και  καλλιτεχνική κληρονομιά. Ονομαστό είναι 
το αρχαίο αμφιθέατρο που χτίστηκε από τους Ρωμαίους, 
την περίφημη Αρένα (Arena di Verona), όπου γίνονται 
παραστάσεις λυρικού θεάτρου. Άλλα αξιοθέατα είναι το 
Παλάτσο ντελ Κομούνε, το Παλάτσο ντελ Γκοβέρνο και το 
φρούριο Καστελβέκκιο  Η πόλη έχει βραβευθεί ως Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. 
Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τη Μάντοβα με το μοναδικό 
κάστρο San Giorgio και το παλάτι Ducale. Ελεύθεροι για καφέ 
στο εκπληκτικό ιστορικό κέντρο με τη Βασιλική του Αγίου  
Ανδρέα και το Καθεδρικό Σαν Πιέτρο.  Άφιξη το απόγευμα στη 
Φλωρεντία τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

4η μερα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΙΖΑ - LUCCA 
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στην πόλη. Κατά τη 
διάρκεια της ξενάγησής μας θα θαυμάσουμε 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. Θα επισκεφθούμε 
το σπίτι του Δάντη, του μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης 
και θα κάνουμε ένα πέρασμα από το Ναό του Ορσανμικέλε, 
ενώ δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη 

Πιάτσα Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski 
και την περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας. Το μεσημέρι σας 
προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στην ξακουστή Πίζα, με 
τον κεκλιμένο πύργο της, που κτίστηκε από μάρμαρο την  
περίοδο 1172 με 1350. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την 
πανέμορφη μεσαιωνική Λούκκα, στη βορειοδυτική Τοσκάνη, 
με τα ονομαστά οινοποιία, τα  περίφημα τείχη, τον καθεδρικό 
του Σαν Μαρτίνο  και την πιάτσα Ναπολεόνε. Μετά την επίσκεψη 
στην παλιά πόλη,  μπορείτε να απολαύσετε, εξ ιδίων,  δείπνο 
σε παραδοσιακή ιταλική ταβέρνα στην Piazza Anfiteatro. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο στη Φλωρεντία.

5η μέρα  | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΣΙΕΝΝΑ - ΡΩΜΗ
Πρωινό και αναχώρηση για Σαν Τζιμινιάνο. Διασχίζουμε τον 
άξονα της Κιαντινιάνα, με τους ήρεμους λόφους και τα γοητευτικά 
χωριά, που συνδέει τη Φλωρεντία με τη Σιένα και φτάνουμε 
το Σαν Τζιμινιάνο, που είναι  διάσημο για την μεσαιωνική 
οχυρωματική της αρχιτεκτονική. Το Παλάτσο ντελ Πόπολο και 
η Κολετζατα ο καθεδρικός ναός του Αγίου Αυγουστίνου είναι 
από τα αξιοθέατα που πρέπει να δει ο επισκέπτης. Συνεχίζοντας 
θα επισκεφτούμε τη μεσαιωνική Σιέννα που παρέμεινα 
ανέγγιχτη από τη φθορά του χρόνου. Θα περπατήσουμε μέσα 
στην παλιά πόλη, εξερευνώντας τα δρομάκια και τις γειτονιές 
θα σταθούμε στην Πιάτσα ντελ Κάμπο, με τον τυπικό πύργο 
του Δημαρχείου και θα ανηφορήσουμε μέχρι την πλατεία 
του Ντουόμο. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ιταλίας τη 
Ρώμη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

6η μέρα | ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και η ξενάγηση θα αρχίσει με την επίσκεψη μας 
στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο του κόσμου και την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου. Η 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 μας 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.  Συνεχίζουμε για την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια  
και τέλος θα επισκεφθούμε τη  φημισμένη Φοντάνα Ντι Τέβι.  
Χρόνος ελεύθερος για να πιείτε καφέ και να επισκεφθείτε το 
Πάνθεον. Για το βράδυ σας προτείνουμε ένα νυχτερινό γύρω 
της πόλης, δείπνο στην πιάτσα Ναβόνα και  να απολαύσουμε 

την Ρώμη φωταγωγημένη. Προαιρετικά ξενάγηση στα 
μουσεία του Βατικανού που είναι εκ των κορυφαίων του 
κόσμου και διαθέτουν  εκθέματα της μακραίωνης και τεράστιας 
συλλογής της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, περιλαμβανομένων 
διάσημων αγαλμάτων της αρχαιότητας και αριστουργημάτων 
της Αναγέννησης και του σήμερα. Για να τα θαυμάσει, ο 
επισκέπτης περνά από την Καπέλα Σιστίνα και τα «Δωμάτια 
του Ραφαήλ», που είναι πασίγνωστα για τη διακόσμησή τους 
με νωπογραφίες (frescoes). 

7η ημέρα  | ΡΩΜΗ – ΝΑΠΟΛΙ – ΠΟΜΠΗΙΑ – ΜΠΑΡΙ – ΑΠΟΠΛΟΎΣ 
ΓΙΑ ΗΓΟΎΜΕΝΙΤΣΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Καμπανίας, 
τη Νάπολι, μία πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις. Στην 
πανοραμική μας περιήγηση, θα δούμε την παραλία με το παλάτι 
των Ισπανών, το Κάστρο των Ντανζού, τη Στοά του Ουμπέρτου 
και το μεγαλύτερο θέατρο λυρικής σκηνής Σαν Κάρλο. Σε 
περίπτωση που θα έχουμε χρόνο θα κάνουμε μία βόλτα στη 
γραφική Βία Τολέδο. Συνεχίζουμε για τον αρχαιολογικό χώρο 
της Πομπηίας που έχει ανακηρυχτεί από την Unesco ως Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στην ξενάγηση που 
ακολουθεί, θα δούμε το περιμετρικό τείχος, τα λουτρά, την 
πόρτα Μαρίνα, την έπαυλη των Βέτρι, το Ναό του Απόλλωνα, 
την αρχαία αγορά, το θέατρο, και τις χαρακτηριστικές 
τοιχογραφίες του 1ου αιώνα π.Χ. Αργότερα μεταφορά στο 
λιμάνι του Μπάρι επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για 
Ηγουμενίτσα. Διανυκτέρευση εν πλω. 

8η μέρα | ΗΓΟΎΜΕΝΙΤΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Άφιξη το πρωί στην Ηγουμενίτσα και επιστροφή στη 
Θεσσαλονίκη.

8ΜΕΡΕΣ

BEΡΟΝΑ

ΠΟΡΤΟΦΙΝΟ

Προαιρετική Πίζα Λούκα
Τιμή ενήλικα 20€/Παιδί 2 έως 12, 10€

ANAΣΤΑΣΗ
στον Ιερό Ναό Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου (Φλωρεντία)

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B2%CE%AD%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BF_(%CE%92%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B1)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%AF%CE%B6%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1172
https://el.wikipedia.org/wiki/1350
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1_%CE%A3%CE%B9%CE%BE%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
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ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ CINQUE TERRE

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ
ΟΥΜΒΡΙΑ • CINQUE TERRE

7ΜΕΡΕΣ

1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΗΓΟΎΜΕΝΙΤΣΑ 
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 ΗΜΕΡΑ: ΑΝΚΟΝΑ – ΓΚΟΎΜΠΙΟ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ
Άφιξη στην Ανκόνα, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση 
για το μεσαιωνικό Γκούμπιο. Η ομορφιά των φιδωτών δρόμων 
και των πλίνθινων σπιτιών εναλλάσσεται με το δασώδες τοπίο 
των Απεννίνων. Το Ρωμαϊκό θέατρο, το Παλάτσο Νουκάλε, 
το Παλάτσο ντέι Κόνσολι και ο καθεδρικός ναός είναι από 
τα αξιοθέατα που θα σας εντυπωσιάσουν.  Συνεχίζουμε για 
Μοντεκατίνι Τέρμε, μία από τις πιο κομψές λουτροπόλεις 
της Ιταλίας. Άφιξη αργά το απόγευμα και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. 

3Η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΠΙΖΑ - ΛΟΎΚΑ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου & αναχώρηση για 
τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, 
πόλη της τέχνης και της αισθητικής, που έχει ανακηρυχθεί 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco. 
Στην περιήγησή 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 κατεβούμε στην Πιάτσα ντε 
λα Σινιορία, την οποία στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα 
και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. 
Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει το Δημαρχείο 
της πόλης και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων 
γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, 
τη ξακουστή πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με 
τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, 
μία από τις ομορφότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη 
χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli & 
Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του 
Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή 
κατοικία των Μεδίκων.  Ελεύθερος  χρόνος για γεύμα και θα 
συνεχίσουμε για την ιστορική πόλη της Πίζα με τα μεσαιωνικά 
τείχη και το ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, το καμπαναριό του 
Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο 
των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό 

κοιμητήριο Κάμπο Σάντο.  Θα καταλήξουμε στην μεσαιωνική 
Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός των τειχών 
περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο, θα θαυμάσουμε μεταξύ 
άλλων τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, 
την Πιάτσα ντελ Μερκάτο και Ανφιτεάτρο. Δείπνο ξε ιδίων  και  
επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. 

4Η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ – ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ 
CINQUE TERRE
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για μία 
μαγευτική κρουαζιέρα (εισιτήρια εξ ιδίων)  στα παραμυθένια 
Cinque Terre (πέντε γαίες) που βρίσκονται σκαρφαλωμένα στα 
απόκρημνα βράχια της νότιας άκρης της Ιταλικής Ριβιέρας, στη 
Λιγουρική Θάλασσα. Η περιοχή είναι μία από τις πιο όμορφες της 
δυτικής Ιταλίας και έχει ανακηρυχθεί από την Unesco Μνημείο 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με κέντρο εξόρμησης την πόλη La 
Spezia, θα επισκεφθούμε τα μεσαιωνικά χωριά Riomaggiore, 
Manarola & Monterosso όπου ια έχουμε ελεύθερο χρόνο για 
γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Vernazza, που είναι 
ίσως το ωραιότερο χωριό και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε 
μία βόλτα στα όμορφα δρομάκια της και να καταλήξουμε στα 
ερείπια του κάστρου της με θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος θα 
επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο στην άκρη της ιταλικής 
Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη χερσόνησο. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

5Η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ – ΣΙΕΝΑ – ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου, 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. 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. Επιστροφή 
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. 

6Η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ – ΠΕΡΟΎΤΖΙΑ -ΑΝΚΟΝΑ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου & αναχώρηση για τη 

ξεχωριστή Περούτζια. Θα δούμε την Πιάτσα Νοβέμπρε με την 
Φοντάνα Ματζόρε, τον Καθεδρικό του Σαν Λορέντζο, το μέγαρο 
των Πριόρι, τις μεσαιωνικές γειτονιές και θα απολαύσουμε 
την πανοραμική θέα στην γύρω περιοχή. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα, όπου μας περιμένει το 
πλοίο επιστροφής. Επιβίβαση, τακτοποίηση στις καμπίνες και 
απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

7Η ΗΜΕΡΑ: ΗΓΟΎΜΕΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αργά το απόγευμα άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη. 

ΓΚΟΥΜΠΙΟ-ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ-ΦΛΏΡΕΝΤΙΑ-ΠΙΖΑ-ΛΟΥΚΑ-ΣΙΕΝΑ-ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ -ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

ΣΙΕΝΝΑ
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ΑΚΤΗ AMAΛΦΙ 

ΠΟΖΙΤΑΝΟ - ΑΜΑΛΦΙ - ΣΟΡΕΝΤΟ - ΠΟΜΠΗΙΑ

ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ
ΝΑΠΟΛΗ • ΚΑΠΡΙ 

ΠΟΡΤΟΦΙΝΟ

1η Μέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΗΓΟΎΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση με ενδιάμεσες 
στάσεις για Ηγουμενίτσα. Επιβίβαση στο καράβι, τακτοποίηση 
στις καμπίνες μας και αναχώρηση για το Μπάρι. Διανυκτέρευση 
εν πλω.

2η Μέρα | ΜΠΑΡΙ - ΝΑΠΟΛΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Άφιξη στο Μπάρι, αποβίβαση και αναχώρηση για πρωτεύουσα 
της Καμπανίας για την περιήγησή μας. Το ιστορικό της κέντρο 
περιλαμβάνεται στη λίστα μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς 
της UNESCO, με τα ιστορικά της κτίρια, τα στενά δρομάκια και τον 
αυτοκρατορικό παραλιακό δρόμο του 18ου αιώνα. Το παλάτσο 
Ρεάλε, το Τεάτρο Σαν Κάρλο, η καλύτερη Όπερα στην Ιταλία 
μετά του Μιλάνο, το Πάνθεον, η Γκαλέρια Ουμπέρτο, το παλιό 
και το νέο Κάστρο, και βέβαια η παραλία Σάντα Λουτσία, είναι 
κάποια από τα αξιοθέατα της πόλης που θα δούμε. Επίσης δεν 
θα ξεχάσουμε να επισκεφτούμε τη Σάντα Λουτσία με το κάστρο 
της, την περίφημη Σάντα Κιάρα. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος στη πόλη.

3η Μέρα | ΡΙΒΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ - ΠΟΖΙΤΑΝΟ - ΑΜΑΛΦΙ - 
ΡΑΒΕΛΛΟ
Πρωινό και αναχώρηση με καραβάκι το πρωί από το Σαλέρνο 
για το κουκλίστικο Ποζιτάνο. Βόλτα στα στενά καλντερίμια με τα 
ολάνθιστα μπαλκόνια. Φεύγοντας από το Ποζιτάνο και πάλι με 
καραβάκι, θα φτάσουμε στο μικροσκοπικό αλλά τόσο γραφικό.

4η Μέρα | ΝΑΠΟΛΗ - ΚΑΠΡΙ - ΣΟΡΕΝΤΟ
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. 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 επιβίβαση 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.

5η Μέρα | ΝΑΠΟΛΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΜΠΑΡΙ - ΕΝ ΠΛΩ
Πρωινό και αναχώρηση για τη νεκρόπολη της Πομπηίας 
που αφανίστηκε το 79 μ.χ μετά απο μια φοβερή έκρηξη του 
Βεζούβιου, όπου θα δούμε το περιμετρικό τείχος, το φόρουμ, 
την Πόρτα Μαρίνα, την έπαυλη των Βέτρι, τον Ναό του 
Απόλλωνα,την αρχαία αγορά, το θέατρο της Πομπηίας και τις 
χαρακτηριστικές τοιχογραφίες του 1ου αιώνα π.Χ. Αμέσως 
μετά αναχώρηση για το λιμάνι του Μπάρι, επιβίβαση στο καράβι 
μας, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για Ηγουμενίτσα. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

6η Μέρα | ΗΓΟΎΜΕΝΙΤΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άφιξη στην Ηγουμενίτσα, επιβίβαση στο λεωφορείο και 
αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη, μετά τις απαραίτητες 
ενδιάμεσες στάσεις..

6ΜΕΡΕΣ

ΠΟΖΙΤΑΝΟ ΑΜΑΛΦΙ

ANAΣΤΑΣΗ
στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων 

Πέτρου και Παύλου (Νάπολη)
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1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ 
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 ΗΜΕΡΑ: ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) - ΒΙΕΝΝΗ 
Πρωινό 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 ΗΜΕΡΑ: 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.

ΠΡΑΓΑ

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΟΛΔΑΒΑ - ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

ΠΡΑΓΑ • ΒΙΕΝΝΗ •
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

7ΜΕΡΕΣ

BOYΔΑΠΕΣΤΗ

BIENNH

4Η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ – KAΣΤΡΟΎΠΟΛΗ – 
ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ ΜΟΛΔΑΒΑ
Πρωινό και αναχώρηση  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 όπου θα ακολουθήσει 
δίωρη κρουαζιέρα με γεύμα.

5Η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ – ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ – ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ 
Πρωινή αναχώρηση για ξενάγηση στην χρυσή πόλη των 
100 πύργων το σημαντικότερο Αρχιτεκτονικό μνημείο 
της Ευρώπης, Θα θαυμάσουμε τα καταστήματα επώνυμων 
οίκων μόδας, τα πολυτελή εστιατόρια και καφέ και θα 
καταλήξουμε στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. 
Θα θαυμάσουμε το παλιό 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 τουΙV. 
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 ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ –  ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) - 
ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την γραφική Μπρατισλάβα. 
Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της γοητευτικής 
παραδουνάβιας γνωστής πανεπιστημιούπολης θαυμά-
ζοντας 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 ΗΜΕΡΑ: ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ – 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.

ANAΣΤΑΣΗ
στον Ιερό Καθεδρικό 

Ναός Αγίας Τριάδος (Βιέννη)
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1Η ΗΜΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΝΙΣ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΝΟΒΙΣΑΝΤ – 
ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ 
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 ΜΕΡΑ ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
 Πρωινό και αμέσως μετά θα αρχίσουμε την περιήγηση μας 
στην πόλη, αρχικά με το λεωφορείο, 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 ΜΕΡΑ ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ – 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 ΜΕΡΑ  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 ΜΕΡΑ 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 ΜΕΡΑ 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.

ΠΟΡΤΟΦΙΝΟ

ΖΑΓΚΡΕΜΠ

ΠΡΑΓΑ • ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 6ΜΕΡΕΣ

ΠΡΑΓΑ

ZAΓΚΡΕΜΠ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΔΩΡΟ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ
ΒΙΕΝΝΗ

ANAΣΤΑΣΗ
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου (Βουδαπέστη)
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1Η ΗΜΕΡΑ: 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 ΜΕΡΑ: ΖΑΓΚΕΜΠ - ΛΟΎΜΠΛΙΑΝΑ–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 ΗΜΕΡΑ: 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 

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ

ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΟΠΑΤΙΑ - ΠΟΥΛΑ - ΖΑΝΤΑΡ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ KΡΟΑΤΙΑΣ • ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ • ΤΕΡΓΕΣΤΗ

7ΜΕΡΕΣ

ΣΠΛΙΤ

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 ΗΜΕΡΑ: ΖΑΝΤΑΡ – ΤΡΟΓΚΙΡ – ΣΠΛΙΤ – ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ  
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 ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ (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. 

