‣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ‣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ‣ ΦΩΤΑ

Μοναδικά Ταξίδια σε Ελλάδα και Εξωτερικό!

#ChristmasTravel

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
AΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

AΕΡΟΠΟΡΙΚΑ - ΟΔΙΚΑ

Σελ.4 Παρίσι Top 10
Σελ. 5 Παρίσι "Πόλη του φωτός"
Σελ. 6 Παρίσι Family
Σελ. 7 Παρίσι Exclusive
Σελ. 8 Βιέννη Top 10
Σελ. 9 Κλασική Βιέννη
Σελ. 10 - 11 Βιέννη Family
Σελ. 12 - 13 Βιέννη Exclusive
Σελ. 14 Λονδίνο Top 10
Σελ. 15 Λονδίνο
Σελ. 16 Άμστερνταμ - Βρυξέλλες - Λουξεμβούργο Top 10
Σελ. 17 Άμστερνταμ - Βρυξέλλες - Λουξεμβούργο
Σελ. 18 Πανόραμα Ελβετίας Top 10
Σελ. 19 Πανόραμα Ελβετίας
Σελ. 20 Παραμυθένια Ελβετία Top 10
Σελ. 21 Παραμυθένια Ελβετία
Σελ. 22 Πανόραμα Αλσατίας Top 10
Σελ. 23 Πανόραμα Αλσατίας
Σελ. 24 Exclusive Βαυαρικές & Αυστριακές Άλπεις Top 10
Σελ. 25 Exclusive Βαυαρικές & Αυστριακές Άλπεις
Σελ. 26 Πανόραμα Βαυαρίας Top 10
Σελ. 27 Πανόραμα Βαυαρίας
Σελ. 28 Πράγα Top 10
Σελ. 29 Πράγα 5 αστερων
Σελ. 30 - 31 Πράγα «Η χρυσή πόλη»
Σελ. 32 Βουδαπέστη Top 10
Σελ. 33 Βουδαπέστη «Η πόλη με τις δύο όψεις»
Σελ. 34 Βουδαπέστη Family
Σελ. 35 Βουδαπέστη Exclusive
Σελ. 36 Πράγα - Βερολίνο
Σελ. 38 Βιέννη - Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα
Σελ. 39 Πράγα - Βιέννη - Μπρατισλάβα
Σελ. 40 Σάλτσμπουργκ - Βιέννη - Μπρατισλάβα
Σελ. 41 Αυτοκρατορική Βιέννη
Σελ. 42 Πράγα - Βουδαπέστη
Σελ. 43 Κλασσική Ιταλία
Σελ. 44 - 45 Κοσμοπολίτικες Λίμνες
Σελ. 46 - 47 Ρώμη «Η αιώνια πόλη»
Σελ. 48 Μαρόκο Top 10
Σελ. 49 -51 Αυτοκρατορικό Μαρόκο

Σελ. 52 Β
 ουδαπέστη - Βιέννη
Ζάγκρεμπ - Γκράτς - Βιέννη
Σελ. 53 Βελιγράδι - Βουδαπέστη - Βιέννη
Σελ. 54 Ζάγκρεμπ - Λιουμπλιάνα - Σάλτσμπουργκ - Βιέννη
Σελ. 55 Βουδαπέστη - Πράγα
Σελ. 56 Βελιγράδι - Βουδαπέστη - Βιέννη - Πράγα
Σελ. 57 Βουδαπέστη - Βιέννη - Πράγα
Σελ. 58 Β
 ιέννη - Βουδαπέστη
Βελιγράδι - Βιέννη - Βουδαπέστη
Σελ. 59 Ζάγκρεμπ - Βιέννη - Πράγα - Βουδαπέστη
Σελ. 60 Ζάγκρεμπ - Βιέννη - Βουδαπέστη
Σελ. 61 Βενετία - Ζυρίχη - Παρίσι
Σελ. 62 Βουδαπέστη - Βιέννη
Σελ. 63 Βιέννη - Βουδαπέστη

ΟΔΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σελ. 64 Πανόραμα Αλσατίας - Μόναχο - Ίνσμπουρκ
Σελ. 65 Αυτοκρατορικές Πρωτεύουσες Κεντρικής Ευρώπης
Σελ. 66 Πανόραμα Ιταλίας
Σελ. 67 Λομβαρδία - Λίμνες Β. Ιταλίας - Βένετο
Σελ. 68 Π
 ράγα - Βουδαπέστη
Βουδαπέστη - Βιέννη - Παραδουνάβια Χωριά
Σελ. 69 Τυρολέζικες Άλπεις - Βουδαπέστη - Βιέννη
Σελ. 70 Κωνσταντινούπολη Top 10
Σελ. 71 Κωνσταντινούπολη
Σελ. 72 - 73 Β
 ουκουρέστι Top 10
Βουκουρέστι
Βελιγράδι Top 10
Βελιγράδι
Σελ. 74 Σ όφια - Φιλιππούπολη
Βυζαντινή Οχρίδα
Σελ. 75 Μαργαριτάρια Μαύρης Θάλασσας
Σελ. 76 Μπάνσκο | Μπόροβετς | Παμπόροβο

ΟΔΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σελ. 77 Ιστορική Πελοπόννησος
Σελ. 78 Μ
 υθικοί Δελφοί - Ναύπακτος - Αράχωβα
Αιώνια Αθήνα
Σελ. 79 Παραμυθένια Τρίκαλα
Σελ. 80 Γύρος Πηλίου
Σελ. 81 Π
 ερήφανα Γιάννενα - Ζαγοροχώρια
Γαλήνια Πρέβεζα
Σελ. 82 Αγία Γη - Σινά
Σελ. 83 Όροι συμμετοχής

TOP

paris

1

Λούβρο : το διασημότερο μουσείο του κόσμου!