6Η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ  - ΚΟΤΟΡ – ΜΠΟΎΤΒΑ 
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.  

7Η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΎΤΒΑ - 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.
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ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΏΡΙΑ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ • ΒΙΕΝΝΗ
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

5,6ΜΕΡΕΣ

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ 
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 ΗΜΕΡΑ: ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ  (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 
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 ΗΜΕΡΑ: ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ  - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ 
ΒΙΕΝΝΗ  
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 

ΠΟΡΤΟΦΙΝΟ

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 ΗΜΕΡΑ: ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ   
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. 
Άφιξη και ξενάγηση πόλης. 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 στη 
Βουδαπέστη . 
 

5Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΑΡΑΔΟΎΝΑΒΙΑ 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. Επιστροφή το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο.

6Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ     
Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση νωρίς το πρωί για 
Κέσκεμετς, Ζέγκετ, σύνορα Σερβίας. Άφιξη στην πόλη μας το 
βράδυ. 

Στην 5ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η 
μέρα του προγράμματος. 

ANAΣΤΑΣΗ
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Βουδαπέστη)

Προαιρετική Παραδουνάβια Χωριά
Τιμή ενήλικα 20€/Παιδί 2 έως 12, 10€
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ΖΑΓΚΡΕΜΠ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΕΡΒΙΑΣ - ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ

5,6ΜΕΡΕΣ

1Η  ΗΜΕΡΑ: 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 ΗΜΕΡΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ 
Πρωινό και αναχωρούμε για το Ζάγκρεμπ. Με την 
άφιξή μας ξεκινάμε την περιήγηση μας στο Ζάγκρεμπ το 
οποίο 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 άλλα 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 ΗΜΕΡΑ: ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΤΕΡΓΕΣΤΗ – ΚΟΠΕΡ – ΠΟΡΤΟΡΟΖ 
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) 
Πρωινό και αναχώρηση για την Τεργέστη Άφιξη 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 Άγιο 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 ΗΜΕΡΑ: ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ – ΛΙΜΝΗ 
ΜΠΛΕΝΤ – ΛΙΟΎΜΠΛΙΑΝΑ
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 ΗΜΕΡΑ: ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ
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 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 ΗΜΕΡΑ: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη μέσω διέλευσης 
των συνόρων και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις.

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

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΤΕΡΓΕΣΤΗ
 ΚΟΠΕΡ - ΠΟΡΤΟΡΟΖ - ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ 

Λ. ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ

ANAΣΤΑΣΗ
στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Ζάγκρεμπ
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1Η ΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΠΟΎΤΒΑ 
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 ΜΕΡΑ: ΜΠΟΎΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ 
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 ΜΕΡΑ: ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ  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 ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΠΛΙΤ 
Πρωινό και αναχώρηση για το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας, το Σπλιτ,. 
Ακολουθώντας την διαδρομή δίπλα στις πανέμορφες δαντελωτές ακτές όπου θα έχουμε την ευκαιρία 
να απολαύσουμε τους υπέροχους κολπίσκους και τα ατελείωτα νησάκια και γραφικά ψαροχώρια, 
καθώς και παραθαλάσσιες πόλεις. 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.Στον ελεύθερος μας χρόνο θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τον καφέ μας ή το 
μεσημεριανό μας σε ένα από τα πολλά καφέ ή εστιατόρια στα στενά ή στον γοητευτικό πεζόδρομο. 
Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5Η ΜΕΡΑ: ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ  - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη μας.  Με τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη αργά το βράδυ. 

1Η ΗΜΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΠΟΎΤΒΑ 
Συγκέντρωση στα γραφεία νωρίς το πρωί και αναχώρηση για την πρωτεύουσα του 
Μοντενέγκρικου Τουρισμού, την Μπούτβα, με τη μοναδική αρχιτεκτονική και τα δύο 
χιλιάδων χρόνων στενά της δρομάκια και τα όμορφα μικρά της καταστήματα. Άφιξη μετά 
από ενδιάμεσες στάσεις νωρίς το βράδυ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2Η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΎΤΒΑ –ΚΟΤΟΡ 
Μετά το 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. 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 στον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. 

3Η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΎΤΒΑ - ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 
Πρωινό και αναχώρηση για το Διαμάντι της Αδριατικής, το Ντουμπρόβνικ. 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. Ελεύθερος χρόνος. 
Επιστροφή στην Μπούτβα. 

4Η ΗΜΕΡΑ:  ΜΠΟΎΤΒΑ  - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε για το ταξίδι της επιστροφής. Μετά τις απαραίτητες 
στάσεις, άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας. 

5ΜΕΡΕΣ

ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΑΚΤΕΣ ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ-ΚΟΤΟΡ-ΜΠΟΥΤΒΑ

ΜΠΟΥΤΒΑ KOTOΡ

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

ΣΕΡΑΓΕΒΟ

4ΜΕΡΕΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ
ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ
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1Η ΜΕΡΑ | 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. Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσουμε στα γραφικά στενά με τα παραδοσιακά 
Ελληνικά σπίτια. Στην συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2Η ΜΕΡΑ  | ΑΡΧ. 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 ελεύθερος. 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. 
Επιστροφή στην Μεσήμβρια . Το βράδυ παρακολούθηση της Λειτουργίας της Ανάστασης 

3Η ΜΕΡΑ  | ΑΡΧ. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ -  ΜΠΟΎΡΓΚΑΣ
 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 ΜΕΡΑ | 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 ΜΕΡΑ | ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΣΟΦΙΑ 
Πρωινό και αναχώρηση  με ενδιάμεσες στάσεις  άφιξη στην Σόφια.  Ξεκινάμε την περιήγηση 
στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, τη Σόφια. Θα δούμε τη Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας 
Κυριακής, τα Ρωμαϊκά Μνημεία, τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νέφσκυ, τη Βουλή και την 
Πανεπιστημιούπολη.  Αναχώρηση   και μετά  από τις απαραίτητες στάσεις άφιξη το βράδυ στην 
Θεσσαλονίκη. 

Σημείωση: Στην 4ημερη εκδρομή πραγματοποιείται το πρόγραμμα χωρίς να παραληφθεί 
οτιδήποτε. Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει 
η σειρά που θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παραλειφθεί καμία εκδρομή ή ξενάγηση.

1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΟΝΣΤΑΝΤΖΑ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για Κωστάντζα. Μετά τις απαραίτητες στάσεις και τη διέλευση των συνόρων, 
άφιξη στη Κωστάντζα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΝΣΤΑΝΤΖΑ – ΟΔΗΣΣΟΣ
Πρωινό. Αναχώρηση για το μεγάλο, ιστορικό λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, την Οδησσό. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την 
πόλη όπου θα περιπλανηθούμε στην περίφημη French Boulevard. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΟΔΗΣΣΟΣ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Πρωινό. Αναχώρηση για ξενάγηση της πόλης όπου θα δούμε μεταξύ άλλων το κτίριο της Όπερας, το 
μνημείο Πούσκιν, τα Σκαλιά Ποτέμκιν, το σπίτι της Φιλικής Εταιρίας και την Παλιά Πόλη. Τα εντυπωσιακά 
κτίρια σχεδιάστηκαν από μεγάλους αρχιτέκτονες που εργάστηκαν πριν σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η 
Βιέννη, η Βουδαπέστη και η Δρέσδη. Η ακμάζουσα αστική τάξη του 18ου και 19ου αιώνα φρόντισε να 
δώσει την πρέπουσα μεγαλοπρέπεια στο μεγάλο λιμάνι της Μαύρης θάλασσας. Στην εικόνα της πόλης 
συνέβαλε ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας και η πολυεθνικότητα του πληθυσμού που διατηρείται μέχρι 
σήμερα. Επίσκεψη του μουσείου λογοτεχνίας της πόλης και ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο της. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΟΔΗΣΣΟΣ
Πρωινό. Η γνωριμία μας με την παραθαλάσσια περιοχή και το λιμάνι της Οδησσού, όπου θα δούμε το 
μνημείο του «Χρυσού Παιδιού», την εκκλησία του Αγ. Νικολάου και το θέρετρο Αρκαδία. Συνεχίζουμε με το 
Αρχαιολογικό Μουσείο το οποίο ιδρύθηκε το 1875 και ήταν το πρώτο μουσείο του είδους του σε ολόκληρη 
την πρώην Ρώσικη Αυτοκρατορία. Η περιήγηση θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στις κατακόμβες οι οποίες 
είναι τεχνητοί υπόγειοι λαβύρινθοι που δημιουργήθηκαν από τους πρώτους ιδρυτές της Οδησσού περίπου 
πριν από δύο αιώνες και με την πανοραμική περιήγηση στα παλάτια Βοροντσώφ, Σαχ, Αμπάζι. Τέλος θα 
επισκεφθούμε το καταπληκτικό Ποτόσκι που σήμερα είναι μουσείο τέχνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5Η ΗΜΕΡΑ: ΟΔΗΣΣΟΣ - ΒΟΎΚΟΎΡΕΣΤΙ
Πρωινό. Αναχώρηση από την Οδησσό με προορισμό την Ρουμανία. Διέλευση συνόρων και άφιξη στη 
γοητευτική πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το Βουκουρέστι. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΎΚΟΎΡΕΣΤΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Πρωινό. Ακολουθεί ξενάγηση της πόλης που ονομάζεται και ̈ Παρίσι των Βαλκανίων .̈ Θα δούμε την Αψίδα 
του Θριάμβου, το σπίτι του λαού και Παλάτι της Βουλής(παλάτι του Τσαουσέσκου το μεγαλύτερο κτίριο της 
Ευρώπης), την Στρατιωτική ακαδημία με την ανάγλυφη ιστορία της Ρουμανίας, το πρώτο Πανεπιστήμιο 
του Βουκουρεστίου, (κτίριο του 19ου αιώνα), την Ελληνική Εκκλησία, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο της 
Ρουμανίας, την Ρωμαϊκή πλατεία, το Μέγαρο του Πρωθυπουργού, το Προεδρικό Μέγαρο, την όπερα 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ, το Εθνικό Θέατρο, και άλλα αξιοθέατα που εντυπωσιάζουν. Συνεχίζουμε με τη επίσκεψη στο 
“ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ“ , μία μοναδική γεωγραφική Εθνολογική-λαογραφική έκθεση της Ρουμάνικης 
ζωής, με τα 300 περίπου ξύλινα σπιτάκια και αγροικίες σε φυσικό μέγεθος που συγκεντρώθηκαν εκεί το 
1936. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

7Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΎΚΟΎΡΕΣΤΙ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό. Αναχώρηση από το Βουκουρέστι, διέλευση των Ρουμάνικο – Βουλγάρικων συνόρων και την 
γέφυρα της Φιλίας στον ποταμό Δούναβη. Συνεχίζουμε περνώντας το Πλέβεν, Σόφια μέσω των συνόρων 
του Προμαχώνα άφιξη στη Θεσσαλονίκη

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

MAΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ
ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

BOYΚΟΥΡΕΣΤΙ
ΟΔΗΣΣΟΣ

4,5ΜΕΡΕΣ

7ΜΕΡΕΣ

ANAΣΤΑΣΗ

σε ορθόδοξο ναό
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ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΝΟΒΙΣΑΝΤ

1Η ΜΕΡΑ: ΘΕΣΣ ΑΛΟΝΙΚΗ - 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.

2Η ΜΕΡΑ:  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ & ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ 
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 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 ΜΕΡΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ -  ΝΟΒΙΣΑΝΤ - ΦΡΟΎΣΚΑ 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 ΜΕΡΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΎΛΕΣ ΤΟΎ ΔΟΎΝΑΒΗ  
(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 ΜΕΡΑ : 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. 

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

ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ - ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΥΛΕΣ
ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΗ

4,5ΜΕΡΕΣ

ΝΟΒΙΣΑΝΤ

ANAΣΤΑΣΗ

στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα
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BOYKOYΡΕΣΤΙ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ • ΜΠΡΑΣΟΒ
ΣΙΝΑΪΑ
1Η ΜΕΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -  ΣΟΦΙΑ - ΒΟΎΚΟΎΡΕΣΤΙ
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 ΜΕΡΑ | ΒΟΎΚΟΎΡΕΣΤΙ (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 ΜΕΡΑ | ΒΟΎΚΟΎΡΕΣΤΙ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΣΙΝΑΙΑ - ΜΠΡΑΝ - 
ΜΠΡΑΣΟΒ -ΚΑΣΤΡΟ ΔΡΑΚΟΎΛΑ 
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 ΜΕΡΑ | ΒΟΎΚΟΎΡΕΣΤΙ – ΜΟΎΣΕΙΟ ΧΩΡΙΟΎ  - ΠΑΛΑΤΙ 
(ΟΙΚΙΑ) ΝΙΚΟΛΑΕ ΤΣΑΟΎΣΕΣΚΟΎ 
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 ΜΕΡΑ | ΒΟΎΚΟΎΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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. 

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

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

ΚΑΡΠΑΘΙΑ-ΜΠΡΑΝ-ΚΑΣΤΡΟ ΔΡΑΚΟΥΛΑ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΏΡΙΟΥ-ΣΟΦΙΑ

4,5ΜΕΡΕΣ

ΜΠΡΑΣΟΒ

ANAΣΤΑΣΗ

στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

(λειτουργία στην ελληνική γλώσσα)
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1N ΗΜΕΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΡΟΙΑ  – ΑΙΒΑΛΙ
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 
έμειναν στην ιστορία μέσα από τα ποιήματα του Ομήρου. Συνεχίζουμε για το μοναδικό Αϊβαλί. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2N ΗΜΕΡΑ | ΑΙΒΑΛΙ – ΦΩΚΑΙΑ – ΣΜΎΡΝΗ
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 ΗΜΕΡΑ | ΑΙΒΑΛΙ – 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 ΗΜΕΡΑ | ΑΙΒΑΛΙ – 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 ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΔΡΙΑΝΟΎΠΟΛΗ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις άφιξη στα σύνορα, έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και 
ελεύθερος χρόνος στα αφορολόγητα.  Άφιξη στην Αδριανούπολη. Στην συνέχεια 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την 
πόλη. 

2Η ΗΜΕΡΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΎΠΟΛΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό. Θα περιηγηθούμε στην πόλη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία  να θαυμάσουμε 
το Τέμενος Σελιμιγιέ με τους 4 μιναρέδες, που οικοδομήθηκε αποκλειστικά από τα  
λάφυρα της εκστρατείας των Οθωμανών στην Κύπρο και αποτελεί το αρτιότερο 
δημιούργημα του κορυφαίου αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν. Από ορισμένα σημεία του 
φαίνεται  ο ποταμός Έβρος και η γέφυρα Σαρατσάνε (1452 μ.X) Aκόμη θα δούμε 
το Ρουστέμ Πασά Καραβάν Σεράι, δημιούργημα του 16ου αιώνα και που σήμερα 
λειτουργεί ως ξενοδοχείο, το Τέμενος   Έσκι Τζαμί του 15ου αιώνα. Ελεύθερος 
χρόνος για  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. 

3Η ΗΜΕΡΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΎΠΟΛΗ – ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ
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. Στην συνέχεια επίσκεψη στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Ανατολικής 
Θράκης “Tekira Alisveris Merkezi”. Χρόνος ελεύθερος Έπειτα αναχώρηση για την 
Θεσσαλονίκη. Περνώντας τα τουρκοελληνικά σύνορα, διασχίζοντας την Εγνατία οδό  
και αφού περάσουμε από την Αλεξανδρούπολη, φθάνουμε στην Θεσσαλονίκη. 

ΣΜΥΡΝΗΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

AΪΒΑΛΙ
ΣΜΥPΝΗ

AΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ

4ΜΕΡΕΣ3ΜΕΡΕΣANAΣΤΑΣΗ

σε ορθόδοξο ναό
ANAΣΤΑΣΗ

σε ορθόδοξο ναό
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1Η ΗΜΕΡΑ | 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 ΗΜΕΡΑ | ΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΎΠΟΛΗ  
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 ΗΜΕΡΑ | 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 ΗΜΕΡΑ | 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).

1Η ΗΜΕΡΑ | 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 ΗΜΕΡΑ | 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 ΗΜΕΡΑ | 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 ΗΜΕΡΑ | ΟΧΡΙΔΑ – ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΎΜ - 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.

* Στην 3ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται το πρόγραμμα της 3ης μέρα.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΟΧΡΙΔΑ

3,4ΜΕΡΕΣ4,5ΜΕΡΕΣ

ΣΟΦΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

ΣΟΦΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

ANAΣΤΑΣΗ

στον Ιερό Καθεδρικό Ναός 

Αγίου Αλεξάντερ Νιέφσκι

ANAΣΤΑΣΗ
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1Η ΜΕΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΔΡΙΑΝΟΎΠΟΛΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ
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 Αδριανούπολης όπου βρίσκεται και 
το Νοσοκομείο της οθωμανικής πρωτεύουσας. Στη συνέχεια, επίσκεψη στο Ουτς Τζαμί. Άφιξη τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας.

2Η ΜΕΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ – 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. Στον χρόνο αυτόν 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. Γεύμα ατομικά σε παραθαλάσσια ψαροταβέρνα.

3Η ΜΕΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ (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 ΜΕΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ – ΠΡΟΎΣΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 10 ΕΎΡΩ)
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 επισκεπτόμαστε 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.