2

Για τους λάτρεις της μόδας, τα εμβληματικά εμπορικά
κέντρα όπως τα Le Bon Marche, Colette και

3
4
5

Galeries Lafayette!
Πύργος του Άιφελ: Μια βόλτα στο σήμα
κατατεθέν του Παρισιού

DisneyLand: για μικρά και μεγάλα παιδιά!
Εξόρμηση στη Νοτρ Νταμ

6

Quartier latin: ανακαλύψτε τα μοναδικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα του Παρισιού

7

Φαγητό στο Le Marais!! Δοκιμάστε το καλύτερο
φαλάφελ της πόλης στο «L’as du Falafel»

8
9
10

Περίπατος στο Canal St. Martin, με απίστευτη

Δείτε την πόλη με τα Velib,
τα κοινόχρηστα ποδήλατα του Παρισιού

«Au Vieux Paris», φαγητό σε ένα

από τα πιο παλιά εστιατόρια της πόλης

Περιλαμβάνονται:
• Α εροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
• Τ ρεις (3), Τέσσερις (4) ή πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της
επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με
το παραπάνω πρόγραμμα
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια
της εκδρομής
• Μεταφορά στη Disneyland
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
•Φ
 όροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
•Δ
 ημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (2.60€ σε 4* ξενοδοχεία & 1.70€
σε 3* ξενοδοχεία το άτομο τη διανυκτέρευση)
•Π
 ακέτο Εισόδου Λούβρο & Βερσαλλίες (περιλαμβάνει επίσημο ξεναγό,
εισιτήριο μουσείου, προκράτηση & ραντεβού εισόδου για αποφυγή ουράς
κατά την είσοδο & ακουστικά) 50€ ενήλικας - 25€ παιδί έως 26 ετών
•Β
 ραδινός Γύρος Πόλης & Κρουαζιέρα Σηκουάνα στο Παρίσι 30€ το
άτομο
•Η
 μερήσια Εκδρομή στη Νορμανδία 50€ ενήλικας - 30€ παιδί έως 12 ετών
• Ε ισιτήριο Disneyland (1 parc) -79€ ενήλικας - 72€ παιδί 3 - 11 ετών
• Ε ισιτήριο Disneyland (2 parc) 99€ ενήλικας - 92€ παιδί 3 - 11 ετών
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
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•Ο
 τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

θέα!

Αναχωρήσεις:

27/12 4ΗΜ.
22/12 5ΗΜ.
23/12 5ΗΜ.
29/12 5ΗΜ.
30/12 5ΗΜ.
29/12 6ΗΜ.

ΠΑΡΊΣΙ «ΠΌΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΌΣ»
4/5/6ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΠΤΉΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΊΣΙ - ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ
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 Σορβόννης 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 λε 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 Α' 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.
2η Hμέρα | ΠΑΡΊΣΙ - ΛΟΎΒΡΟ - ΒΕΡΣΑΛΛΊΕΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌΣ
ΒΡΑΔΙΝΌΣ ΓΎΡΟΣ ΠΌΛΗΣ & ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΆΝΑ
Μετά το πρόγευμα, 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. Το βράδυ σας
προτείνουμε έναν νυχτερινό γύρο πόλης 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. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια
μαγευτική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η Hμέρα | ΠΑΡΊΣΙ - DISNEYLAND
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη χώρα του παραμυθιού,
την εξωπραγματική Disneyland (εισιτήρια εξ ιδίων). Εκεί θα
ζήσουμε στιγμές χαράς στα θεάματα και στα διάφορα παιχνίδια

ΠΤΉΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES

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 Hμέρα | ΠΑΡΊΣΙ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΉ
ΣΤΗ ΝΟΡΜΑΝΔΊΑ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου 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.
5η Hμέρα | ΠΑΡΊΣΙ - ΠΛΑΤΕΊΑ ΒΑΣΤΊΛΗΣ - ΣΥΝΟΙΚΊΑ ΛΕ
ΜΑΡΑΊ - QUARTIER LATIN - ΆΓΙΟΣ ΣΟΥΛΠΊΚΙΟΣ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και μέρα ελεύθερη για να
περπατήσετε στη μοναδική αυτή πόλη, να επισκεφτείτε τα μοναδικά
καφέ και τα εκπληκτικά πολυκαταστήματα της. Για τους υπόλοιπους
προτείνουμε 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. Η ημερομηνία της πτώσης
της καθιερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη
συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Λε Μαραί
που περικλείει την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρ Ουγκώ
και θα καταλήξουμε στη συνοικία των Λατίνων. Η γειτονιά αυτή
φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής, οι
οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της
περιοχής. Έπειτα, θα μεταφερθούμε στο φημισμένο ναό του Αγίου
Σουλπικίου. Η κατασκευή του ναού χρονολογείται από το 13ο αιώνα,
ενώ το νέο κτίριο θεμελιώθηκε το 1646 και μετά από εργασίες 140
ετών ολοκληρώθηκε. Ο Μαρκήσιος ντε Σαντ και ο ποιητής, Κάρολος
Μποντλέρ βαφτίστηκαν εδώ, ενώ εδώ έγινε κι ο γάμος του Βίκτωρος
Ουγκώ με την Αντέλ Φουσέ.

6η Hμέρα | ΠΑΡΊΣΙ - ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αργότερα, μετάβαση στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας γεμάτοι με όμορφες
αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

Σημαντική Σημείωση:

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η & η 5η
ημέρα του 6ήμερου προγράμματος.
Στην 5ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η ημέρα
του 6ήμερου προγράμματος.