5Η ΜΕΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ – ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – ΒΛΑΧΕΡΝΑ – ΜΠΑΛΟΎΚΛΙ – 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 (Μπαλουκλί) 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 και ψαριών. Στην συνέχεια αναχώρηση για τα σύνορα και με ενδιάμεσες 
στάσεις, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

* Η εκδρομή στα Πριγκηπόννησα πραγματοποιείται εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές 
συνθήκες. Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 4η ημέρα του προγράμματος.

1Η ΜΕΡΑ | 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.

2Η ΜΕΡΑ | 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.

3Η ΜΕΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
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 Β ,́ 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.

4Η ΜΕΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ – ΚΑΠΑΛΙΤΣΑΡΣΙ – 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 
μαγευτικά και καταπράσινα Πριγκιπόνησα. Άφιξη στην Πρίγκιπο και χρόνος ελεύθερος για βόλτα με 
τα γραφικά παϊτόνια. Αργότερα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5Η ΜΕΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ – ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – ΒΛΑΧΕΡΝΑ – ΜΠΑΛΟΎΚΛΙ – 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 (Μπαλουκλί) με τα ψάρια της παράδοσης της Άλωσης και τους τάφους των 
Πατριαρχών. Στη 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 και ψαριών. Τέλος αναχώρηση για τα 
σύνορα, και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στη Θεσσαλονίκη αργά το απόγευμα.

* Η εκδρομή στα Πριγκηπόννησα πραγματοποιείται εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές 
συνθήκες. Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 4η ημέρα του προγράμματος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

4,5ΜΕΡΕΣ4,5ΜΕΡΕΣ
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1η  μέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έλεγχος των εισιτηρίων και επιβίβαση στο 
αεροπλάνο για την Κύπρο. Άφιξη στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, επιβίβαση στο πούλμαν και 
μεταφορά στην Λεμεσό για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη . Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας 
τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος.  Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η μέρα |  ΛΕΜΕΣΟΣ - ΛΕΎΚΩΣΙΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της Κύπρου την Λευκωσία. 
Πρώτος μας σταθμός ο Τύμβος της Μακεδονίτισσας Στρατιωτικό κοιμητήριο και ηρώο κοντά 
στο μοναστήρι της Μακεδονίτισσας. Εδώ βρίσκονται θαμμένοι αξιωματικοί και οπλίτες, 
που έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κύπρο κατά την εισβολή των Τουρκικών στρατευμάτων 
το 1974. Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας στα Φυλακισμένα μνήματα χώρος των Κεντρικών 
Φυλακών Λευκωσίας, στον οποίο είχαν τάφοι κατά τη διάρκεια του Απελευθερωτικού Αγώνα 
1955-59 οι εννιά απαγχονιθέντες από τους Άγγλους. Στα δεξιά της εισόδου βρίσκονται  οι 
τάφοι των ηρώων και στα  αριστερά τα κελιά των μελλοθάνατων και η αγχόνη στην οποία οι 
Άγγλοι εκτέλεσαν τους εννιά ήρωες. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς το σπουδαιότερο 
και μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο της Κύπρου, όπου ο επισκέπτης μέσα από τις συλλογές 
του μουσείου μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη του πολιτισμού της Κύπρου από την 
Νεολιθική εποχή μέχρι και την πρωτοβυζαντινή περίοδο .Συνεχίζουμε με το μέγαρο της 
αρχιεπισκοπής. Επίσκεψη στον ιερό ναό του Ιωάννη με τις θαυμαστές τοιχογραφίες. Κατόπιν τα 
Ενετικά τείχη της παλιάς Λευκωσίας, την Λαϊκή Γειτονία και την πράσινη γραμμή που διχοτομεί 
την Λευκωσία σε Ελληνικό και Τουρκικό τομέα. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και ψώνια. Το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για 
την εκκλησία του Προφήτη Ηλία όπου θα  παρακολουθήσουμε την μεταφορά του επιταφίου 
.Επιστροφή αργά το βράδυ ,  διανυκτέρευση.

3η μέρα |  ΛΕΜΕΣΟΣ - ΟΡΟΣ ΤΡΟΟΔΟΣ - ΜΟΝΗ ΚΎΚΚΟΎ - ΛΕΜΕΣΟΣ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για να ξεναγηθούμε στα ορεινά καταπράσινα θέρετρα της 
Κύπρου. Θα σταματήσουμε στις χιλιοτραγουδισμένες Πλάτρες, γνωστές και από την ποίηση 
του Σεφέρη. Διασχίζοντας την οροσειρά Τρόοδος, που είναι 1,750 μέτρα από την επιφάνεια 
της θάλασσας,  θα συνεχίσουμε στο γνωστότερο και πλουσιότερο μοναστήρι της Κύπρου 
την Ιερά μόνη Kύκκου. Ιδρύθηκε το 1100 και αφιερώθηκε στην Παναγία. Στεγάζει μια από 
τις τρεις σωζόμενες εικόνες της Παναγίας που απεικονίζονται στον Απόστολο Λουκά. Εκεί 
στο Θρονί της Παναγίας θα επισκεφτούμε τον τάφο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του 3ου 
του Πρώτου Προέδρου της Κύπρου και θα καταλήξουμε στο πιο όμορφο και παραδοσιακό 
χωριό Όμοδος .Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο  μας χρόνος ελεύθερος και το βράδυ 
μεταφορά στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία για την   Θεία λειτουργία της Αναστάσεως του 
Κυρίου .Επιστροφή στο ξενοδοχείο  Αναστάσιμο  δείπνο διανυκτέρευση.

4η μέρα | ΛΕΜΕΣΟΣ (Ημέρα ελεύθερη)
Πρωινό στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος και μεσημεριανό γλέντι με μουσική από DJ. 
Φαγητό – χορός. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα |  ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΑΦΟΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ 
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για μία ολοήμερη εκδρομή στη όμορφη Πόλη της 
Πάφου. Διασχίζοντας τους απέραντους αμπελώνες και πορτοκαλεώνες του Φασουρίου, 
φτάνουμε στον Πύργο τον Ιπποτών στο Κολόσσι. Χτίστηκε αρχικά το 13ο αιώνα αλλά 
το κτήριο που διατηρείτε μέχρι σήμερα χρονολογείτε στα μέσα του 15ου αιώνα. Θα 
ξεναγηθούμε στο Κούριο όπου ήταν μια σημαντική αρχαία πόλη – βασίλειο και είναι μια από 
τις πιο εντυπωσιακές αρχαιολογικές περιοχές της Κύπρου !Στην συνέχεια περνώντας από  
τις Αγγλικές βάσεις θα σταματήσουμε για τις φωτογραφίες στην Πέτρα του Ρωμιού, όπου 
κατά τη μυθολογία αναδύθηκε από τους αφρούς των κυμάτων, ή θεά της ομορφιάς και του 
Έρωτα, η Αφροδίτη. Συνεχίζουμε την επίσκεψή μας στη στήλη όπου ο Απόστολος Παύλος 
μαστιγώθηκε περνώντας από την Αγία ΣΟΛΟΜΟΝΗ η οποία θεωρείται ως το παρεκκλήσι των 
επτά Κοιμωμένων και το οποίο αποτελούσε προσκύνημα για κάθε Χριστιανό του Μεσαίωνα.  
Θα επισκεφτούμε, την έπαυλη του Διονύσιου με τα μοναδικά σε ομορφιά ψηφιδωτά. Θα 
καταλήξουμε στο πανέμορφο λιμανάκι  της Πάφου με το υπέροχο φρούριο της. Χρόνος 
ελεύθερος.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο , δείπνο διανυκτέρευση.

6η μέρα | ΛΕΜΕΣΟΣ - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Μετά το πρωινό , προετοιμασία αποσκευών και επιβίβαση στα πούλμαν στις 15:00  όπου θα 
αναχωρήσουμε για την  Λάρνακα  για μια σύντομη στάση στην εκκλησία του Αγ. Λαζάρου. 
Ο μεγαλοπρεπής ναός χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ τον σοφό, τον 9ο  αιώνα 
και αναστηλώθηκε τον 17ο αιώνα. Η εκκλησία είναι ένα από τα ωραιότερα δείγματα της 
Βυζαντινής αρχιτεκτονικής στην Κύπρο. Ο τάφος του βρίσκεται κάτω από την Αγία Τράπεζα 
της εκκλησίας. Μετά τη επίσκεψη μας αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Λάρνακας  και  πτήση 
για Θεσσαλονίκη  με τις καλύτερες εντυπώσεις. 
 

1η ημέρα | Μ. Παρασκευή 6/4: Θεσσαλονίκη - Βόλος - Λάρνακα - Λεμεσός
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη, επιβίβαση στα λεωφορεία στις 8.00 π.μ. για 
το αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου στο Βόλο και αναχώρηση με απευθείας πτήση στις 11.05 π.μ. για 
την Κύπρο. Άφιξη, επιβίβαση στα λεωφορεία με προορισμό τη Λάρνακα, την πόλη του αρχαίου 
φιλόσοφου «Ζήνωνα».  Θα δούμε τον διάσημο παραλιακό δρόμο της πόλης, τις Φοινικούδες, ο 
οποίος είναι μήκους 600 μέτρων. Ευθυγραμμισμένα φοινικόδεντρα είναι φυτεμένα κατά μήκος 
του παραλιακού δρόμου. Αμέσως μετά φθάνουμε στη μεγαλοπρεπή πέτρινη Εκκλησία του Αγίου 
Λαζάρου η οποία είναι ένα από τα πιο αξιόλογα δείγματα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής στην Κύπρο. 
Θα δούμε τον τάφο του Αγίου ο οποίος βρίσκεται κάτω από το Ιερό της εκκλησίας. Ακολούθως 
κατευθυνόμαστε στη Λεμεσό και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Το βράδυ μεταφορά 
στην εκκλησία για παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.
2η ημέρα | Μ. Σάββατο 7/4: Λεμεσός - Τρόοδος - Ι.Μ. Κύκκου - Όμοδος - Λεμεσός
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στα ορεινά καταπράσινα θέρετρα της 
Κύπρου όπου τα γραφικά χωριουδάκια, οι βυζαντινές εκκλησίες και τα γάργαρα νερά συνθέτουν 
ένα καταπληκτικό τοπίο. Πρώτος μας σταθμός στις χιλιοτραγουδισμένες  Πλάτρες. Συνεχίζουμε 
τη διαδρομή μας και διασχίζοντας την πλατεία Τροόδους φτάνουμε στην Ιερά Μονή Κύκκου, 
τη μεγαλύτερη, πλουσιότερη και πιο διάσημη του νησιού. Η Μονή χτίστηκε τον 12ο αιώνα και 
είναι αφιερωμένη στην Παναγία, είναι γνωστή για την θαυματουργή εικόνα της Παρθένου 
ζωγραφισμένη σύμφωνα με την παράδοση από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Ευλαβικό προσκύνημα στο 
τάφο του Εθνάρχη Μακαρίου που βρίσκεται στο Θρονί της Παναγίας. Επίσκεψη και στο Βυζαντινό 
μουσείο. Ακολούθως φτάνουμε στο γραφικό χωριό Όμοδος. Το οινοπαραγωγό χωριό είναι κτισμένο 
ανάμεσα σε εκτάσεις αμπελιών, με μικρά πλακόστρωτα δρομάκια και το επιβλητικό μοναστήρι στην 
πλατεία του χωριού. Θα επισκεφτούμε τον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού, όπου φυλάσσεται η Αγία 
Κάνναβις. Στο μοναστήρι υπάρχουν παλιές εικόνες, ξυλόγλυπτα καθώς και ένα μικρό μουσείο για τον 
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Το απόγευμα επιστροφή στη Λεμεσό και ξεκούραση στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ μεταφορά στην εκκλησία και την Αναστάσιμη λειτουργία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
δείπνο. Θα σερβιριστεί η πατροπαράδοτη μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα | Κυριακή του Πάσχα 8/4: Λεμεσός
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Το μεσημέρι Πασχαλινό μεσημεριανό γεύμα με ζωντανή μουσική και 
χορούς. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Το απόγευμα προαιρετική μετάβαση στο κέντρο της Λεμεσού. 
Διανυκτέρευση.

4η ημέρα | Λεμεσός - Πάφος - Λεμεσός
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε το κέντρο της πόλης της Λεμεσού, της 
σημαντικότερης οικονομικά και δεύτερης σε πληθυσμό πόλης της Κύπρου. Περιήγηση στο Κάστρο, 
στο παλιό λιμάνι, στην εντυπωσιακή νέα μαρίνα και βόλτα στο πεζόδρομο της Οδού Αγίου Ανδρέου 
(εμπορικός δρόμος). Συνεχίζουμε για την Πάφο. Μέσα από τους αμπελώνες και πορτοκαλεώνες του 
Φασουρίου, περνούμε από τον Πύργο των Ιπποτών στο Κολόσσι και από το Ελληνορωμαϊκό Κούριο 
με τα Λουτρά και το αρχαίο θέατρο. Ο δρόμος μετά μας φέρνει στη «Πέτρα του Ρωμιού» όπου κατά 
τη παράδοση μέσα από τους αφρούς των κυμάτων αναδύθηκε η θεά της ομορφιάς και του έρωτα. 
Η Πάφος δεν είναι μακριά. Θα δούμε τη στήλη του Αποστόλου Παύλου, την κατακόμβη της Αγίας 
Σολομωνής και τα ψηφιδωτά της έπαυλης του Διόνυσου και του Αιώνα. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα 
στο γραφικό λιμανάκι. Το απόγευμα επιστροφή στη Λεμεσό. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η ημέρα | Λεμεσός - Λευκωσία - Λάρνακα - Βόλος
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για επίσκεψη στη Λευκωσία, τη μόνη απομέ-
νουσα διχοτομημένη πρωτεύουσα στον κόσμο. Πρώτα επίσκεψη στον Τύμβο των πεσόντων κατά τη 
Τουρκική εισβολή (κοντά στη Μακεδονίτισσα). Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για τα «Φυλακισμένα 
Μνήματα» και προσκύνημα στους τάφους των εκτελεσθέντων, από τους Άγγλους, αγωνιστών 
της Κυπριακής ελευθερίας. Καταλήγουμε στην πράσινη γραμμή ΑΤΤΙΛΑ. Χρόνος ελεύθερος στη 
γραφική «Λαϊκή γειτονιά» στην παλιά Λευκωσία, με τα πλακόστρωτα δρομάκια και τα παραδοσιακά 
κτήρια, χαρακτηριστικά της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Το μεσημέρι αφήνουμε την 
πρωτεύουσα με προορισμό το αεροδρόμιο Λάρνακας και το ταξίδι της επιστροφής φεύγοντας με 
τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελληνική Κύπρο. Άφιξη στο Βόλο στις 16.55 μ.μ., επιβίβαση στα 
λεωφορεία με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη.

ΚΥΠΡΟΣ
ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

6ΜΕΡΕΣ 5ΜΕΡΕΣ

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΛΟ

Πάσχα των Ελλήνων

Στις τιμές περιλαμβάνονται:Αεροπορικό εισιτήριο Βόλος – Λάρνακα – Βόλος με απευθείας πτήσεις των Κυπριακών 
Αερογραμμών | 1 βαλίτσα 23 κ. και 1 χειραποσκευή 10 κ. διαστάσεων 55χ40χ20 εκ. | 4 νύχτες σε ένα από τα παραπάνω 
ξενοδοχεία με ημιδιατροφή | Μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα μετά την Ανάσταση (μέρος της ημιδιατροφής) | Μεσημεριανός 
Πασχαλινός μπουφές με ζωντανή μουσική (μέρος της ημιδιατροφής) | Μεταφορές Θεσσαλονίκη – αεροδρόμιο Βόλου – 
Θεσσαλονίκη | Μεταφορές αεροδρόμιο Λάρνακας – ξενοδοχείο – αεροδρόμιο Λάρνακας | Μεταφορές στην εκκλησία τη 
Μεγάλη Παρασκευή για την περιφορά του Επιταφίου και το Μεγάλο Σάββατο για την Αναστάσιμη λειτουργία  | Όλες οι 
εκδρομές βάσει του προγράμματος με πολυτελές πούλμαν | Ελληνόφωνος επαγγελματίας ξεναγός αναγνωρισμένος από 
τον Κ.Ο.Τ. κατά τη διάρκεια των εκδρομών | Έντυπο πληροφοριακό υλικό για τη Κύπρο. | Υπηρεσίες αντιπροσώπου μας 
στη Κύπρο | Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων | Ποτά και φιλοδωρήματα | Οι είσοδοι στους χώρους 
επισκέψεων (όπου απαιτούνται) | Προαιρετική μετάβαση στην πόλη της Λεμεσού (απόγευμα 8/4)

Πτήσεις:  Βόλος – Λάρνακα 11.05 – 12.50 • Λάρνακα – Βόλος 15.10 – 16.55

ΔΩΡΕΑΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΒΟΛΟ
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
4,5ΜΕΡΕΣ

1η Μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΟΔΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για το μεγαλύτερο νησί 
των Δωδεκανήσων και το τρίτο πολυπληθέστερο ελληνικό νησί, τη Ρόδο. Άφιξη 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με το 
νησί του Ήλιου. Προαιρετική παρακολούθηση της Λειτουργίας   

2η Μέρα | ΡΟΔΟΣ 
Μετά το πρωινό χρόνος ελεύθερος στην πόλη της Ρόδου. Το βράδυ 
παρακολούθηση του επιταφίου στην γραφική εκκλησία του Αγ. Φανουρίου, όπου 
γίνεται η αναπαράσταση των παθών του Χριστού

3η Μέρα | ΡΟΔΟΣ (Κάμιρος – Φιλέρημος- Λίνδος)
Αναχώρηση για την εκδρομή στην δυτική πλευρά του νησιού. Θα επισκεφθούμε 
την Κάμιρο την ‘’Πομπηία της Ρόδου’’ και το γραφικό μοναστήρι στην Φιλέρημο. 
Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για την κατάλευκη Λίνδο και την 
επιβλητική της Ακρόπολη. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ ιδίων και στην 
συνέχεια επίσκεψη στις πηγές της Καλλιθέας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για 
ξεκούραση και το βράδυ παρακολούθηση της λειτουργίας της Ανάστασης στην 
πανέμορφη εκκλησία του Ευαγγελισμού στην πλατεία Δημαρχείου. 

4η Μέρα | ΡΟΔΟΣ 
Ελεύθεροι στην πόλη. Πασχαλινό γεύμα, Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση

5η Μέρα | ΡΟΔΟΣ (Ξενάγηση πόλης) – Πτήση επιστροφής
Πρωινό και ξεκινάμε την τρίωρη ξενάγηση μας 9-12. Θα δούμε το Πύργο των 
Ιπποτών το αρχαιολογικό μουσείο το αρχαίο στάδιο του Διαγόρα, το ενυδρείο, το 
πάρκο Ροδίνι και πληθώρα από αξιόλογα ενδιαφέροντα της μεσαιωνικής πόλης. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής   

Σημειώσεις: Οι ξεναγήσεις εκδρομές περιηγήσεις είναι ενδεικτικές 

Βutterfly Βoutique Ηotel *** sup
Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Ρόδου. 
Διαθέτει 45 δωμάτια όλα με τηλέφωνο, μουσική, τηλεόραση, ψυγείο, 
σεσουάρ, κλιματισμό. 
www.butterflyhotel.gr

AGLA HOTEL ****
Το Agla Hotel βρίσκεται σε μια ήσυχη τοποθεσία, σε απόσταση 50μ. από την 
παραλία και μόλις 5 λεπτών με τα πόδια από το κέντρο της πόλης της Ρόδου.
Προσφέρει πισίνα με ξαπλώστρες και ομπρέλες, καθώς και κλιματιζόμενα δωμάτια 
με μπαλκόνι. Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi.

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ |  HOTELS 3* 1,5 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 4* 3 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 5* 4 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ

ή 
FLY & DRIVE 

ΣΤΟΝ  ΕΝΘΕΤΟ ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟ

Τιμές πακέτων 

διακοπών εκδρομής
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MITSIS GRAND HOTEL *****
Το ξενοδοχείο βρίσκετε δίπλα στην παραλία, στο κέντρο της πόλης. Διαθέτει 405 πολυτελή δωμάτια. Τα περισσότερα προσφέρουν θέα στη θάλασσα. Οι 
ξαπλώστρες και οι ομπρέλες στην πισίνα είναι δωρεάν, και με χρέωση στην παραλία. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν: κλιματισμό, μπάνιο με μπανιέρα, δεύτερο 
τηλέφωνο στο μπάνιο, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, ψυγείο ή mini bar (κατόπιν ζήτησης), δορυφορική τηλεόραση, μουσικό κανάλι, θυρίδα ασφαλείας (με 
μικρή χρέωση), μπαλκόνι ή βεράντα.

Amphitryon Βoutique Ηotel ****sup
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Διαθέτει 82 δωμάτια υψηλής αισθητικής, εξοπλισμένα με TV, A/C, mini bar. Οι φιλοξενούμενοι μας μπορούν να 
ζήσουν στιγμές χαλάρωσης στο χώρο της πισίνας και αξέχαστες βραδιές διασκέδασης στο μπαρ. www.amphitryonhotel.gr

Mitsis Alila Resort & Spa *****
Το Mitsis Alila Resort & Spa βρίσκεται στο Φαληράκι 9χλμ από την πόλη  και προσφέρει εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, ιταλικά, μεξικάνικα και σούσι εστιατόρια
καθώς και κέντρο σπα. Επίσης παρέχει κομψά διακοσμημένα δωμάτια με μπαλκόνι.

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ |  HOTELS 3* 1,5 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 4* 3 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 5* 4 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Η Σαντορίνη (ή Θήρα) βρίσκεται στο νοτιότερο σημείο των Κυκλάδων και 
είναι στην ουσία ένα σύμπλεγμα νησιών που αποτελείται από τα νησιά της 
Θήρας, της Θηρασιάς (ή Θηρασίας), του Ασπρονησίου, της Παλαιάς και της 
Νέας Καμένης. Η Σαντορίνη είναι το μόνο σύμπλεγμα νησιών στο οποίο 
οι οικισμοί δεν έχουν κτιστεί στο επίπεδο της θάλασσας, αλλά στις άκρες 
των εσωτερικών τοιχωμάτων της Καλντέρας. Είναι, επίσης, ένα από τα 
ελάχιστα σημεία στον κόσμο όπου διατηρούνται αρχιτεκτονικά σύνολα 
υπόσκαφων σπιτιών στο ηφαιστειογενές έδαφος.

ή 
FLY & DRIVE 

ΣΤΟΝ  ΕΝΘΕΤΟ ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟ

Τιμές πακέτων 

διακοπών εκδρομής

Blue Sky Fira
Το Blue Sky Villa απέχει μόλις 200μ. από το κέντρο των Φηρών και το φημισμένο σημείο 
απ’ όπου μπορείτε να δείτε το ηλιοβασίλεμα. Προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια με 
δωρεάν Wi-Fi και ιδιωτικό μπαλκόνι. Διαθέτει πισίνα και lounge με τηλεόραση.

Blue Suites Hotel
Αυτό το κυκλαδίτικου στιλ συγκρότημα διαμερισμάτων στα Φηρά διαθέτει 
όμορφη πισίνα με απρόσκοπτη θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. Προσφέρει καλαίσθητα 
δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Η πλησιέστερη παραλία 
απέχει 2,5 χιλιόμετρα. Aπέχει 10 λεπτά με τα πόδια από το πολυσύχναστο κέντρο 
των Φηρών.

1η ,2η  ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ  -  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
Αναχώρηση από το γραφείο μας το βράδυ και μέσω Λάρισας Βόλου 
και Αλαμάνας, άφιξη στο  λιμάνι Του Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο και 
απόπλους για Σαντορίνη άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο

3η – 4η  ημέρα | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Μέρες ελεύθερες για να επισκεφθείτε το αρχαιολογικό μουσείο, την Οία 
για να απολαυσετε το Ηλιβασίλεμα. Το ενετικό κάστρο του Σκάρου στο 
Ημεροβίγλι, το Μουσείο Φυσικής ιστορίας στα Φηρά 

5η ημέρα | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Χρόνος ελεύθερος για ένα τελευταίο περίπατο στην αγορά της  Σαντορίνης.
Μετάβαση στο λιμάνι και απόπλους για Πειραιά . Άφιξη επιβίβαση στο 
λεωφορείο και συνεχίζουμε για Αλαμάνα, Βόλο, Λάρισαμε ενδιάμεσες 
στάσεις. Άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας

5ΜΕΡΕΣ
3NYXTEΣ

4ΜΕΡΕΣ

ANAΣΤΑΣΗ

στον Καθεδρικό Ναό της Υπαπαντής
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NEW HAROULA
Σε κεντρική τοποθεσία στα Φηρά το παραδοσιακής αρχιτεκτονικής New Haroula 
διαθέτει πισίνα μέσα σε κήπο με μπουκαμβίλιες. Το ξενοδοχείο προσφέρει δωρεάν 
Wi-Fi και πρωινό Tα κλιματιζόμενα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με ψυγείο και 
δορυφορική τηλεόραση. 

EL GRECO 
Βρίσκεται σε βολική τοποθεσία, λίγα μόλις λεπτά μακριά από το κέντρο των Φηρών, προσφέροντας 
ένα κέντρο σπα μόνο για ενήλικες. Διαθέτει 5 εξωτερικές και 1 εσωτερική πισίνα, 1 πισίνα για παιδιά 
και 2 υπαίθριες μπανιέρες με υδρομασάζ, καθώς επίσης συνεδριακές εγκαταστάσεις.

HOTEL DAEDALUS 
Το Daedalus Hotel, στο κέντρο των Φηρών διαθέτει εξωτερική πισίνα με καθιστικά, 
ξαπλώστρες και ομπρέλες. Επιπλέον, διαθέτει σάουνα και υδρομασάζ. Όλα τα 
δωμάτια είναι άνετα και ευρύχωρα, εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις 
που εξασφαλίζουν μια ευχάριστη διαμονή.

NISSOS THIRA
To Ξενοδοχείο βρίσκεται  100μ. μακριά από την πλατεία των Φηρών και διαθέτει πισίνα που 
περιβάλλεται από ηλιόλουστη βεράντα.Προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi, σε 
απόσταση 200μ. από την καλντέρα.

HOTEL SUNRISE 
Το Sunrise βρίσκεται στην πρωτεύουσα του νησιού, τα Φηρά και προσφέρει μια 
ευχάριστη διαμονή σε όλους τους φιλοξενούμενους. Διαθέτει εξωτερική πισίνα με 
άνετη ηλιόλουστη βεράντα. Αποτελείται από 21 όμορφα διακοσμημένα δωμάτια με 
όλες τις σύγχρονες ανέσεις.

DANA VILLAS
Το Dana Villas βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή έξω από το κέντρο των Φηρών και προσφέρει θέα στο 
ηφαίστειο και στο φημισμένο ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης. Τα όμορφα δωμάτια είναι διακοσμημένα 
σε παραδοσιακό κυκλαδίτικο στιλ.

SANTORINI PALACE ****
Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στα Φηρά, την πρωτεύουσα της Σαντορίνης, 
σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από την υπέροχη Καλντέρα και τα εστιατόρια. 
Προσφέρει πισίνα ακανόνιστου σχήματος και γυμναστήριο με υδρομασάζ και 
σάουνα.

TZEKOS VILLAS
Το Tzekos Villas βρίσκεται στα Φηρά, την πρωτεύουσα του νησιού και είναι χτισμένο πάνω στο βράχο 
της Καλντέρας.

BELVEDERΕ
Το Belvedere Hotel βρίσκεται  στo Φiρoστεφάνι, είναι κτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική του νησιού και προσφέρει δωμάτια που διαθέτουν χειροποίητη επίπλωση σε κοντινή 
απόσταση με τα πόδια από τα καταστήματα, τα μουσεία και τη νυχτερινή ζωή.

MAJESTIC*****
Βρίσκεται πάνω από τους εντυπωσιακούς βράχους της Σαντορίνης και προσφέρει 
δωμάτια με ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος ή το ηφαίστειο. Απέχει 
400μ. από το κέντρο των Φηρών και λίγα μόλις μέτρα από την Καλντέρα. Διαθέτει 
καταλύματα όλα με μαρμάρινο μπάνιο, μπανιέρα-υδρομασάζ και βεράντα με 
εντυπωσιακή θέα.

Andromeda Villas
Tο κομψό Andromeda Villas βρίσκεται στο γραφικό Ημεροβίγλι, 300μ. πάνω από την εμβληματική 
Καλντέρα. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν
μια  πισίνα με θέα στην Καλντέρα, καθώς επίσης και διαφόρους χώρους lounge με υδρομασάζ.

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ |  HOTELS 3* 1,5 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 4* 3 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 5* 4 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ
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1η μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΕΛΟΎΝΤΑ –ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ηράκλειο. Άφιξη και αναχώρηση για τον 
Αγ. Νικόλαο το ομορφότερο μέρος της Κρήτης. H λίμνη σε σχήμα χοανοειδές, στο κέντρο 
της πόλης, γνωστή στους Μεσαιωνικούς χρόνους ως Μανδράκι (κλειστό λιμάνι). Σήμερα 
ενώνεται με τη θάλασσα με διώρυγα. Τα δύο τμήματα της πόλης συνδέονται με γέφυρα. Γύρω 
από τη λίμνη υπάρχουν καφέ-εστιατόρια με όμορφη θέα. Στάση για φαγητό.  Συνεχίζουμε  για 
Ελούντα και  στην Σπιναλόγκα (εισιτήρια εξ ιδίων). Επιστροφή στο Ηράκλειο, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και παρακολούθηση του επιταφίου

2η μέρα | ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΡΧ. ΜΟΎΣΕΙΟ- ΚΝΩΣΟΣ – ΦΑΙΣΤΟΣ – ΧΑΝΙΑ
Πρωινό  και επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο, συνεχίζουμε για  τα Ανάκτορα της 
Κνωσού. Η Κνωσός ήταν το κέντρο του μινωικού πολιτισμού κατά το διάστημα 2000-
1400π.χ. Εδώ βρισκόταν το μεγαλύτερο ανάκτορο της μινωικής Κρήτης που οικοδομήθηκε 
πάνω στα ερείπια παλαιότερου. Ξεκινάμε για το ανάκτορο της Φαιστού, ένα  από τους 
σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης, το δεύτερο σε σπουδαιότητα και 
έκταση Μινωικό ανάκτορο, θρησκευτικό, οικονομικό και διοικητικό κέντρο  στη Μινωική 
εποχή. Χρόνος ελεύθερος  και  αναχώρηση για Χανιά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και παρακολούθηση της Λειτουργίας της Ανάστασης με παραδοσιακά έθιμα στον Κίσσαμο.

3η μέρα | ΧΑΝΙΑ – περιήγηση πόλης - Τάφοι Βενιζέλων –  Θερισό (Προαιρετικα)
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην όμορφη πόλη  περνώντας από την συνοικία 
Χαλεπά όπου βρίσκεται το παλάτι του πρίγκιπα Γεωργίου το σπίτι του Ελ. Βενιζέλου και 
καταλήγουμε στο κέντρο της πόλης, που είναι χτισμένη στα ερείπια της αρχαίας Κυδωνίας. 
Επίσης θα δούμε το Βενετσιάνικο λιμάνι συγκεντρώνει την μεγαλύτερη κίνηση, τον 
Βενετσιάνικο Φάρο, το φρούριο  Φιρκά και τον Μητροπολιτικό ναό της Παναγίας που 
είναι αφιερωμένος στα Εισόδια της Θεοτόκου. Στην συνέχεια επίσκεψη στους τάφους του 
Ελευθέριου και Σοφοκλή Βενιζέλου στον λόφο του Προφήτη Ηλία. Η θέα προς την πόλη 
μαγευτική και το όμορφο τοπίο θα σας ενθουσιάσει. Αναχώρηση προαιρετικά  για τον Θερισό 
για Πασχαλινό Γλέντι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.

4η μέρα | ΧΑΝΙΑ – ΡΕΘΎΜΝΟ – ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΎ- ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Ρέθυμνο. Η πόλη του  Ρεθύμνου παλαιά και σύγχρονη μαγεύει 
τον επισκέπτη με το ξεχωριστό χρώμα και την πλούσια πολιτιστική παράδοση. Η παλαιά πόλη 
χτισμένη γύρω από το εντυπωσιακό κάστρο Φορτέτζα, διατηρεί την ιδιαίτερη φυσιογνωμία 
και την αρχοντική όψη της, με την βενετσιάνικη ρυμοτομία, τις εκκλησίες δίπλα σε μιναρέδες, 
τα τοξωτά περάσματα, τα βενετσιάνικα αρχοντικά, τις τούρκικες βρύσες, τα στενά δρομάκια, 
τα θολωτά ισόγεια και τα παλαιά σπίτια μα τα βαριά ξύλινα πορτοπαράθυρα. Καρδιά της 
παλαιάς πόλης, είναι το γραφικό βενετσιάνικο λιμάνι και ο φάρος στην άκρη του μικρού 
λιμενοβραχίονα . Χρόνος ελεύθερος και αναχώρησηγια το ιστορικό Αρκάδι και προσκύνημα 
στη Μονή Αρκαδίου . Το σημαντικότερο μέρος της Μονής Αρκαδίου είναι ο κεντρικός δίκλιτος 
ναός, το Καθολικόν, που είναι αφιερωμένος στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος (το ένα κλίτος), 
και στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη (το έτερο κλίτος. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο του 
Ηράκλειου και  πτήση επιστροφής. 

ΓΥΡΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ XANIA4ΜΕΡΕΣ 6ΜΕΡΕΣ

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ |  HOTELS 3* 1,5 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 4* 3 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 5* 4 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ

Olympic hotel 3* 
Το Hotel Olympic βρίσκεται στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία 
Κορνάρου, μια από τις πιο ιστορικές πλατείες. Το Hotel Olympic προσφέρει  ζεστά 
δωμάτια εξοπλισμένα με δωρεάν Wi-Fi, ανεξάρτητη ρύθμιση κλιματισμού, μίνι μπαρ, 
τηλεόραση

Civitel Akali Hotel
Το ξενοδοχείο βρίσκεται  Σε βολική τοποθεσία, μόλις 500μ. από το κέντρο της Παλιάς 
Πόλης των Χανίων, κοντά στην παραλία Νέα Χώρα, και προσφέρει δωμάτια με δωρεάν 
Wi-Fi και μπαλκόνι. Διαθέτει πισίνα και όμορφα επιπλωμένη βεράντα με σνακ μπαρ

CRISPY WORLD 4* 
TO ξενοδοχείο βρίσκεται  σε μία από τις πιο γραφικές περιοχές της Κρήτης το Κολυμπάρι 
ειναι χτισμένο κοντά στη θάλασσα, και διαθέτει κομψά δωμάτια με μπαλκόνι
που βλέπουν στον κήπο, τη θάλασσα ή τις 3 πισίνες.