XMAS 2018

5

Αναχωρήσεις:

27/12 4ΗΜ.
23/12 5ΗΜ.
30/12 5ΗΜ.
Περιλαμβάνονται:
• Α εροπορικά εισιτήρια με απ’ ευθείας πτήσεις
Θεσ/νικη - Παρίσι - Θεσ/νικη με την Aegean Airlines
(αποκλειστικά με το γραφείο μας)
• Τ ρεις (3) ή τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής
σας - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
•Μ
 ετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν του γραφείου μας.
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής
•Μ
 εταφορά στη Disneyland
• Α σφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται:
 όροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
•Φ
•Δ
 ημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (2,60€ σε 4* ξενοδοχεία & 1,70€
σε 3* ξενοδοχεία το άτομο τη διανυκτέρευση)
• Πακέτο Εισόδου Λούβρο & Βερσαλλίες (περιλαμβάνει
επίσημο ξεναγό, εισιτήριο μουσείου, προκράτηση & ραντεβού
εισόδου για αποφυγή ουράς κατά την είσοδο & ακουστικά)
50€ ενήλικας - 25€ παιδί έως 26 ετών
•Β
 ραδινός Γύρος Πόλης & Κρουαζιέρα Σηκουάνα στο Παρίσι 30€
το άτομο
•Η
 μερήσια Εκδρομή στη Νορμανδία 50€ ενήλικας - 30€ παιδί έως
12 ετών
• Ε ισιτήριο Disneyland (1 parc) 79€ ενήλικας - 72€ παιδί 3-11 ετών
• Ε ισιτήριο Disneyland (2 parc) 99€ ενήλικας - 92€ παιδί 3-11 ετών
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
•Ο
 τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΠΑΡΊΣΙ FAMILY
4/5ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΠΤΉΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΊΣΙ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
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 Σορβόννης 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 λε 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 Α' 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.
2η Hμέρα | ΠΑΡΊΣΙ (ΛΟΎΒΡΟ & ΒΕΡΣΑΛΛΊΕΣ) –
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌΣ ΒΡΑΔΙΝΌΣ ΓΎΡΟΣ ΠΌΛΗΣ & ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΟ
ΣΗΚΟΥΆΝΑ
Μετά το πρόγευμα, 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. Το βράδυ σας απολαύστε το
νυχτερινό γύρο πόλης & 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. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στον
Σηκουάνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η Hμέρα | ΠΑΡΊΣΙ – DISNEYLAND
Μετά το πρόγευμα 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.
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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 Hμέρα | ΠΑΡΊΣΙ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΉ
ΣΤΗ ΝΟΡΜΑΝΔΊΑ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου 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.
5η Hμέρα | ΠΑΡΊΣΙ – ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Μετάβαση στο αεροδρόμιο για
την πτήση της επιστροφής μας γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από
το ταξίδι μας.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 3η ημέρα
του 5ήμερου προγράμματος χωρίς να παραληφθεί
επίσκεψη του προγράμματος.

Novotel Paris La Defense 4*sup
Paris

Novotel Paris La Defense 4*sup
Paris

Αναχωρήσεις:

27/12 4ΗΜ.
23/12 5ΗΜ.
30/12 5ΗΜ.
Περιλαμβάνονται:
• Α εροπορικά εισιτήρια με απ’ ευθείας πτήσεις
Θεσ/νικη - Παρίσι - Θεσ/νικη με την Aegean Airlines
(αποκλειστικά με το γραφείο μας)
• Τ ρεις (3) ή τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
•Μ
 ετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν του γραφείου μας.
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής
• Πακέτο Εισόδου Λούβρο & Βερσαλλίες (περιλαμβάνει επίσημο
ξεναγό, εισιτήριο μουσείου, προκράτηση & ραντεβού εισόδου για
αποφυγή ουράς κατά την είσοδο & ακουστικά)
 ραδινός Γύρος Πόλης & Κρουαζιέρα Σηκουάνα στο Παρίσι
•Β
• Ημερήσια Εκδρομή στη Νορμανδία
•Μ
 εταφορά στη Disneyland
• Α σφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται:
•Φ
 όροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
•Δ
 ημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (2,60€ σε 4* ξενοδοχεία & 1,70€ σε
3* ξενοδοχεία το άτομο τη διανυκτέρευση)
• Ε ισιτήριο Disneyland (1 parc) 79€ ενήλικας – 72€ παιδί 3-11 ετών
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
•Ο
 τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΠΑΡΊΣΙ EXCLUSIVE
4/5ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΠΤΉΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΊΣΙ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
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 Σορβόννης 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 λε 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 Α ́ 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.
2η Hμέρα | ΠΑΡΊΣΙ (ΛΟΎΒΡΟ & ΒΕΡΣΑΛΛΊΕΣ) – ΒΡΑΔΙΝΌΣ
ΓΎΡΟΣ ΠΌΛΗΣ & ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΆΝΑ
Μετά το πρόγευμα, 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. Το βράδυ σας απολαύστε το
νυχτερινό γύρο πόλης & 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. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στον
Σηκουάνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η Hμέρα | ΠΑΡΊΣΙ – DISNEYLAND
Μετά το πρόγευμα 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
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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 Hμέρα | ΠΑΡΊΣΙ – ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΗ ΝΟΡΜΑΝΔΊΑ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου 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.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 3η ημέρα
του 5ήμερου προγράμματος χωρίς να παραληφθεί
επίσκεψη του προγράμματος.

Le Méridien Etoile 4*
Paris

5η Hμέρα | ΠΑΡΊΣΙ – ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Μετάβαση στο αεροδρόμιο για
την πτήση της επιστροφής μας γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από
το ταξίδι μας.

Le Méridien Etoile 4*
Paris
XMAS 2018
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TOP

vienna

1

Παλάτι Hofburg, το μουσείο της Πριγκίπισσας Σίσι

2

Βόλτα στο μουσείο

3

4

Αλμπερτίνα
Δείτε τη Βιέννη από ψηλά, από το Riesenrad, ή
αλλιώς Γιγαντιαίος Τροχός
Εξερευνήστε το Belvedere, το παλάτι με τα ογκώδη,
επιβλητικά κτίρια

5
6
7

«Χαθείτε» στο υπέροχο πάρκο Stadpark
Βόλτα στο μαγευτικό χωριό Grinzing
Ανακαλύψτε το Heuriger, ένα από τα πιο
ονομαστά καπηλειά της Αυστρίας

8

Πιείτε καφέ στο Central

Café, το καφέ που

9

Διασκεδάστε στο τεράστιο ψυχαγωγικό πάρκο

λειτουργεί από το 1876

Prater
10

Όλα σε ένα στο Museums

Quartier (Εκθέσεις

ζωγραφικής, προβολές ταινιών)
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Αναχωρήσεις:

26/12 4ΗΜ.
22/12 5ΗΜ.
29/12 5ΗΜ.
02/015ΗΜ.
ΒΙΕΝΝΗ

ΚΛΑΣΙΚΉ BIENNH
4/5ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη. Άφιξη και
θα ακολουθήσει η ξενάγηση στην πόλη. Θα περιηγηθούμε στην
περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, 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
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.
2η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΉ ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΣΤΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ)
Πρόγευμα στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την περιπατητική μας
ξενάγηση . Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Hofburg.
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. Η Βιέννη, πόλη της Κλασικής μουσικής μας
προσφέρει την μοναδική ευκαιρία το βράδυ να παρακολουθήσουμε
προαιρετικά ένα κοντσέρτο με επιλογή των πιο γνωστών έργων των
Στράους και Μότσαρτ.
3η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΉ
ΣΤΟ ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Πρόγευμα & 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 Mιραμπέλ 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.
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4η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΑΝΆΚΤΟΡΟ SCHÖNBRUNN) – ΔΆΣΗ
ΜΈΓΙΕΡΛΙΝΓΚ – ΜΠΆΝΤΕΝ
Πρόγευμα & θα ξεκινήσουμε με την περιήγηση στο ανάκτορο και
στον κήπο του Schönbrunn , 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 Belvedere. Χρόνος ελεύθερος
και αναχώρηση για τα περίχωρα της Βιέννης, το περίφημο
Βιεννέζικο Δάσος. Εκεί, στην τοποθεσία Μέγιερλινγκ, θα δούμε
το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από
τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Ροδόλφου,
τελευταίου διάδοχου του Θρόνου και της Μαρίας Bετσέρα. Κατόπιν,
θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Xαϊλιγκενκρόιτς και τέλος
θα κλείσουμε την εκδρομή μας με την επίσκεψη και γνωριμία της
γνωστής λουτρόπολης Μπάντεν. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή
στο ξενοδοχείο.
5η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ – ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα & ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στην όμορφη αυτή
πόλη και να απολαύσετε έναν βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’
ένα από τα πολλά παλιά και διάσημα καφέ της πόλης π.χ. Central Cafe.
Τελευταία ευκαιρία να κάνετε τις εορταστικές σας αγορές και τα δώρα
σας. H Βιέννη δεν είναι μόνο πολιτισμός και τέχνες αλλά θα βρείτε,
όπως είναι λογικό, και αφθονία επιλογών για ψώνια και αγορές. Στη
Βιέννη θα βρείτε τα κλασικά πολύ μεγάλα και σύγχρονα εμπορικά
κέντρα ωστόσο, για μια πιο αυθεντική και μοναδική εμπειρία, μια
επίσκεψη στην Mariahilfer Strasse είναι αναγκαία. Κατά κάποιους είναι
ο μακρύτερος και πιο πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος στην Ευρώπη.
Άλλες επιλογές είναι το Graben και το Kärntner Strasse που αποτελούν
κομψές, λιγότερο γεμάτες, εμπορικές περιοχές. Αν και μεγάλο μέρος
των εμπορευμάτων αντικατοπτρίζει υψηλό στυλ και υψηλή τιμή,
μπορείτε να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα σε βιτρίνες. Υπάρχουν
επίσης πολλά καταστήματα και γκαλερί με αντίκες σε όλη την πόλη,
καθώς και υπαίθριες αγορές. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης
από όπου ακολουθεί η πτήση επιστροφής.

Στην 4ήμερη εκδρομή πραγματοποιείται το ανάκτορο
Schönbrunn & δεν πραγματοποιείται η υπόλοιπη ημέρα
του 5ήμερου προγράμματος.

ΑΝΆΚΤΟΡΟ SCHÖNBRUNN

Περιλαμβάνονται:
• Α εροπορικά εισιτήρια με απ’ ευθείας πτήσεις
Θεσ/νικη - Βιέννη - Θεσ/νικη με την Aegean
Airlines (αποκλειστικά με το γραφείο μας)
• Τρεις (3), Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία
4* - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
• Προαιρετική Εκδρομή Salzburg
40€ ενήλικας - 20€ παιδί έως 12 ετών
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
XMAS 2018
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5ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΈΝΝΗ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη. Άφιξη και θα
ακολουθήσει η ξενάγηση στην πόλη .Θα περιηγηθούμε στην περίφημη
λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα
της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, θα περάσουμε από τα χειμερινά
ανάκτορα Hofburg, την Όπερα, το Τετράγωνο των Μουσείων, 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.
2η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΉ ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΣΤΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ & ΙΣΠΑΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΙΠΠΑΣΊΑΣ)
Πρόγευμα. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την περιπατητική μας
ξενάγηση . Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Hofburg. 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 επίσκεψη στην Ισπανική Σχολή Ιππασίας . Είναι μια
διεθνούς φήμης σχολή και ένα βασικό τουριστικό αξιοθέατο της πόλης.
Οι παραστάσεις με τα άλογα Lipizzan, λαμβάνουν χώρα υπό τους
ήχους Μπαρόκ μουσικής στη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας που βρίσκεται
κοντά στο Παλάτι Hofburg. Οι παραστάσεις βασίζονται σε 300 χρόνια
εκπαιδευτικής εμπειρίας και συνοδεύονται με την κλασσική ενδυμασία.
Το εσωτερικό του κτιρίου της Σχολής Ιππασίας αποτελεί αναμφισβήτητα
την πιο κομψή αρένα αθλητισμού της Δυτικής Ευρώπης.
3η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΜΟΥΣΕΊΟ ΦΥΣΙΚΉΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΣΈΝΜΠΡΟΥΝ)
Πρόγευμα. Θα ξεκινήσουμε με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας , που είναι
από τα ιστορικότερα και σημαντικότερα της Ευρώπης. Στεγάζεται σε
ένα υπέροχο γραφικό κτίριο ενώ διαθέτει πάνω από 30 εκατομμύρια
εκθέματα και εντυπωσιάζει τους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες
του κάθε χρόνο. Στους πολυάριθμους εντυπωσιακούς ορόφους του,
παρουσιάζονται διαδραστικά εκθέματα ζώων που μεταφέρουν νοερά
τον επισκέπτη πολλά χρόνια πίσω, στην αρχή της δημιουργίας. Το
μουσείο είναι ιδανικό για ολόκληρη την οικογένεια. Η συλλογή του
Μουσείου έχει ιστορία άνω των 250 χρόνων. Το μουσείο ιδρύθηκε
το 1748 από τον Φραγκίσκο Στέφανο της Λωραίνης, τον σύζυγο
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της Μαρίας Θηρεσίας, και στεγάζει σήμερα μια από τις πιο πλούσιες
συλλογές του κόσμου. 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 Belvedere.
4η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (HOUSE OF THE SEA – 5D CINEMA TIME
TRAVEL)
Πρόγευμα & επίσκεψη στο House of Sea, το ενυδρείο της Βιέννης.
Σε πάνω από 4.000 τ.μ. υπάρχουν περισσότερα από 10.000 ζώα
(από ιθαγενή ψάρια γλυκού νερού – με διάφορα είδη πουλιών ,
εντυπωσιακούς καρχαρίες και κροκόδειλους. Χρόνος ελεύθερος.
Στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Time Travel όπου θα ζήσουμε
την μαγεία των 5 διαστάσεων (5D). Έχει βραβευτεί με το 5D
Attraction Animago Award. Θα ταξιδέψουμε 2.000 χρόνια πίσω
και θα γίνουμε μέρος της ιστορίας με ειδικά εφέ και εικόνες 3D που
κόβουν την ανάσα. Θα ταξιδέψουμε στην μεσαιωνική Βιέννη στην
εποχή της πανώλης και θα λάβουμε μέρος στην τουρκική εισβολή
του 1863.
5η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ – ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στην όμορφη
αυτή πόλη και να απολαύσετε έναν Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή
σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά παλιά και διάσημα καφέ της πόλης

ΙΣΠΑΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΙΠΠΑΣΊΑΣ

ΜΟΥΣΕΊΟ ΦΥΣΙΚΉΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ

Αναχωρήσεις:

26/12 4ΗΜ.
22/12 5ΗΜ.
29/12 5ΗΜ.
02/015ΗΜ.
Περιλαμβάνονται:
•Α
 εροπορικά εισιτήρια με απ’ ευθείας πτήσεις
Θεσ/νικη – Βιέννη- Θεσ/νικη με την Aegean Airlines
(αποκλειστικά με το γραφείο μας)
•Μ
 ετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν του γραφείου μας.
• Διανυκτερεύσεις στο HILTON DANUBE 4*, το μοναδικό ξενοδοχείο
με family δωμάτια για οικογένειες με 2 παιδιά (δύο μεγάλα διπλά
κρεβάτια)
•Π
 ρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου.
• Ε κδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
• Έ μπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
•Φ
 .Π.Α.
• Α σφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης
Θεάματα
• T IME TRAVEL SHOW (5D)
ADULTS 16.5€ / CHILD 5-14 YO 15.60€
•H
 AUS DES MEERES (ΕΝΥΔΡΕΙΟ)
ADULTS 17.6€ / CHILD 6-14 YO 8€ / CHILD 3-5YO 5.40€

Σημαντική σημείωση: το πρόγραμμα πραγματοποιείται
και στις 23/12 5ημ με πτήσεις της Aegean Airlines από
Θεσσαλονίκη για Μπρατισλάβα με πρωινή αναχώρηση &
βραδινή επιστροφή χωρίς καμία παράλειψη!

...FAMILY
HILTON DANUBE 4* ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΌ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ
ΜΕ FAMILY ΔΩΜΆΤΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΕΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΆ
π.χ. CENTRAL CAFE ή LATMAN CAFÉ. Τελευταία ευκαιρία να κάνετε
τις εορταστικές σας αγορές και τα δώρα σας. H Βιέννη δεν είναι
μόνο πολιτισμός και τέχνες αλλά θα βρείτε, όπως είναι λογικό, και
αφθονία επιλογών για ψώνια και αγορές. Στη Βιέννη θα βρείτε τα
κλασικά πολύ μεγάλα και σύγχρονα εμπορικά κέντρα ωστόσο, για μια
πιο αυθεντική και μοναδική εμπειρία, μια επίσκεψη στην Mariahilfer
Strasse είναι αναγκαία. Κατά κάποιους είναι ο μακρύτερος και πιο
πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος στην Ευρώπη. Άλλες επιλογές είναι
το Graben και το Kärntner Strasse που αποτελούν κομψές, λιγότερο
γεμάτες, εμπορικές περιοχές. Αν και μεγάλο μέρος των εμπορευμάτων
αντικατοπτρίζει υψηλό στυλ και υψηλή τιμή, μπορείτε να περάσετε ένα
ευχάριστο απόγευμα σε βιτρίνες. Υπάρχουν επίσης πολλά καταστήματα
και γκαλερί με αντίκες σε όλη την πόλη, καθώς και υπαίθριες αγορές.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης από όπου ακολουθεί η πτήση
επιστροφής.

HOUSE OF THE SEA

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΎΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ TΩΝ

HILTON VIENNA DANUBE WATERFRONT 4* SUP & AEGEAN AIRLINES

Hilton Vienna Danube
Waterfront 4* sup Vienna

Hilton Vienna Danube
Waterfront 4* sup Vienna

Hilton Vienna Danube
Waterfront 4* sup Vienna
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1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη. Άφιξη και
θα ακολουθήσει η ξενάγηση στην πόλη. Θα περιηγηθούμε στην
περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, 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 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.
2η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΉ ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΣΤΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ)
Πρόγευμα στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την περιπατητική μας
ξενάγηση. Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Hofburg.
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. Η Βιέννη,
πόλη της Κλασικής μουσικής μας προσφέρει την μοναδική ευκαιρία
το βράδυ να παρακολουθήσουμε προαιρετικά ένα κοντσέρτο με
επιλογή των πιο γνωστών έργων των Στράους και Μότσαρτ.
3η Hμέρα |ΒΙΈΝΝΗ - ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΟ
ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Πρόγευμα & 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.
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4η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΑΝΆΚΤΟΡΟ SCHÖNBRUNN) - ΔΆΣΗ
ΜΈΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΆΝΤΕΝ
Πρόγευμα & θα ξεκινήσουμε με την περιήγηση στο ανάκτορο και
στον κήπο του Schönbrunn , 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 Belvedere. Χρόνος ελεύθερος
και αναχώρηση για τα περίχωρα της Βιέννης, το περίφημο
Βιεννέζικο Δάσος. Εκεί, στην τοποθεσία Μέγιερλινγκ, θα δούμε
το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από
τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Ροδόλφου,
τελευταίου διάδοχου του Θρόνου και της Μαρίας Bετσέρα. Κατόπιν,
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
στο ξενοδοχείο.