Creta Palm Resort Hotel & Apartments 4*
Το Creta Palm Resort Hotel & Apartments βρίσκεται 7 χλμ  από τα Χανιά στονΚάτω 
Σταλού προσφέρει 2 πισίνες,Τα κλιματιζόμενα δωμάτια
διαθέτουν τηλεόραση LCD με δορυφορικά κανάλια, πολυτελές μπάνιο με μπανιέρα και 
στεγνωτήρα μαλλιών

ή 
FLY & DRIVE 

ΣΤΟΝ  ΕΝΘΕΤΟ ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟ

Τιμές πακέτων 

διακοπών εκδρομής
ANAΣΤΑΣΗ

στον Ιερό Μητροπολιτικό ναό 

Εισοδίων της Θεοτόκου
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ΚΕΡΚΥΡΑ
Πάσχα στην Αρχόντισσα του Ιονίου
1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΕΡΚΎΡΑ
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 δείπνο με νηστίσιμα εδέσματα και 
παρακολούθηση στην πλατεία Σπιανάδα της συνάντησης όλων των Επιτάφιων της πόλης 
στη συνέχεια την περιφοράς του Επιταφίου της Μητρόπολης, ο οποίος συνοδεύεται από 
πολυάριθμες μπάντες και χορωδίες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

2η ημέρα | ΚΕΡΚΎΡΑ - ΑΓ. ΣΠΎΡΙΔΩΝΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΙΟ 
Πρωινό μπουφέ και παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου και του Σκηνώματος 
του Αγίου Σπυρίδωνα - πολιούχος του νησιού - και της Πρώτης Ανάστασης. Στη 
συνέχεια θα δούμε ένα από τα πιο όμορφα έθιμα του νησιού, το σπάσιμο των 
σταμνών (των μπότηδων όπως τους αποκαλούν οι ντόπιοι) από τα μπαλκόνια. Έπειτα 
περιήγηση στα βενετσιάνικα καντούνια. Θα δούμε  την μεγαλύτερη πλατεία των 
Βαλκανίων, την Πλατεία Λιστόν, το παλιό Φρούριο. Συνεχίζουμε 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. Έπειτα επίσκεψη στο Σινοϊαπωνικό Μουσείο (Μουσείο Ασιατικής 
Τέχνης). Τέλος βόλτα και ελεύθερος χρόνος στις Γραφικές Μπενίτσες. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο γεύμα και το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης στην κεντρική πλατεία 
Σπιανάδα. Τέλος αναστάσιμο δείπνο  με παραδοσιακή  μαγειρίτσα  και μπουφέ, γλυκά 
φρούτα μπύρα κρασί αναψυκτικά στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα | ΚΕΡΚΎΡΑ - ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ - ΚΑΝΟΝΙ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ 
Πασχαλινό ξύπνημα με πλούσιο εορταστικό πρωινό. 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 . Έπιστροφή στο ξενοδοχείο  ζωντανή μουσική και 
ελληνικός παραδοσιακός χορός στην πισίνα με μεζέ ούζο και τσίπουρο  ακολουθεί 
Πασχαλινό γεύμα  με αρνιά κοκορέτσια κοντοσούβλια ελληνικές σπεσιαλιτέ. Χρόνος 
ελεύθερος και το βράδυ ελαφρύς μπουφές στο κεντρικό μπάρ, βραδυά κιθάρας.

4η ημέρα | ΚΕΡΚΎΡΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ 
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. Επιστροφή στην Κέρκυρα Το απόγευμα 
ελεύθεροι στην πόλη για βόλτα και καφέ. 

5η ημέρα | ΚΕΡΚΎΡΑ - METΣOBO - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρωινό και μετάβαση στο λιμάνι. Χρόνος ελεύθερος. Επιβίβαση στο φεριμπότ και 
απόπλους για Ηγουμενίτσα. Έπειτα επίσκεψη στο Μέτσοβο για καφέ. Συνεχίζουμε και 
με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. 

Στην 4ήμερη εκδρομή πραγματοποιείται το παραπάνω πρόγραμμα χωρίς καμία 
παράλειψη. 

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

4,5ΜΕΡΕΣ

ΠΟΡΤΟΦΙΝΟ
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73Περιλαμβάνονται/Δεν Περιλαμβάνονται στη σελ. 3 |

Τύπος δωματίου 4μέρες/ 3νύκτες 5μέρες/4νύκτες

Δίκλινο 155 € 207 €

1ο παιδί  2-12 χρονών
(σε δωμάτιο με 2 ενήλικες)

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

2ο  παιδί 2-6 χρονών ΔΩΡΕΑΝ           ΔΩΡΕΑΝ

2ο  παιδί 6-12 χρονών 79 € 109 €

Διαφορά Μονόκλινου 99 € 129 €

Τιμές κατ άτομο με δικό σας ΙΧ συνολικά με Ημιδιατροφή + 2 Εορταστικά 

SIRENA BEACH ΚΕΡΚΥΡΑ
Αυτό το ξενοδοχείο στην κεντρική τοποθεσία Γουβιά, βρίσκεται μόλις 50μ. από την 
παραλία. Διαθέτει κλιματιζόμενα δωμάτια, Το ξενοδοχείο περιλαμβάνει  σαλόνι με 
τηλεόραση και χώρο πρωινού.

PRIMAVERA HOTEL 
Το Primavera Hotel βρίσκεται σε απόσταση 250μ. από την παραλία της Δασιάς. 
Προσφέρει δωμάτια μέσα σε ένα μεγάλο, όμορφο κήπο και πισίνα.
τα δωμάτια του Primavera περιλαμβάνουν μπαλκόνι με υπέροχη θέα στην 
πισίνα ή στον κήπο, τηλεόραση και ιδιωτικό μπάνιο με ντους.

HOTEL 
IONIAN PARK ****
ΚΕΡΚΥΡΑ | (Γουβιά)

Πασχαλινό  πρόγραμμα
Μεγ. Παρασκευή 
Κατά την άφιξη ποτό Καλωσορίσματος(Αναψυκτικό Χυμος
Δείπνο 19.00-21.00
Νηστίσιμος μπουφές

Μεγ. Σάββατο
Πρωινό μπουφές  07.00 -10.00
Γεύμα 15.00 – 16.30 
Αναστάσιμο Δείπνο 24.30 παραδοσιακή μαγειρίτσα και μπουφέ , γλυκά 
φρούτα τσούγκρισμα αυγών, ποτά (Μπύρα, κρασί λευκό-κόκκινο 
αναψυκτικά) 

Κυριακή του Πάσχα
Πρωινό μπουφές  07.00 -10.00
11.00 -13.00 Ζωντανή μουσική με ελληνικό παραδοσιακό χορό στην 
πισίνα με μεζέ λύζο και τσίπουρο
14.30 Πασχαλινό γεύμα που περιλαμβάνει αρνιά, κοκορέτσια 
κοντοσούβλια ελληνικές σπεσιαλιτέ με σαλάτες αλοιφές τυριά και άλλα
21.00 Ελαφρύς μπουφές στο κεντρικό μπάρ βραδιά κιθάρας  

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ |  HOTELS 3* 1,5 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 4* 3 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 5* 4 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ
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1η ημέρα  | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΛΑΒΡΎΤΑ - ΠΑΤΡΑ 
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Βόλο, Αλαμάνα, Ισθμό Κορίνθου. Στάση
για καφέ και συνεχίζουμε για τα πανέμορφα Καλάβρυτα  όπου υψώθηκε η σημαία της Επανάστασης του 1821.
Όμορφη κωμόπολη κτισμένη σε υψόμετρο 750 μ. Συνεχίζουμε για την ιστορική μονή της Αγίας Λαύρας και ξεκινάμε 
για την Πάτρα. ‘Άφιξη τακτοποίηση  στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα | ΠΑΤΡΑ  ΤΡΙΠΟΛΗ  ΣΠΑΡΤΗ
Μετά το πρόγευμα επίσκεψη στον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα . 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. To βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης και τέλος αναστάσιμο δείπνο με 
παραδοσιακή μαγειρίτσα.  

3η ημέρα | ΣΠΑΡΤΗ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΜΎΣΤΡΑΣ 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Μονεμβάσια. Είναι περισσότερο 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 
στο ξενοδοχείο  Πασχαλινό γεύμα  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 ΔΎΡΟΎ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΝΑΎΠΛΙΟ
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 
Λακωνίας . 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 το Ναύπλιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα  | ΝΑΎΠΛΙΟ - ΕΠΙΔΑΎΡΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό  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.  και συνεχίζουμε για Επίδαυρο, που δημιουργεί δέος στον κάθε 
επισκέπτη. Περιήγηση στις Αρχαιότητες με ενδιάμεσες στάσεις στον Ισθμό της Κορίνθου, Αλαμάνα, Βόλο, άφιξη 
στην Θεσσαλονίκη.

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

2η ημέρα | ΔΕΛΦΟΙ (ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΝΑΎΠΑΚΤΟΣ )
Επίσκεψη αρχαιολογικού χώρου και αξιόλογου μουσείου των Δελφών 
Αναχώρηση για Ναύπακτο, θα δούμε το καλοδιατηρημένο βενετσιάνικο 
κάστρο, τον πύργο Μπότσαρη το κυκλικό λιμανάκι τον ανδριάντα του 
πυρπολητή Ανεμο γιάννη και κάτω από τον πλάτανο παίρνουμε το καφεδάκι 
μας. Στη συνέχεια επιστρέφουμε στο ιστορικό Γαλαξίδι, θα έχουμε την 
ευκαιρία να περπατήσουμε στο γραφικό χωριό, θαυμάζοντας πανέμορφα 
σπίτια, θαυμάσιες εκκλησίες, “ιστορικές γωνιές”. Το βράδυ παρακολούθηση 
της Ανάστασης και αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα.

3η ημέρα | ΔΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ - ΙΤΕΑ
Αναχώρηση και χρόνος ελεύθερος στην δημοφιλή Αράχωβα. Περπατώντας 
στην γραφική κωμόπολη κτισμένη στα νότια του όρους Παρνασσού θα 
γνωρίσουμε πολλά αξιοθέατα. Επιστροφή στους Δελφούς. Πασχαλινό 
γεύμα. Το απόγευμα επίσκεψη για καφέ στην παραλιακή Ιτέα. Επιστροφή και 
το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

4η ημέρα | ΔΕΛΦΟΙ - ΕΠΙΣΤ ΡΟΦΗ
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.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΦΟΙ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ΑΡΑΧΩΒΑ

5ΜΕΡΕΣ

4ΜΕΡΕΣ

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ |  HOTELS 3* 1,5 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 4* 3 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 5* 4 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ

ANAΣΤΑΣΗ

στον Ιερό Μητροπολιτικό ναό 

Ευαγγελίστριας (Σπάρτη)
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1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΠΙΔΑΎΡΟΣ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Βόλο, Αλαμάνα, Ισθμό Κορίνθου. Άφιξη στην 
Επίδαυρο. Περιήγηση του αρχαιολογικού χώρου και αναχώρηση για Πόρτο Χέλι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ παρακολούθηση του Επιταφίου.

2η ημέρα | ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ  -  (ΣΠΕΤΣΕΣ -ΎΔΡΑ) (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ)
Απόπλους για προαιρετική εκδρομή στις Σπέτσες και Ύδρα. Οι Σπέτσες, με τα πολλά μνημεία και κανόνια του 1821, 
αναδεικνύουν την ιστορική τους ταυτότητα. Στη συνέχεια θα πάμε στην Ύδρα, νησί που έχει συνδέσει το όνομα του 
με τους ναυτικούς αγώνες του 1821. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης. Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα.

3η ημέρα | ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - (ΠΟΡΟΣ- ΕΡΜΙΟΝΗ)
Πρωινό χρόνος ελεύθερος στο Πόρτο Χέλι. Το μεσημέρι εορταστικό πασχαλινό γεύμα και το απόγευμα αναχώρηση 
για τον Πόρο, περνώντας από Ερμιόνη και Γαλατά. Άφιξη στον Πόρο, χρόνος ελεύθερος για περιήγηση και στην 
επιστροφή περνούμε από το πανέμορφο Λεμονοδάσος. Επιστροφή στην Ερμιόνη όπου θα παρακολουθήσουμε το 
κάψιμο του Ιούδα. Διανυκτέρευση

4η ημέρα | ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΝΑΎΠΛΙΟ - ΠΑΛΑΜΗΔΙ 
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. Ολοκληρώθηκε 
το 1714 σε χρόνο-ρεκόρ μόλις λίγων ετών για να εξυπηρετήσει τις στρατιωτικές και ναυτικές επιχειρήσεις των 
Βενετσιάνων εκείνης της εποχής. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα | ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ -  ΜΎΚΗΝΕΣ - ΛΟΎΤΡΑΚΙ - Επιστροφή
Πρωινό 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.   Χρόνος ελεύθερος. Επίσκεψη στο Λουτράκι 
για καφέ.  Έπειτα αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για Ισθμό, Θήβα, Βόλο. 
Άφιξη το βράδυ στη πόλη μας. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Στην 4ημερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η μέρα του 5ημερου προγράμματος.

1η ημέρα | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΔΕΛΦΟΙ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, Βόλο, στάση για 
καφέ στην Αλαμάνα και συνεχίζουμε για Γραβιά, Δελφούς. Επίσκεψη στις 
αρχαιότητες. Γεύμα εξ ιδίων και αναχώρηση για Μεσολόγγι, περνώντας από 
Ιτέα, Γαλαξίδι, Ναύπακτο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
παρακολούθηση του Επιταφίου. Δείπνο

2η ημέρα | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και περιήγηση στην πόλη των “Ελεύθερων πολιορκημένων” 
όπου θα δούμε τον κήπο των Ηρώων, το σπίτι - Μουσείο του Γρηγορίου 
Παλαμά, το ιστορικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, την Μονή του Αγίου 
Συμεών καθώς και την περίφημη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Το βράδυ 
παρακολούθηση της Ανάστασης και αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα.

3η ημέρα | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - Ορεινή Ναυπακτία
Πρωινό και αναχώρηση για μια υπέροχη διαδρομή μέσα στην πανέμορφη 
φύση και στα έλατα της Ορεινής Ναυπακτίας. Θα ανηφορίσουμε για Λιμνίτσα, 
Τερψιθέα, Ελατού, Άνω Χώρα. Πρώτο χωριό η Λιμνίτσα. Στη συνέχεια 
ακολουθεί η Τερψιθέα με τις όμορφες εκκλησιές και τα τρεχούμενα νερά. 
Από εδώ και πάνω η όψη στο τοπίο πραγματικά αλλάζει καθώς εμφανίζονται 
τα πρώτα έλατα. Πίσω από τις κορφές των ψηλόκορμων δέντρων δεν θ’ 
αργήσουν να ξεπροβάλλουν τα σπίτια της Ελατούς, ενός από τα παλαιότερα 
χωριά της Ορεινής Ναυπακτίας. Η Ελατού είναι κτισμένη στις πυκνοδασωμένες 
πλαγιές του Κερασοβουνίου. Η Άνω Χώρα απλώνει τις γειτονιές της σε ύψος 
1.100 μέτρων στη ράχη μιας ελατοπλαγιάς Χρόνος να δούμε το χωριό και να 
δοκιμάσουμε τοπικές λιχουδιές και ντόπιο τσίπουρο . Χρόνος ελεύθερος και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση.Εορταστικό πασχαλινό γεύμα. 
Ελεύθερος  χρόνος . Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

4η ημέρα | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΑΓΡΙΝΙΟ - AΡΤΑ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΕΠΙΣΤ ΡΟΦΗ
Πρωινό και ξεκινάμε για Αγρίνιο, συνεχίζουμε για Άρτα, Γιάννενα. Γεύμα εξ 
ιδίων και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Άφιξη το βράδυ.

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ MEΣΟΛΟΓΓΙ
ΟΡΕΙΝΗ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

4,5ΜΕΡΕΣ

4ΜΕΡΕΣΚΑΨΙΜΟ ΤΟΎ 
ΙΟΎΔΑ 

στην Ερμιόνη

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ |  HOTELS 3* 1,5 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 4* 3 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 5* 4 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ
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1η Μέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΎΛΛΗΝΗ – ΖΑΚΎΝΘΟΣ
Αναχώρηση για τη Ζάκυνθο το πρωί και με ενδιάμεσες 
στάσεις φτάνουμε στο λιμάνι της Κυλλήνης. Επιβίβαση στο 
φέριμποτ και απόπλους για Ζάκυνθο. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και τα ξημερώματα παρακολούθηση του 
Επιταφίου 

2η Μέρα | ΖΑΚΎΝΘΟΣ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗ 
ΖΑΚΎΝΘΟΣ)
Πρωινό και περιήγηση στο κέντρο της πόλης (πλατεία 
Σολωμού, μουσείο Σολωμού, Κάλβου και επιφανών 
Ζακυνθίων και στο βυζαντινό μουσείο. Αναχώρηση 
για την ορεινή Ζάκυνθο, με ενδιάμεσες στάσεις, στην 
Αγία Μαρίνα (επίσκεψη στο μουσείο Χέλμη Φυσικής 
Ιστορίας και στην ομώνυμη εκκλησία της Αγίας Μαρίνας), 
στο Μαχαιράδο (εκκλησία Αγίας Μαύρας και Τιμόθεου) 
και περνώντας από Κοιλιωμένο, Άγιο Λέων και Μαριές 
φθάνουμε στην Αναφωνήτρια, στο ομώνυμο μοναστήρι 
που διετέλεσε ηγούμενος ο Άγιος Διονύσιος. Εάν επιτρέπει 
ο καιρός, επίσκεψη στις Γαλάζιες Σπηλιές (προαιρετικά). 
Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο, αφού πρώτα 
επισκεφτούμε παραδοσιακό εργαστήριο παστελιών. Το 
βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης και αναστάσιμο 
δείπνο με μαγειρίτσα.

3η Μέρα | ΖΑΚΎΝΘΟΣ 
Πρωινό. Προσκύνημα στο ιερό σκήνωμα του Αγίου 
Διονυσίου, μετάβαση στη Μπόχαλη, Λόφο Στράνη, ναυτικό 
μουσείο Επτανήσου (εφόσον είναι ανοικτό). Το μεσημέρι 
πασχαλινό γλέντι στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθερο 
και το βράδυ προαιρετική διασκέδαση με παραδοσιακές 
ζακυνθινές καντάδες.

4η Μέρα | ΖΑΚΎΝΘΟΣ (ΛΑΓΑΝΑ – ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΙΟΎ – 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ) 
Πρωινό και αναχώρηση για τον Λαγανά, η μεγαλύτερη 
παραλία της Μεσογείου με μήκος 9χλμ.  Θα δούμε την Λίμνη 
κεριού και στην συνέχεια θα επισκεφτούμε το Νότιο μέρος 
του νησιού, έχοντας διασχίσει μία πανέμορφη διαδρομή 
από δέντρα, όπου θα δούμε την περιοχή του Βασιλικού. 
Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στην πόλη.

5η Μέρα | ΖΑΚΎΝΘΟΣ – ΚΎΛΛΗΝΗ – ΠΑΤΡΑ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επιβίβαση στο φέριμποτ, απόπλους για Κυλλήνη και 
αναχώρηση για Πάτρα. Προσκύνημα στον ναό του Αγίου 
Ανδρέα. Με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ στη 
Θεσσαλονίκη.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η  
μέρα του προγράμματος 

1η Μέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΎΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ
Αναχώρηση το πρωί για την Κεφαλονιά και με ενδιάμεσες στάσεις 
καταλήγουμε στην Κυλλήνη. Επιβίβαση στο φέριμποτ και απόπλους. 
Άφιξη στον Πόρο Κεφαλλονιάς και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. Δείπνο.

2η Μέρα | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ΓΎΡΟΣ ΝΗΣΙΟΎ)
Πρωινό. Αναχώρηση για τη μονή του Αγίου Γεράσιμου (όπου βρίσκεται 
ο τάφος του Αγίου). Συνεχίζουμε για το σπήλαιο Δρογκαράτης, 
περνάμε από την όμορφη Σάμη και καταλήγουμε στην όμορφη λίμνη 
Μελισάννη (προαιρετική βαρκάδα). Στη συνέχεια αναχωρούμε για 
την Αγία Ευφημία, κάνουμε μία στάση για φωτογραφίες του Μύρτου, 
μία από τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης και μετά από μία όμορφη 
διαδρομή, καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας. Σε περίπτωση που ο 
δρόμος για Φισκάρδο είναι ανοικτός, θα επισκεπτούμε την όμορφη 
τουριστική περιοχή. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης 

3η Μέρα | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Πρωινό και επίσκεψη στο Κοργιαλένειο ιστορικό και λαογραφικό 
μουσείο.και ελεύθεροι στην πόλη. Το απόγευμα επίσκεψη 
στο γραφικό Ληξούρι (πατρίδα του σατιρικού ποιητή Ανδρέα 
Λασκαράτου) για καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προαιρετική 
βραδινή διασκέδαση.

4η Μέρα | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ – ΙΘΑΚΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Προαιρετική εκδρομή, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, 
στην πατρίδα του Οδυσσέα, τη μυθική Ιθακή. Γνωστή από τα ποιήματα 
του Ομήρου, το νησί του νόστου, της πατρίδας και της αγάπης προς 
αυτή, το νησί του προορισμού. Αναχώρηση από τη Σάμη, άφιξη στον 
Πίσω Αετό, μετάβαση στο Βαθύ (πρωτεύουσα του νησιού), στον 
Σταυρό, στις Φρίκες και στο Κιόνι. Το απόγευμα επιστροφή στην 
Κεφαλλονιά.

5η Μέρα | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ – ΚΎΛΛΗΝΗ – ΠΑΤΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επιβίβαση στο φέριμποτ και απόπλους για Κυλλήνη. Άφιξη και 
αναχώρηση για Πάτρα. Προσκύνημα στον ναό του Αγίου Ανδρέα. 
Ελεύθερος χρόνος (για καφέ) και αμέσως ξεκινάμε για Αντίρριο-
Ρίο. Διέλευση από Ναύπακτο, Γαλαξίδι, Ιτέα, Χάνι Γραβιάς, 
Αλαμάνα, Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ στη 
Θεσσαλονίκη.

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

1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΎΛΛΗΝΗ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για 
τη Κεφαλονιά και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε 
στο λιμάνι της Κυλλήνης. Επιβίβαση στο φέριμποτ και 
απόπλους για Κεφαλονιά. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. 

2η ημέρα | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΓΎΡΟΣ ΝΗΣΙΟΎ
Πρωινό και αναχωρούμε για τον γύρο του νησιού. 
Πρώτος σταθμός το Μοναστήρι του Αγ. Γεράσιμου, 
προσκύνημα στον προστάτη του νησιού. Η γραφική 
εκκλησία και τα μεγάλα πλατάνια εντυπωσιάζουν. 
Επόμενη στάση στο σπήλαιο της Δρογκαράτης όπου η 
ακουστική του και οι ιριδίζουσες αποχρώσεις, αφήνουν 
στον επισκέπτη εικόνα μοναδική. Ακολουθεί η υπόγεια 
λίμνη της Μελισσάνης. Η όμορφη βαρκάδα και οι 
αποχρώσεις στα τοιχώματα και στα νερά του σπηλαίου, 
μαγεύουν την ψυχή. Επιστροφή σε μια διαδρομή 
γεμάτη αντιθέσεις με κορύφωση τη μοναδική παραλία 
του Μύρτου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα 
ελεύθεροι για περίπατο στο Αργοστόλι, έπειτα σας 
προτείνουμε επίσκεψη στο γραφικό Ληξούρι (πατρίδα 
του σατιρικού ποιητή Ανδρέα Λασκαράτου επιστροφή 
στ Αργοστόλι Το βράδυ παρακολούθηση του Επιταφίου 
στην πόλη

3η ημέρα | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΖΑΚΎΝΘΟΣ 
Πρωινό, χρόνος ελεύθερος  και  αναχώρηση για την 
Ζάκυνθο (μέσω Κυλλήνης). Άφιξη, μετάβαση και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για 
ξεκούραση και το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης 
και αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα.

4η ημέρα | ΖΑΚΎΝΘΟΣ – ΓΎΡΟΣ ΝΗΣΙΟΎ 
Πρωινό και αναχώρηση για το προάστιο της υψηλής 
κοινωνίας, το ωραιότερο μπαλκόνι του νησιού τη 
Μπόχαλη, όπου θα επισκεφτούμε τον ναό της Ζωοδόχου 
πηγής. Έπειτα αναχώρηση για τον ξακουστό λόφο του 
Στράνη πάνω από την πόλη της Ζακύνθου, εκεί όπου 
ο Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε τον Εθνικό μας 
Ύμνο και τους Ελεύθερους πολιορκημένους. Η επόμενη 
στάση μας θα είναι στην εκκλησία της Αγίας Μαύρας και 
Τιμόθεου στο Μαχαιράδο με τις υπέροχες τοιχογραφίες 
και εικόνες. Το μεσημέρι Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Πασχαλινό γέντι  Απόγευμα ελεύθερο. 

5η ημέρα | ΖΑΚΎΝΘΟΣ  - ΚΎΛΛΗΝΗ - ΠΑΤΡΑ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρωινό και επιβίβαση στο φέριμποτ και απόπλους για 
Κυλλήνη. Άφιξη και αναχώρηση για Πάτρα. Προσκύνημα 
στον ναό του Αγίου Ανδρέα. Χρόνος ελεύθερος (για 
καφέ) και αμέσως ξεκινάμε για Θεσσαλονίκη, με 
ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας. 

ΚΥΛΛΗΝΗ - ΠΟΡΟΣ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΠΑΤΡΑΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΙΘΑΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

4,5ΜΕΡΕΣ

4,5ΜΕΡΕΣ

5ΜΕΡΕΣ

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ |  HOTELS 3* 1,5 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 4* 3 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 5* 4 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ
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ΦΙΣΚΑΡΔΟ - ΙΘΑΚΗ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ - ΠΡΕΒΕΖΑ -  ΓΙΑΝΝΕΝΑ1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΡΕΒΕΖΑ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για Βέροια, Γρεβενά, 
Μέτσοβο στάση για καφέ συνεχίζουμε Πρέβεζα. Άφιξη τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα μεταφορά για να παρακολουθήσουμε την 
ακολουθία του επιταφίου σε μία από τις πιο γραφικές εκκλησίες της πόλη, 
το Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Χαραλάμπους, όπου σύμφωνα με το τοπικό 
έθιμο, κατά την επιστροφή του επιταφίου ακολουθεί στιχομυθία πίσω από τις 
κλειστές πόρτες για να εισέλθει ο επιτάφιος στον ναό της πόλης. Επιστροφή 
σο ξενοδοχείο μας νηστίσιμο δείπνο.
2η ημέρα | ΠΡΕΒΕΖΑ – ΠΑΡΓΑ – ΠΑΞΟΙ – ΖΑΛΟΓΓΟΣ 
(Προαιρετική εκδρομή στους Παξούς και Ανάσταση στο Ζάλογγο) 
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη της ΠΑΡΓΑΣ 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 ΠΑΡΓΑΣ για καφέ η φαγητό (εξ ιδίων). Για όσους επιθυμούν 
σας προτείνουμε μίνι θαλάσσια εκδρομή (εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές 
συνθήκες) με προορισμό το πανέμορφο νησάκι των Παξών. Πρωτεύουσα 
των Παξών είναι ο γραφικός Γάιος ο οποίος προστατεύεται φυσικά από δύο 
νησάκια, την Παναγιά και τον Άγιο Νικόλαο. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και ετοιμαζόμαστε για να υποδεχτούμε την 
ΑΝΑΣΤΑΣΗ του κυρίου. Αναχώρηση το βράδυ για το Ζάλογγο όπου θα 
παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
ακολουθεί δείπνο με μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα της περιοχής.
3n ημέρα | ΠΡΕΒΕΖΑ - ΑΡΤΑ - ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΎΜΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για την Άρτα. Φτάνοντας στην θα κάνουμε μία 
στάση για καφεδάκι στο πασίγνωστο γεφύρι όπου θα πάρουμε και 
ωραίες φωτογραφίες. Τέλος επιστροφή στο ξενοδοχείο για το Πασχαλινό, 
εορταστικό μας γεύμα με πλούσια εδέσματα και ποτό. Το απόγευμα περίπατος 
στην Πρέβεζα.  
4n ημέρα | ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΎΚΑΔΑ
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.  
5η ημέρα | ΠΡΕΒΕΖΑ - ΝΙΚΟΠΟΛΗ - ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ - Γ ΙΑΝΝΕΝΑ - 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  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.

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

ΠΡΕΒΕΖΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ

4,5ΜΕΡΕΣ

1η Μέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΛΕΎΚΑΔΑ
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Βέροια, Γρεβενά, Μέτσοβο στάση για καφέ 
συνεχίζουμε για Λευκάδα Άφιξη το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το βράδυ παρακολούθηση του 
Επιταφίου.

2η Μέρα | ΛΕΎΚΑΔΑ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ - ΙΘΑΚΗ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ)
Αναχώρηση για Νυδρί, το πιο τουριστικό μέρος του νησιού και γνωστό γιατί βρίσκεται απέναντι από τον Σκορπιό. 
Δυνατότητα για μια προαιρετική θαλάσσια εκδρομή στο Φισκάρδο της Κεφαλονιάς (εάν το επιτρέπουν οι καιρικές 
συνθήκες), στην μυθική Ιθάκη (πατρίδα του Οδυσσέα) και στα Πριγκιπόννησα, το Μεγανήσι όπου βρίσκεται και η 
σπηλιά του θρυλικού υποβρυχίου “Παπανικολή” και τον Σκορπιό του Ωνάση που πλέον ανήκει στον ρώσο μεγιστάνα 
Ντιμίτρι Ριμπολόβλεφ. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης και 
ακολουθεί το αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα.

3η Μέρα | ΛΕΎΚΑΔΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Περιήγηση στο νησί. Θα αρχίσουμε με περίπατο στην πόλη της Λευκάδας με την όμορφη αγορά και τον υπέροχο 
πεζόδρομο στο ιστορικό κέντρο. Θα θαυμάσουμε τη θέα από το μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης, και τον Άγιο 
Νικήτα. Θα δούμε επίσης το Ενετικό κάστρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και Πασχαλινό γεύμα.

4η Μέρα | ΛΕΎΚΑΔΑ - ΚΑΡΎΑ
Πρωινό και αναχώρηση για εκδρομή στην Καρυά ενα ορεινό χωριό που βρίσκεται στο βορεινό και κεντρικό τμήμα 
του νησιού. Το χωριό είναι σκαρφαλωμένο στο όρος Ελάτη, σε υψόμετρο 500 και άνω μέτρων Η Καρυά είναι 
ξακουστή για τα παραδοσιακά υφαντά και κεντήματα που φτιάχνονται εδώ και αιώνες με χρήση μιας ειδικής 
τεχνικής (Καρσάνικη βελονιά). Χρόνος ελεύθερος στο όμορφο παραδοσιακό χωριό φαγητό και το απόγευμα 
επιστροφή στην Λευκάδα.

5η Μέρα | ΛΕΎΚΑΔΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Περιήγηση στη δυτική πλευρά του νησιού η οποία χαρακτηρίζεται από τις ωραιότερες ακτές όπως Άγιος Νικήτας, 
Κάθισμα, Εγκρεμνοί, Πόρτο Κατσίκι. Ξεκινάμε για Πρέβεζα. Ελεύθεροι για περίπατο στην όμορφη πόλη. Στάση για 
καφέ και συνεχίζουμε για Γιάννενα μέσω Άρτας. Γεύμα εξ ιδίων στις ταβέρνες της λίμνης, μικρή περιήγηση στο 
κάστρο της πόλης. Αναχώρηση για Θεσ/νίκη.

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

ΛΕΥΚΑΔΑ 4,5ΜΕΡΕΣ

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ |  HOTELS 3* 1,5 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 4* 3 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 5* 4 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ

Τιμές κατ άτομο με δικό σας ΙΧ συνολικά με Hμιδιατροφή

Τύπος δωματίου 4μέρες/ 3νύκτες

Δίκλινο /Τρίκλινο (sup. Rooms) 169 €
Μονόκλινο (sup. Rooms) 269 €

Τετράκλινο(sup.rooms)   (συνολική τιμή δωματίου) 569 €

1ο παιδί  2-6 χρονών
(σε δωμάτιο με 2 ενήλικες) Δωρεάν

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΣ ΜΠΟΥΦΕΣ * Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΟΠΑΡΑΔΟΤΗ ΜΑΓΕΙΡΙΤΣΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ-ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
(ΑΡΝΙΑ ΣΟΥΒΛΑΣ-ΚΟΚΟΡΕΤΣΙ-ΣΠΛΗΝΑΝΤΕΡΟ)

LEFKAS HOTEL***
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1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΡΑΦΗΝΑ - ΤΗΝΟΣ 
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί και μέσω 
Λάρισας Βόλου και Αλαμάνας, άφιξη στο όμορφο λιμάνι της 
Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την Τήνο. 
Νύφη των Κυκλάδων και νησί των ανέμων. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα | ΤΗΝΟΣ 
Πρωινό και επίσκεψη στο ναό της Μεγαλόχαρης, 
προσκύνημα της θαυματουργής Αγίας Εικόνας και 
παρακολούθηση της Λειτουργίας της Αποκαθήλωσης. 
Χρόνος ελεύθερος και το βράδυ μεταφορά στο ναό της 
Μεγαλόχαρης όπου και θα παρακολουθήσουμε τα εγκώμια 
και ακολουθεί η περιφορά των επιταφίων όλοι οι επιτάφιοι 
των εκκλησιών της χωρας συγκεντρώννται στην πλατεία 
Παντανάσσης και μετά το άκουσμα των εγκωμίων από τους 
ιερείς και την μπαντα του δήμου οι πιστοι ακολουθούν 
τους εοιταφίεου π́ σω στις εκκλησίες τους. Ο επιτάφιο του 
Αγιου Νικολαόυ κατευθέυντε προν την παραλία Καλάμια 
όπυ εκεί ο ιερέας με αυτος που μεταφέρουν τον επιταφίο 
μπαίνουν μέσα στην θάλασσα και κάνουν τρισάγιο για 
όλους τους ναυτικούς που χάθηκαν στην θάλασσα.  Κατά 
την επιστροφή τους στην εκκλησία ο επιτάφιος μεταφέρετε 
από γυναίκες. 

3η ημέρα | ΤΗΝΟΣ (Γύρος νησιού)
Πρωινό επίσκεψη στο ναό της Μεγαλόχαρης, 
παρακολούθηση της λειτουργίας και αναχώρηση για τον 
γύρο του νησιού. Αφού περάσουμε από τα χωριά Κτικάδος, 
Χατζηράδος, Κάμπος, Καρδιανή, Υστέρνια καταλήγουμε 
στο μεγαλύτερο χωριό της Τήνου τον Πύργο την πατρίδα 
του περίφημου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά. Επιστροφή 
στην Τήνο. Ξεκούραση και το βράδυ παρακολούθηση της 
λειτουργίας της Αναστάσεως. Ακολουθεί, αναστάσιμο 
δείπνο με μαγειρίτσα.

4η ημέρα | ΤΗΝΟΣ - ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ
Πρωινό και παρακολούθηση της λειτουργίας στο ναό της 
Μεγαλόχαρη και αναχώρηση για το μοναστήρι της Αγίας 
Πελαγίας - Κοίμησης της Θεοτόκου, μεγάλο μνημειακό 
οικοδομικό συγκρότημα κτισμένο τον 10ο αιώνα. Μέσω 
του χωριού Βόλακα επιστρέφουμε για περιήγηση του 
ιδρύματος Ευαγγελίστρια. Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα. 
Χρόνος ελεύθερος. 
5η ημέρα | ΤΗΝΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ
Χρόνος ελεύθερος για ένα τελευταίο περίπατο στην αγορά 
της Τήνου. Μετάβαση στο λιμάνι και απόπλους για Ραφήνα. 
Άφιξη επιβίβαση στο λεωφορείο και συνεχίζουμε για 
Αλαμάνα, Βόλο, Λάρισα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη αργά 
το βράδυ στην πόλη μας.

Σημειώσεις: Στην 4ημερη εκδρομή δεν 
πραγματοποιείται η 2η ημέρα του προγράμματος. 

1η,2η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΡΑΦΗΝΑ - ΤΗΝΟΣ 
Αναχώρηση από το γραφείο μας το βράδυ και μέσω Λάρισας Βόλου 
και Αλαμάνας, άφιξη στο όμορφο λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο 
πλοίο και απόπλους για την Τήνο, Νύφη των Κυκλάδων και νησί των 
ανέμων. Άφιξη και επίσκεψη στο ναό της Μεγαλόχαρης, προσκύνημα 
της θαυματουργής Αγίας Εικόνας και παρακολούθηση της Λειτουργίας 
της. Αποκαθήλωσης. Χρόνος ελεύθερος και το βράδυ μεταφορά στο 
ναό της Μεγαλόχαρης όπου και θα παρακολουθήσουμε τα εγκώμια 
και ακολουθεί η περιφορά των επιταφίων όλοι οι επιτάφιοι των 
εκκλησιών της χωρας συγκεντρώννται στην πλατεία Παντανάσσης 
και μετά το άκουσμα των εγκωμίων από τους ιερείς και την μπαντα 
του δήμου οι πιστοι ακολουθούν τους εοιταφίεου π́ σω στις εκκλησίες 
τους. Ο επιτάφιο του Αγιου Νικολαόυ κατευθέυντε προν την παραλία 
Καλάμια όπυ εκεί ο ιερέας με αυτος που μεταφέρουν τον επιταφίο 
μπαίνουν μέσα στην θάλασσα και κάνουν τρισάγιο για όλους τους 
ναυτικούς που χάθηκαν στην θάλασσα. Κατά την επιστροφή τους 
στην εκκλησία ο επιτάφιος μεταφέρετε από γυναίκες. 

3η ημέρα | ΤΗΝΟΣ (Γύρος νησιού)
Πρωινό και επίσκεψη στο ναό της Μεγαλόχαρης, παρακολούθηση της 
λειτουργίας αναχώρηση για τον γύρο του νησιού. Αφού περάσουμε 
από τα χωριά Κτικάδος, Χατζηράδος, Κάμπος, Καρδιανή, Υστέρνια 
καταλήγουμε στο μεγαλύτερο χωριό της Τήνου τον Πύργο την 
πατρίδα του περίφημου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά. Επιστροφή στην 
Τήνο.Ξεκούραση και το βράδυ παρακολούθηση της λειτουργίας της 
Αναστάσεως. Ακολουθεί, αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα.

4η ημέρα | ΤΗ ΝΟΣ - ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ
Πρωινό και παρακολούθηση της λειτουργίας στο ναό της Μεγαλόχαρη 
και αναχώρηση για το μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας –Κοίμησης της 
Θεοτόκου, μεγάλο μνημειακό οικοδομικό συγκρότημα κτισμένο τον 
10ο αιώνα. Μέσω του χωριού Βόλακα επιστρέφουμε για περιήγηση 
του ιδρύματος Ευαγγελίστρια. Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα. Χρόνος 
ελεύθερος. 

5η ημέρα | ΤΗΝΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ
Χρόνος ελεύθερος για ένα τελευταίο περίπατο στην αγορά της Τή-
νου. Μετάβαση στο λιμάνι και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη επιβί-
βαση στο λεωφορείο και συνεχίζουμε για Αλαμάνα, Βόλο, Λάρισα
με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας.

1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  - ΡΑΦΗΝΑ - ΜΎΚΟΝΟΣ 
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί και 
μέσω Λάρισας Βόλου και Αλαμάνας, άφιξη στο όμορφο 
λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους 
για την Μύκονο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

2η μέρα | 4η μέρα - ΜΎΚΟΝΟΣ
Ημέρες ελεύθερες. Μπορείτε να επισκεφθείτε τις 
όμορφες παραλίες της Μυκόνου, σε πολύ μικρή 
απόσταση από την χώρα, επίσης μπορείτε να κάνετε 
ημερήσιες εκδρομές (εφόσον το επιτρέπει ο καιρός) σε 
κοντινά νησιά όπως Τήνο, Δήλο.

5η ημέρα | ΜΎΚΟΝΟΣ  - ΡΑΦΗΝΑ - ΘΕΣΣ ΑΛΟΝΙΚΗ
Χρόνος ελεύθερος για ένα τελευταίο περίπατο στη 
Μύκονο. Μετάβαση στο λιμάνι και απόπλους για Ραφήνα. 
Άφιξη επιβίβαση στο λεωφορείο και συνεχίζουμε για 
Αλαμάνα, Βόλο, Λάρισα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη 
αργά το βράδυ στην πόλη μας.

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΗ
THNOΣ

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΗ
THNOΣ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ

MYKONOΣ

4,5ΜΕΡΕΣ
4,5ΜΕΡΕΣ

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ |  HOTELS 3* 1,5 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 4* 3 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 5* 4 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ

5ΜΕΡΕΣ
3NYXTEΣ
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1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΡΑΦΗΝΑ - ΑΝΔΡΟΣ 
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί και μέσω 
Λάρισας Βόλου και Αλαμάνας, άφιξη στο όμορφο λιμάνι 
της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την 
Άνδρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα | ΑΝΔΡΟΣ
Δεν την είπαν τυχαία ‘’πριγκίπισσα τω Κυκλάδων’’. Η 
Άνδρος είναι αρχόντισσα και πανέμορφη. Αναχώρηση 
για την χώρα της Άνδρου με τη Καΐρειο Βιβλιοθήκη, 
σημαντικό πνευματικό ίδρυμα, στεγασμένο σε αρχοντικό 
του 1919, το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κυδωνιέως, 
το Εμπειρίκειο Γηροκομείο και το Εμπειρίκειο Γυμνάσιο, 
το σπίτι του Θεόφιλου Καΐρη, θεολόγου, φιλοσόφου και 
αγωνιστή του 1821, η μαρμάρινη κρήνη του Καμπάνη, 
το Δημοτικό Θέατρο αξίζουν την προσοχή. Προσκύνημα 
στην μονή Παναχράντου όπου φυλάσσεται η κάρα του Αγ 
Παντελεήμονα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ 
παρακολούθηση της Αναστάσιμης λειτουργίας.

3η – 4η μέρα | ΑΝΔΡΟΣ
Ημέρες ελεύθερες. μπορείτε να κάνετε ημερήσιες εκδρομές 
(εφόσον το επιτρέπει ο καιρός) σε κοντινά νησιά όπως την 
Τήνο.

5η ημέρα | ΑΝΔΡΟΣ  - ΡΑΦΗ ΝΑ
Χρόνος ελεύθερος για ένα τελευταίο περίπατο στη Άνδρο. 
Μετάβαση στο λιμάνι και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη 
επιβίβαση στο λεωφορείο και συνεχίζουμε για Αλαμάνα, 
Βόλο, Λάρισα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη αργά το βράδυ 
στην πόλη μας.

1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Τέμπη, 
Βόλο, Αλαμάνα με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και 
φαγητό άφιξη στην Χαλκίδα που απλώνεται τόσο στην
ευβοϊκή όσο και στη βοιωτική ακτή του πορθμού του 
Ευρίπου. Σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών λόγω της 
σημαντικής γεωγραφικής θέσης της και μήλο της Έριδος 
για τους ισχυρούς κάθε εποχής. Την όμορφη εικόνα της 
σύγχρονης πόλης, που είναι γνωστή για το ιδιόμορφο 
παλιρροϊκό φαινόμενο στον πορθμό του Ευρίπου, 
συνθέτουν ο παραλιακός πεζόδρομος, το κάστρο, οι 
μεγαλοπρεπείς ναοί, οι πλατείες και τα νεοκλασικά 
αρχοντικά. και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
παρακολούθηση του Επιταφίου.

2η ημέρα | ΧΑΛΚΙΔΑ (Αράχοβα – Δελφοί)
Ξεκινάμε για την γραφική Αράχοβα. Περίπατο στην 
πόλη και συνεχίζουμε για Δελφούς. Περιήγηση στις 
αρχαιότητες, επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ παρακολούθηση της τελετής της Ανάστασης 
και αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα.

3η ημέρα | ΧΑΛΚΙΔΑ (Αυλωνάρι - Κύμη)
Αναχώρηση για την Ανατολική Εύβοια. Διέλευση 
από Βέλος, Λέπουρα, άφιξη στο χωριό Αυλωνάρι. 
Ελεύθεροι να δούμε τα ερείπια μεσαιωνικού πύργου 
και τη βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και 
συνεχίζουμε για Κύμη. Εορταστικό πασχαλινό γεύμα. Το 
απόγευμα ελεύθερο στην Χαλκίδα όπου θα γνωρίσουμε 
από κοντά το ασύνηθες και μοναδικό φαινόμενο 
των ρευμάτων στη γέφυρα. Το βράδυ προαιρετική 
διασκέδαση.

4η ημέρα | ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΡΤΑΚΗ - ΠΡΟΚΟΠΙ - ΛΙΜΝΗ 
ΑΙΔΗΨΟΣ - ΓΛΎΦΑ - Επιστροφή
Ξεκινάμε για Αρτάκη που οφείλει την ονομασία της 
στην Αρτάκη της Προποντίδας, τόπο καταγωγής 
των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν εδώ μετά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, συνεχίζουμε για Προκόπι 
όπου θα επισκεφθούμε τον Αϊ Γιάννη τον Ρώσο. Ο ναός 
του είναι αφιερωμένος στον ομώνυμο άγιο. Επόμενοι 
σταθμοί η Λίμνη και η Αιδηψός, που η φύση προίκισε 
απλόχερα με ιαματικά νερά πολύτιμα για τη σωματική 
υγεία και ευεξία του επισκέπτη, αλλά και με τοπία 
απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, στάση για φαγητό και 
απόπλους από Αγιόκαμπο για τη Γλυφα, απ’ όπου με το 
πούλμαν μας συνεχίζουμε για Θεσ/νίκη. Άφιξη το βράδυ.

ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΡΟΣ

ΕΥΒΟΙΑ

4,5ΜΕΡΕΣ

4ΜΕΡΕΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΡΑΧΟΒΑ - ΔΕΛΦΟΙ - ΑΥΛΏΝΑΡΙ - ΚΥΜΗ
ΑΡΤΑΚΗ - ΠΡΟΚΟΠΙ - ΛΙΜΝΗ  ΑΙΔΗΨΟΣ - ΓΛΥΦΑ

1η ,2η  ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΡΟΣ
Αναχώρηση από το γραφείο μας το βράδυ και μέσω Λάρισας Βόλου 
και Αλαμάνας, άφιξη στο  λιμάνι Του Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο και 
απόπλους για Πάρο άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο

3η – 4η  ημέρα | ΠΑΡΟΣ   
Μέρες ελεύθερες για να επισκεφθείτε τα ερείπια του ενετικού κάστρου 
στη Νάουσα τους  ανεμόμυλους στη Νάουσα τα ερείπια του Ασκληπιείου 
,το ιερό του Απόλλωνα το Φράγκικο Κάστρο στην Παροικιά και φυσικά 
να παρακολουθήσετε την λειτουργία της Ανάστασης στη Εκκλησία της 
Εκατονταπυλιανής

5η ημέρα | ΠΑΡΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Χρόνος ελεύθερος για ένα τελευταίο περίπατο στην αγορά της  
Παροικιάς. Μετάβαση στο λιμάνι και απόπλους για Πειραιά . Άφιξη 
επιβίβαση στο λεωφορείο και συνεχίζουμε για Αλαμάνα, Βόλο, Λάρισα 
με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας

5ΜΕΡΕΣ
3NYXTEΣ

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ |  HOTELS 3* 1,5 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 4* 3 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 5* 4 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ
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1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΝ ΠΛΩ 
Συγκέντρωση και αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07:00 για Λαμία, Πειραιά. Άφιξη, επιβίβαση στο πλοίο, 
τακτοποίηση στα σαλόνια και απόπλους για την Πάτμο. Άφιξη τα ξημερώματα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα | ΠΑΤΜΟΣ (Τελετή Νιπτήρος -12  Ευαγγέλια στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης)  
Πρωινό  και μετάβαση στην πλατεία της Χώρας και παρακολούθηση της αναπαράστασης του Θείου Δράματος 
(Μυστικός Δείπνος) και την τελετή του Νιπτήρα από τον Ηγούμενο και τους καλόγηρους της Ιερής Μονής του 
Ευαγγελιστή Ιωάννη.  Ελεύθεροι στη πόλη. Το απόγευμα  αναχώρηση για το Σπήλαιο της Αποκάλυψης όπου 
μπορούμε να παρακολουθήσουμε την λειτουργία των 12 Ευαγγελίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα | ΠΑΤΜΟΣ
Πρωινό  και αναχώρηση για την χώρα όπου θα επισκεφτούμε το καστρομοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολογου  
με τις βυζαντινές εικόνες λείψανα Αγίων  το ιδρυτικό χρυσόβουλλο της μονής  Περιήγηση στο μεσαιωνικό οικισμό, 
αναχώρηση για την Μονή του Ευαγγελισμού με πανοραμική θέα και θα παρακολουθήσουμε την Αποκαθήλωση 
σύμφωνα με το ιδιαίτερο τυπικό της μονής. Επιστροφή  και το βράδυ παρακολούθηση των 2 Επιταφίων που 
συναντώνται στο λιμάνι της Σκάλας.

4η ημέρα | ΠΑΤΜΟΣ ( προαιρετική εκδρομή στους Λειψούς)
Μέρα διαθέσιμη στους εκδρομείς για περίπατο στην όμορφη Πάτμο. Παράλληλα σας προτείνουμε ημερήσια θαλάσσια 
εκδρομή στο μαγευτικό πολυνήσι  των  Λειψών με τα λευκά σπιτάκια και τα διάσπαρτα εκκλησάκια  .Προσκύνημα  
στη Παναγιά του Χάρου την μοναδική εικόνα που η Παναγία δεν κρατά ο Θείο βρέφος χρόνος ελεύθερος στο όμορφο 
νησί   Επιστροφή το απόγευμα. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης. Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα.

5η ημέρα | ΠΑΤΜΟΣ
Μέρα ελεύθερη σ’ αυτό το ευλογημένο νησί απ’ το Θεό και από τη φύση, που ντυμένο στ’ άσπρα και τα γαλάζια, 
στέκει στο βόρειο άκρο των Δωδεκανήσων. Περίπατο στα αξιοθέατα, Γεύμα Γιορτινό - Πασχαλινό. Ελεύθεροι στην 
πόλη. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα | ΠΑΤΜΟΣ - ΕΝ ΠΛΩ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΠΙΣΤ ΡΟΦΗ 
Πρωινό ελεύθερο και μεταφορά στο λιμάνι. Επιβίβαση στο πλοίο άφιξη στον Πειραιά, επιβίβαση στο πούλμαν και 
αναχώρηση για Λαμία, Θεσσαλονίκη.

1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  - ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ
Αναχώρηση από το γραφείο νωρίς το πρωί για Λάρισα,Βόλο. Επιβίβαση στο 
πλοίο και απόπλους για Σκιάθο.Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. και το βράδυ 
παρακολούθηση του επιταφίου.

2η - 4η ημέρα | ΣΚΙΑΘΟΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ)
Μέρες ελεύθερες για να γνωρίσουμε το νησί. Μπορούμε να επισκεφθούμε 
το σπίτι του Παπαδιαμάντη να κάνουμε ένα κοντινό περίπατο στην μικρή 
χερσόνησο Μπούρτζι που χωρίζει το παλιό με το νέο λιμάνι. Εδώ υπάρχουν 
ερείπια από το Ενετικό κάστρο ακόμη μπορούμε να κάνουμε μια θαλάσσια 
προαιρετική εκδρομή στο καταπράσινο νησί της Σκοπέλου.

5η ημέρα | ΣΚΙΑΘΟΣ - ΒΟΛΟΣ - ΕΠΙΣΤ ΡΟΦΗ
Χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Βόλο 
από όπου με το πούλμαν συνεχίζουμε για την πόλη μας. Άφιξη το βράδυ. 

1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  - ΒΟΛΟΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ
Αναχώρηση από το γραφείο νωρίς το πρωί για Λάρισα, Βόλο. Επιβίβαση στο 
πλοίο και απόπλους για Σκόπελο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το βράδυ 
παρακολούθηση του επιταφίου.

2η - 4η ημέρα | ΣΚΟΠΕΛΟΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΣΚΙΑΘΟ)
Μέρες ελεύθερες για να γνωρίσουμε το νησί. Στην πανέμορφη Χώρα 
θα θαυμάσουμε κατάλευκα σπίτια, γραφικές εκκλησίες και φυσικά το 
Βενετσιάνικο κάστρο του Γκίζη ακόμη μπορούμε να κάνουμε μια θαλάσσια 
προαιρετική εκδρομή στο νησί της Σκιάθου.

5η ημέρα | ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΒΟΛΟΣ - ΕΠΙΣΤ ΡΟΦΗ
Χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Βόλο 
από όπου με το πούλμαν συνεχίζουμε για την πόλη μας. Άφιξη το βράδυ. 

ΠΑΤΜΟΣ
Σπήλαιο Αποκάλυψης

ΣΚΙΑΘΟΣ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

6ΜΕΡΕΣ
4,5ΜΕΡΕΣ

4,5ΜΕΡΕΣ

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΥ ΛΕΙΨΟΥΣ

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ |  HOTELS 3* 1,5 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 4* 3 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 5* 4 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ



81Περιλαμβάνονται/Δεν Περιλαμβάνονται στη σελ. 3 |

1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς 
το πρωί για Καρπενήσι, με ενδιάμεσες στάσεις, σε Λάρισα, 
Βόλο. Άφιξη το απόγευμα στο Καρπενήσι και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς 
του Επιταφίου.

2η ημέρα |  ΚΑΡΠΕΝΗΣ Ι (ΛΙΜΝΗ  ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ)
Αναχώρηση για τις λίμνες των Κρεμαστών και τον ποταμό 
Μέγδοβα. Μια διαδρομή με πανύψηλα έλατα και σπάνια 
αλπική ομορφιά. Επιστροφή στο Καρπενήσι. Γεύμα εξ 
ιδίων και το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την τελετή της 
Ανάστασης  ΚΑΙ αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα.

3η ημέρα | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (ΠΡΟΎΣΣΟΣ)
Αναχώρηση για Κορυσχάδες, όπου βρίσκεται το Μουσείο 
της Εθνικής Αντίστασης, το Μικρό Χωριό και το Μεγάλο 
και θα καταλήξουμε στο Μοναστήριτης Παναγίας 
Προυσιώτισσας, όπου φυλάγεται η εικόνα της Παναγίας 
(έργο του Ευαγγελιστή Λουκά). Επιστροφή στο Καρπενήσι. 
Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα περίπατος στο μικρό χωριό 
Άγιος Νικόλαος. Επιστροφή και το Βράδυ προαιρετική 
διασκέδαση. 

4η ημέρα | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ -ΎΠΑΤΗ - ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΑ - 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αναχώρηση για Υπάτη και Μονή Αγάθωνα. Συνεχίζουμε 
για την ιστορική γέφυρα του Γοργοποτάμου που βρίσκεται 
πάνω απ’ το χωριό του Γοργοποτάμου και ενώνει τις δύο 
πλαγιές της Οίτης. Πάνω της περνά ακόμη και σήμερα ο 
κύριος Σιδηροδρομικός άξονας Αθηνών - Θεσσαλονίκης. 
Στις 25 Νοεμβρίου του 1942 , αντιστασιακές οργανώσεις 
μαζί με Άγγλους Σαμποτέρ, ύστερα από απόφαση του 
συμμαχικού στρατηγείου της Μέσης Ανατολής, ανατίναξαν 
την γέφυρα προκαλώντας μεγάλη καθυστέρηση στην 
διέλευση των Γερμανών που πίεζαν τους συμμάχους  στην 
Αφρική, γράφοντας έτσι μια από τις ενδοξότερες σελίδες 
της νεότερης ιστορίας μας. Γεύμα εξ ιδίων στη Στυλίδα 
και ξεκινούμε για Θεσσαλονίκη, με ενδιάμεση στάση στη 
Λάρισα. Άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και 
αναχώρηση. Με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στο   
Μονοδένδρι. Επίσκεψη της Μονής Αγίας Παρασκευής 
και από ψηλά θα θαυμάσουμε το φαράγγι του Βίκου. 
Συνεχίζουμε για Τσεπέλοβο, φαγητό. Το απόγευμα 
φτάνουμε στα Γιάννενα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου.

2η ημέρα | ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΚΟΝΙΤΣΑ - ΜΟΝΗ 
ΜΟΛΎΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για  το ξακουστό Καλπάκι όπου 
θα επισκεφθούμε το πολεμικό μουσείο. 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. Το βράδυ παρακολούθηση της 
Ανάστασης και δείπνο με μαγειρίτσα.

3η ημέρα | ΓΙΑΝΝΕΝΑ 
Πρωινό και επίσκεψη στο επιβλητικό σπήλαιο 
Περάματος με τους σταλακτίτες και τους σταλαγμίτες να 
σχηματίζονται εδώ και 1.500.000 χρόνια. Το μεσημέρι 
εορταστικό πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα χρόνος 
ελεύθερος για μια επίσκεψη στο κάστρο της πόλης με τα 
τζαμιά  το παλάτι του Αλή Πασά και το μουσείο κέρινων 
ομοιωμάτων . Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

4η ημέρα | ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΜΕΤΣΟΒΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Ξεκινάμε για το νησάκι της λίμνης Παμβώτιδας με 
πλοιάριο. Αναχώρηση για το Μέτσοβο. Στάση για γεύμα 
εξ ιδίων και συνεχίζουμε το δρόμο της επιστροφής. 
Άφιξη στην Θεσσαλονίκη. 

KAΡΠΕΝΗΣΙ
ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ
KAΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

4ΜΕΡΕΣ

4ΜΕΡΕΣ

4ΜΕΡΕΣ

ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΙΚΟΥ - ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ - ΚΑΛΠΑΚΙ 
ΚΟΝΙΤΣΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ

ΕΔΕΣΣΑ - ΝΥΜΦΑΙΟ - ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ - ΠΙΣΟΔΕΡΙ 
- ΦΛΏΡΙΝΑ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΛΙΜΝΗΣ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΣΙΑΤΙΣΤΑ

1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΔΕΣΣΑ- ΝΎΜΦΑΙΟ- ΚΛΕΙΣΟΎΡΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. 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. Το βράδυ παρακολούθηση του Επιταφίου.

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. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης και 
αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα.

3η ημέρα | ΚΑΣΤΟΡΙΑ (ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ) 
Πρωινό. Περίπατος στην πόλη με τα χαρακτηριστικά αρχοντικά και 
τις Βυζαντινές εκκλησίες, τη λίμνη. Εορταστικό πασχαλινό γεύμα. 
Το απόγευμα περίπατος στο Αργός Ορεστικό. Το βράδυ προαιρετική 
διασκέδαση.

4η ημέρα | ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ ΛΙΜΝΗΣ - ΣΙΑΤΙΣΤΑ  - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρωινό και σας προτείνουμε κρουαζιέρα στην περίφημη Λίμνη 
Ορεστιάδα (έξοδα ατομικά). Τέλος αποχαιρετώντας την Καστοριά 
ξεκινάμε για Σιάτιστα. Άφιξη και γνωριμία με την πόλη αυτή με τα 
πολλά αρχοντικά της. Γεύμα εξ ιδίων και αναχώρηση για Βέροια και  
Θεσσαλονίκη. 

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ |  HOTELS 3* 1,5 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 4* 3 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 5* 4 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ
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1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΓΎΡΟΣ 1ΟΎ ΠΟΔΙΟΎ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας  και αναχώρηση για την 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. Κρυοπηγή, Παλιούρι, Καλλιθέα, μοναδικές εικόνες 
σαν από καρτποστάλ βγαλμένες με αδιαπραγμάτευτο αβαντάζ 
το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Έπειτα τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο με νηστίσιμα εδέσματα. Παρακολούθηση της 
περιφοράς του επιταφίου στη εκκλησία του ξενοδοχείου που θα 
λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

2η ημέρα | ΓΕΡΑΚΙΝΗ  - ΠΎΡΓΑΔΙΚΙΑ – ΟΎΡΑΝΟΎΠΟΛΗ  
-ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ ΑΓΙΟΎ ΟΡΟΎΣ 
Πρωινό και αναχώρηση προαιρετική κρουαζιέρα στο ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 
όπου θα δούμε τα μοναστήρια από απόσταση 300 μ. από την 
ακτή. Εν συνεχεία ξεκινάμε για Πολύγυρο, την πρωτεύουσα 
της Χαλκιδικής και μέσω μιας πολύ όμορφης διαδρομής Ιερισσο, 
Αρναία επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση 
της τελετής της Αναστάσεως στη εκκλησία του ξενοδοχείου. 
Δείπνο και διασκέδαση με ζωντανή μουσική. 

3η ημέρα | ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ – ΑΦΎΤΟΣ 
Πρωινό. Στο γλέντι της Λαμπρής θα απολαύσετε πανδαισία 
φαγητού: αρνί, κατσικάκι, κοκορέτσι, κοντοσούβλι, ατέλειωτες 
ποικιλίες και μπουφέδες με καλούδια  και θα διασκεδάσετε με την 
ορχήστρα και τα χορευτικά συγκροτήματα του ξενοδοχείου. Το 
απόγευμα κοντινός περίπατος στην παραδοσιακή Άφυτο, ίσως το 
πιο όμορφο και γραφικό χωριό της Χαλκιδικής. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. 

4η ημέρα | ΜΟΎΔΑΝΙΑ -ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ – ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΙΣΙΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρωινό και αναχώρηση για τα ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ.  Επίσκεψη στο 
περίφημο σπήλαιο με σταλαγμιτικό και σταλακτατικό υλικό, όπου 
ανακαλύφθηκε το 1960 απολιθωμένο κρανίο ανθρώπου ηλικίας 
700.00 χρόνων. Στη συνέχεια ξεκινάμε  για την Ιερά Μονή του 
Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, για 
προσκύνημα στον τάφο του Γέροντα Παϊσίου που βρίσκεται εντός 
της Μονής, δίπλα στο ναό του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη. 
Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στην Θεσσαλονίκη. 

1η ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΔΙΟΝ – ΛΙΤΟΧΩΡΟ - 
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ  
Συγκέντρωση στα γραφεία μας  και αναχώρηση για 
το Δίον. Σήμερα είναι γνωστή για τα αρχαιολογικά της 
ευρήματα. Στη συνεχεια επίσκεψη στο γραφικό Λιτόχωρο και 
συνεχίζουμε για τον Πλαταμώνα. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας . Δείπνο με νηστίσιμα εδέσματα. Το βράδυ 
παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. 

2η ημέρα | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ – ΜΕΤΕΩΡΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για τον Ιερό Βράχο των Μετεώρων 
που αποτελεί μετά το Άγιο Όρος το μεγαλύτερο μοναστικό 
σύνολο στην Ελλάδα και πρόκειται για ένα από τα πιο διάσημα 
φυσικά μνημεία. Σήμερα τα Μετέωρα έχουν χαρακτηριστεί από 
τον ΟΗΕ Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αποτελείται από 
περισσότερους από 1000 βράχους σχηματίζοντας ένα φυσικό 
τοπίο απόκοσμης και επιβλητικής ομορφιάς. Θα επισκεφθούμε 
δύο από τις σημαντικότερες Μονές των Μετεώρων, Αγίου 
Στεφάνου και Βαρλάαμ. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της τελετής της 
Αναστάσεως. Αναστάσιμο δείπνο μπουφές, Μαγειρίτσα 
τσουρέκια & αυγά.  
  
3η ημέρα | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ – Π. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ  
Πρωινό και αναχώρηση για το παραδοσιακό χωριό Παλαιός 
Παντελεήμονας, με την υπέροχη θέα στον Όλυμπο και 
στο Αιγαίο, με τα πέτρινα αναπαλαιωμένα σπίτια, με τα 
λιθόστρωτα στενά δρομάκια, με τα γραφικά καφενεδάκια. 
Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο  για να απολαύσετε το 
ψήσιμο του παραδοσιακού οβελία  και να διασκεδάσετε με 
την ορχήστρα του ξενοδοχείου. Προβολές παιδικών ταινιών 
 
4η ημέρα | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΕΜΠΩΝ – 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ – ΡΑΨΑΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 Πρωινό και αναχώρηση για την κοιλάδα των Τεμπών. Στάση  
στα Τέμπη και στην συνέχεια επίσκεψη στο σπουδαίο και 
όμορφο βλαχοχώρι, τα Αμπελάκια τα οποία διατηρούν μια 
θαυμάσια ατμόσφαιρα ορεινού χωριού. Ελεύθερος χρόνος για 
καφέ και φαγητό. Δεν θα παραλείψουμε να επισκεφτούμε το 
αρχοντικό Ευθυμιάδη και βέβαια το διάσημο αρχοντικό Σβαρτς. 
Αναχώρηση μέσω Ραψάνης για  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

ΓΡΑΦΙΚΟ
ΠΗΛΙΟ

 ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΜΥΘΙΚΟΥ  ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ4ΜΕΡΕΣ

4ΜΕΡΕΣ

4ΜΕΡΕΣ

ΔΙΟΝ - ΛΙΤΟΧΏΡΟ - ΠΛΑΤΑΜΏΝΑΣ - ΜΕΤΕΏΡΑ
ΠΛΑΤΑΜΏΝΑΣ - Π. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΏΝΑΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΕΜΠΏΝ

ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΧΑΝΙΑ ΖΑΓΟΡΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ 
ΜΗΛΙΕΣ ΒΥΖΙΤΣΑ

1η ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΜΑΚΡΎΝΙΤΣΑ- 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. Δείπνο και παρακολούθηση της περιφοράς  του Επιταφίου. 
Διανυκτέρευση

2η ημέρα | ΧΑΝΙΑ – ΚΙΣΣΟΣ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓ. ΓΙΑΝΝΗΣ
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. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης. Αναστάσιμο 
δείπνο με μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα | ΧΑΝΙΑ  (ΖΑΓΟΡΑ)
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. Εορταστικό πασχαλινό γεύμα, Ξεκούραση . Προαιρετική 
διασκέδαση

4η ημέρα | ΧΑΝΙΑ (ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΒΎΖΙΤΣΑ ) 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
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 . 

ΑΤΗΟS PALACE HOTEL****

ANAMAR PILIO RESORT ****
ΠΗΛΙΟ ΧΑΝΙΑ HOTEL KRONOS 4*

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

Τιμές κατ άτομο με δικό σας ΙΧ συνολικά με ΠΡΩΙΝΟ

Τύπος δωματίου 4μέρες/ 3νύκ.

Δίκλινο /Τρίκλινο 99 €
Μονόκλινο 149 €

Τετράκλινο (συνολική τιμή δωματίου) 335 €

1ο παιδί  2-6 χρονών
(σε δωμάτιο με 2 ενήλικες) Δωρεάν

1ο παιδί  6-12 χρονών
(σε δωμάτιο με 2 ενήλικες)

69 €

Επιβάρυνση  (3 δείπνων)Μ. Παρασκευή 
Αναστάσιμο δείπνο Πασχαλινό γεύμα 55 €

Τιμές κατ άτομο με δικό σας ΙΧ συνολικά με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Τύπος δωματίου 4μ./ 3ν. 5μ./4ν.
Μονόκλινο 149 189
Δίκλινο/Τρίκλινο 129 149

1ο παιδί  2-12 χρονών
(σε δωμάτιο με 2 ενήλικες) Δωρεάν Δωρεάν

2ο παιδί 2-12 χρονών 59 69

Τιμές κατ άτομο με δικό σας ΙΧ συνολικά με Ημιδιατροφή 

Τύπος δωματίου 3μ./2ν. 4μ./ 3ν. 5μ./4ν.
Δίκλινο θέα  βουνό 122 € 133 € 164 €

Δίκλινο θεά θάλασσα 139 € 149 € 179 €
Μονόκλινο 
θέα  βουνό 179 € 199 € 239 €

1ο παιδί  2-11 χρονών
(σε δωμάτιο με 2 ενήλικες)

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

2ο  παιδί 2-11 χρ. 40 € 60 € 80 €

Επιβάρυνση  3ου άτομου 
ενήλικα στην τιμή του 

δικλίνου άνω των12χρονων 70% 70% 70%

Το πακέτο της προσφοράς μας περιλαμβάνει: 
Ημιδιατροφή με νηστίσιμους και αρτύσιμους μπουφέδες μέχρι το 
μεσημέρι του Μ. Σαββάτου καθώς και τσουρέκια, κόκκινα αυγά 
στα δωμάτια. Παρακολούθηση σε κατανυκτική ατμόσφαιρα της 
λειτουργίας της Ανάστασης του Χριστού στην Εκκλησία μας των Αγίων 
Αναργύρων, που βρίσκεται μέσα στους καταπράσινους κήπους του 
ξενοδοχειακού μας συγκροτήματος. Την Ανάσταση θα γιορτάσουμε 
με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα και στη συνέχεια με δείπνο στο 
εστιατόριο όπου θα απολαύσουμε και την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα 
υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής. Το πρωινό της Κυριακής του 
Πάσχα στους χώρους γύρω από την πισίνα του ξενοδοχείου θα 
ψήνονται αρνιά και θα προσφέρεται ούζο με μεζέδες. Θα ακολουθήσει 
το εορταστικό γεύμα στο εστιατόριό μας με παραδοσιακό κοκορέτσι και 
αρνί, ζωντανή δημοτική μουσική και χορευτικό συγκρότημα.  Έλληνες 
παιδαγωγοί θα φροντίσουν για την ψυχαγωγία των μικρών φίλων μας 
με ειδικό πρόγραμμα όπως κυνήγι θησαυρού, παιδική ντίσκο, προβολή 
παιδικών ταινιών και άλλα πολλά.

Welcome drink. Πασχαλινό Καλάθι Καλωσορίσματος στο δωμάτιο 
με Αυγά και Παραδοσιακό Τσουρέκι.Την Μ. Παρασκευή βραδινός 
μπουφές με νηστίσιμα εδέσματα. Το Μ. Σάββατο μετά την 
Ανάσταση θα σερβιριστεί o Βραδινός Μπουφές, η Μαγειρίτσα, 
Τσουρέκια & Αυγά. Την Κυριακή του Πάσχα θα ψήσουμε τον 
Παραδοσιακό Οβελία συντροφιά με την ορχήστρα μας Προβολές 
Παιδικών Ταινιών. Δωρεάν χρήση της Σάουνας, του Υδρομασάζ, 
του Γυμναστηρίου, του Παρκινγκ & δωρεάν Wi-Fi.

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ |  HOTELS 3* 1,5 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 4* 3 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ | ΗΟΤΕLS 5* 4 EURO ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ