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

Αναχωρήσεις:

26/12 4ΗΜ.
22/12 5ΗΜ.
29/12 5ΗΜ.
02/015ΗΜ.
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με απ’ ευθείας πτήσεις
Θεσ/νικη – Βιέννη- Θεσ/νικη με την Aegean Airlines
(αποκλειστικά με το γραφείο μας)
• Τ έσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία,
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
•Η
 μερήσια εκδρομή στο Salzburg
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη
τη διάρκεια της εκδρομής
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
•Φ
 όροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
•Ο
 τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

...EXCLUSIVE
5* ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ!
5η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ - ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα & ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στην όμορφη
αυτή πόλη και να απολαύσετε έναν βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή
σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά παλιά και διάσημα καφέ της πόλης
π.χ. Central Cafe. Τελευταία ευκαιρία να κάνετε τις εορταστικές σας
αγορές και τα δώρα σας. H Βιέννη δεν είναι μόνο πολιτισμός και
τέχνες αλλά θα βρείτε, όπως είναι λογικό, και αφθονία επιλογών
για ψώνια και αγορές. Στη Βιέννη θα βρείτε τα κλασικά πολύ μεγάλα
και σύγχρονα εμπορικά κέντρα ωστόσο, για μια πιο αυθεντική και
μοναδική εμπειρία, μια επίσκεψη στην Mariahilfer Strasse είναι
αναγκαία. Κατά κάποιους είναι ο μακρύτερος και πιο πολυσύχναστος
εμπορικός δρόμος στην Ευρώπη. Άλλες επιλογές είναι το Graben
και το Kärntner Strasse που αποτελούν κομψές, λιγότερο γεμάτες,
εμπορικές περιοχές. Αν και μεγάλο μέρος των εμπορευμάτων
αντικατοπτρίζει υψηλό στυλ και υψηλή τιμή, μπορείτε να περάσετε
ένα ευχάριστο απόγευμα σε βιτρίνες. Υπάρχουν επίσης πολλά
καταστήματα και γκαλερί με αντίκες σε όλη την πόλη, καθώς και
υπαίθριες αγορές. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης από όπου
ακολουθεί η πτήση επιστροφής.

BIENNH

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΎΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ TOY HILTON HOTEL

HILTON VIENNA 5* & HILTON VIENNA PLAZA 5*
Hilton Vienna 5*
Vienna

Hilton Vienna Plaza 5*
Vienna
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london

Μαγευτείτε από το Big

Ben
Περιηγηθείτε στο Βρετανικό Μουσείο
Must επίσκεψη στο Tower of London
Ανακαλύψτε το Tate Modern, ένα από τα πιο cool
μουσεία σύγχρονης τέχνης
Επισκεφτείτε μια από τις γνωστότερες αγορές της
Ευρώπης, το Covent

Garden

National Gallery, η σημαντικότερη πινακοθήκη
της χώρας

Βόλτα στο Hyde Park
Fish n’ Chips στο Fryer’s Delight
Απολαύστε την καλύτερη πανοραμική θέα του
Λονδίνου από το London Eye
Εξαιρετικό

14 XMAS 2018

English Breakfast στο Garfunkel’s

ΛΟΝΔΙΝΟ
1η Hμέρα | ΕΛΛΆΔΑ – ΛΟΝΔΊΝΟ – ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ &
ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΎ ΜΟΥΣΕΊΟΥ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΌΣ ΓΎΡΟΣ )
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί 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 Κένσινγκτον, στη συνέχεια από την
Marble Arch (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
την 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 (έξοδα ατομικά) νυκτερινός γύρος της πόλης
όπου θα μπορέσουμε να απολαύσουμε την πόλη, τα αξιοθέατα
της και τις περίφημες γέφυρες του Τάμεση φωταγωγημένα. Με
αφετηρία την περίφημη πλατεία Piccadilly με το άγαλμα του Έρωτα
(γιος της Αφροδίτης) στο κέντρο της, ξεκινάμε τη βόλτα μας για
να γνωρίσουμε την πλατεία Λέστερ, το κέντρο της νυκτερινής
διασκέδασης του Λονδίνου. Συνεχίζουμε διασχίζοντας το Σόχο και
την κινέζικη συνοικία. Τέλος θα επισκεφθούμε την πλατεία Κόβεν
Γκάρντεν με τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου και τους πλανόδιους
μουσικούς και τα διάφορα θεάματα που προσφέρουν οι μίμοι. Εκεί
μπορούμε να δειπνήσουμε σε κάποιο από τα πολυάριθμα εστιατόρια
και παμπ της πλατείας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΛΟΝΔΊΝΟ ΜΕ ΠΆΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΊΑ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΟΝ ΤΆΜΕΣΗ – ΓΚΡΉΝΟΥΙΤΣ).
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 Κένσινγκτον με τα ομώνυμα ανάκτορα, το Ρίτζεντ Παρκ με το
ζωολογικό του κήπο, το Σαιντ Τζέιμς Παρκ με τα ανάκτορα του
Μπάκιγχαμ και το Green Park 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 Τυσσώ - το καλύτερο στο
είδος του, «για να γνωρίσετε από κοντά» μεγάλες προσωπικότητες
της ιστορίας, της πολιτικής, της showbiz και του αθλητισμού.
Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να συμμετέχετε (έξοδα ατομικά) στην
προαιρετική κρουαζιέρα που οργανώνουμε με τα ειδικά πλοιάρια,
στον Τάμεση. Αν και δεν είναι το μεγαλύτερο ποτάμι της Βρετανίας ,
ο Τάμεσης είναι το πιο διάσημο λόγω της σχέσης του με το Λονδίνο
και προσφέρει θαυμάσιες πανοραμικές όψεις της πόλης και των
αξιοθέατων. 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 Παρκ με το παλιό Βασιλικό Αστεροσκοπείο. Θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο για μία βόλτα στην κλειστή αγορά της πόλης και
γεύμα σε κάποια από τις παραδοσιακές της παμπ και εστιατόρια.
Χρησιμοποιώντας το DLR ( υπέργειο , ελαφρύ και αυτόματο τρένο
των docklands ) θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας αφού
πρώτα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο στον κόσμο έργο αστικής
ανάπτυξης, Κανάρι Γουάρφ , το «Μανχάταν του Λονδίνου». 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 Ρέντσο 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 Hμέρα | ΛΟΝΔΊΝΟ ΜΕ ΓΕΎΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΈΑΤΑ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΕΚΔΡΟΜΉ ΟΞΦΌΡΔΗ – ΣΤΡΆΤΦΟΡΝΤ ΑΠΌΝ
ΈΙΒΟΝ – 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. Για ένα καλό γεύμα συνιστούμε το κινέζικο Royal China
στη Baker street , το αργεντίνικο Gaucho Piccadilly για steaks, τα
κλασικά Βρετανικά παραδοσιακά Rules & Simpsons και το πολυτελές
The Wolseley στο Mayfair. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να συμμετέχετε

(έξοδα ατομικά) στην ημερήσια εκδρομή μας στην Αγγλική
ενδοχώρα. Θα επισκεφθούμε δυο σημαντικές πνευματικές πόλεις.
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 ελεύθερος
χρόνος για γεύμα στις παραδοσιακές παμπ και στα multi-culti
εστιατόρια της γραφικής κωμόπολης. 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.
4η Hμέρα | ΛΟΝΔΊΝΟ ΜΕ ΑΓΟΡΈΣ ΚΑΙ «ΑΓΟΡΈΣ»
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΗ ΛΟΥΤΡΌΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΠΑΘ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΌΟΥΝΧΕΝΤΣ ).
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και όλη η μέρα στη διάθεσή σας
για να χαρείτε την υπέροχη πόλη και τις όμορφες γωνιές της. Και
όπως όλοι γνωρίζουμε εκδρομή στο Λονδίνο δε νοείται χωρίς
ψώνια και πόσο μάλλον στις μεγαλύτερες εκπτώσεις του χρόνου
που ξεκινούν επίσημα στις 26/12. Η περίφημη Όξφορντ Στρητ με
τα αμέτρητα πολυκαταστήματα της όπως το Σέλφριντζις, η Μποντ
Στρητ με τους γνωστούς οίκους μόδας υψηλής ραπτικής και η Ρίτζεντ
Στρητ με καταστήματα υψηλής ποιότητας αποτελούν αγοραστικό
πόλο έλξης εκατομμυρίων επισκεπτών του Λονδίνου. Επίσης δεν
πρέπει να λησμονήσουμε το πολυκατάστημα – αξιοθέατο Χάροντς
στο Νάιτσμπριτζ. Εναλλακτικά προτείνουμε μία βόλτα στις διάσημες
αγορές του Λονδίνου όπως του Πορτομπέλο Ρόουντ στην περιοχή
του Νότινγκ Χίλ στο δυτικό Λονδίνο, την αγορά Spitalfields και
Camden στο ανατολικό Λονδίνο με καταστήματα και τους δεκάδες
πάγκους που εμπορεύονται αντίκες και άλλα είδη λαϊκής τέχνης σε
δεύτερο χέρι που μπορεί να σας φανούν ευκαιρίες αλλά και πολλά
καλλιτεχνικά δρώμενα. 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 Μπαθ, 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 . Για τη βραδινή σας ψυχαγωγία προτείνουμε
να κλείσετε θέση σε μία από τις πολυάριθμες και φαντασμαγορικές
θεατρικές παραστάσεις - musical στη γνωστή θεατρική περιοχή του
Λονδίνου. Διανυκτέρευση.
5η Hμέρα | ΛΟΝΔΊΝΟ – ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΚΆΣΤΡΟ ΓΟΥΊΝΤΣΟΡ
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και ελεύθερο πρωινό για μια
τελευταία βόλτα και ότι επισκέψεις δεν προλάβατε τις προηγούμενες
μέρες. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για να επισκεφθούμε
την πόλη του Γουίντσορ με τα θερινά Ανάκτορα 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 Σαιντ 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.
Επιβίβαση στο πούλμαν κι επιστροφή στο Λονδίνο. Διανυκτέρευση.
6η Hμέρα | ΛΟΝΔΊΝΟ - ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και αναχώρηση για αεροδρόμιο του
Λονδίνου και πτήση επιστροφής για την Ελλάδα με τις καλύτερες
εντυπώσεις από την εκδρομή μας.

5/6ΗΜΕΡΕΣ

Σημειώσεις προγράμματος:
1. Η σειρά των επισκέψεων διαφοροποιείται ανάλογα
με τα ωράρια λειτουργίας των μουσείων, μνημείων,
λοιπών αξιοθέατων καθώς και των πτήσεων, χωρίς
να παραλειφθεί καμία παροχή υπηρεσίας. Το οριστικό
πρόγραμμα της εκδρομής δίνεται πέντε ημέρες πριν την
εκάστοτε αναχώρηση με το ενημερωτικό σημείωμα.
2. Τ ο 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 4η μέρα.
Περιλαμβάνονται:
•Α
 εροπορικά εισιτήρια οικονομικού ναύλου

συμπεριλαμβανομένης της αποσκευής ως 23kg σε
απευθείας πτήσεις της Aegean airlines
• Τ ις διανυκτερεύσεις (4 ή 5) στο ξενοδοχείο επιλογής σας
•Α
 γγλικό πρωινό σε μπουφέ
•Μ
 εταφορές από το αεροδρόμιο του Λονδίνου
στο ξενοδοχείο και αντίστροφα
•Π
 ανοραμική ξενάγηση της πόλης του Λονδίνου
& επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο
• Ε κδρομή στην πόλη και στο κάστρο του Γουίντσορ.
• Έ μπειροι συνοδοί/αρχηγοί και τοπικοί αντιπρόσωποι
του γραφείου μας βάσει των παρεχόμενων υπηρεσιών/
μετακινήσεων
•Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
•Φ
 .Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
•Φ
 όροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 175€
• Ε ίσοδοι σε μουσεία - θεάματα , φιλοδωρήματα, ποτά,

αχθοφορικά και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο και δεν περιλαμβάνεται στα πιο πάνω
προσφερόμενα

21/12 6 ΗΜΕΡΕΣ
22/12 - 23/12 - 29/12
02/01- 03/01 5ΗΜΕΡΕΣ
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BeNeLu x

Heineken Experience, μια αξέχαστη… εμπειρία
Μαγευτείτε από «Το Σπίτι της Άννα Φρανκ »
Επισκεφτείτε το διάσημο Μουσείο Vicent van
Gogh.
Κάντε τη βόλτα σας στη Grand Place της Παλιάς
Πόλης των Βρυξελλών

Δοκιμάστε τραγανιστά μπαστουνάκια
πατάτας στο Frit Flagey (Place Eugène Flagey, Ixelles)
Δοκιμάστε όσες περισσότερες σοκολάτες μπορείτε
στο χωριό της Βέλγικης Σοκολάτας, το Belgian
Chocolate Village!

7

Chemin de la Cornice το «ωραιότερο μπαλκόνι της
Ευρώπης» που βρίσκεται στο Λουξεμβούργο.

8

Musee d’Histoire de la Ville de Luxembourg,
όλη η ιστορία του Λουξεμβούργου μαζεμένη σε ένα
σημείο!

9

Must try: ferkelsrippchen (ψητά χοιρινά παϊδάκια),

10

liewekniddelen mat sauerkraut (κεφτεδάκια από
συκώτι με λάχανο) και kachkeis (τυρί μαγειρεμένο με
φρούτα και λικέρ)
Βόλτα με ποδήλατο σε όλες τις περιοχές!

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι γιατί το πρόγραμμα του
περιλαμβάνει:
1. Δ ιαμονή στο Crowne Plaza Amsterdam South 4* στο
Άμστερνταμ με βαθμολογία στη booking.com 8.9.
2. Δ ιαμονή στο Martin’s Brussels EU 4* στο κέντρο των
Βρυξελλών με βαθμολογία στη booking.com 8.6.
3. Π
 λήρες πρόγραμμα BeNeLux (Belgium - Netherlands Luxemburg)
4. Ε πίσκεψη στο Zaanse Schans, όπου θα δούμε τους
παραδοσιακούς ανεμόμυλους.
16 XMAS 2018

Martin’ s EU 4*
Brussels

Crowne Plaza South 4*
Amsterdam

Αναχωρήσεις:

22/12 | 29/12
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΆΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΒΡΥΞΈΛΛΕΣ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ
6ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΠΤΉΣΗ ΓΙΑ ΆΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Άμστερνταμ.
Άφιξη και επίσκεψη στα 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
θαυμάσουμε 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.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας
προτείνουμε προαιρετικό περίπατο στην περίφημη συνοικία «Τα
Κόκκινα Φανάρια» - Red Light District.
2η Hμέρα | ΆΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ZAANSE SCHANS – ΦΌΛΕΝΤΑΜ
- ΜΆΡΚΕΝ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχωρούμε διασχίζοντας
το κλασικό τοπίο της Ολλανδικής εξοχής με τα Polders και τα μικρά
κανάλια. Στο φημισμένο & πανέμορφο χωριό Zaanse Schans θα
θαυμάσουμε τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους. Συνεχίζουμε με
επίσκεψη στα γραφικά ολλανδικά ψαροχώρια Φόλενταμ & Μάρκεν.
Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα επισκεφτούμε κι ένα τοπικό,
παραδοσιακό τυροκομείο, όπου «Η Μικρή Ολλανδέζα», ντυμένη
με παραδοσιακή φορεσιά, θα μας εξηγήσει πώς παρασκευάζουν
τα περίφημα ολλανδικά τυριά και θα έχουμε την ευκαιρία να
δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. Για το ελεύθερο απόγευμα, σας
προτείνουμε να επισκεφθείτε στο Rijksmuseum (Εθνικό Μουσείο)
ή το Μουσείο Βαν Γκογκ, ή να κάνετε μια βόλτα στην Αγορά του
Άλμπερτ Κάουπ, που είναι και η μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά στην
Ευρώπη.
3η Hμέρα | ΆΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΧΆΓΗ – ΝΤΕΛΦΤ - ΡΌΤΕΡΝΤΑΜ ΑΜΒΈΡΣΑ – ΒΡΥΞΈΛΛΕΣ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την πόλη
της «Ειρήνης», Χάγη, έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου 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, Scheveningen. Στη συνέχεια θα
κατευθυνθούμε προς τη μεσαιωνική πόλη Ντελφτ, που αποτελεί
την πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, μία πόλη
με πανέμορφο ιστορικό κέντρο & μεγαλοπρεπείς βασιλικούς
ναούς. Έπειτα συνεχίζουμε για το Ρότερνταμ , στις εκβολές του
ποταμού Ρήνου, το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι του κόσμου με

ΠΤΉΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES

τους ουρανοξύστες, τα μοντέρνα και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής
αξίας οικοδομήματα και τις εντυπωσιακές γέφυρες Willem &
Erasmus. Συνεχίζουμε για την Αμβέρσα, γνωστή ως «πόλη
των διαμαντιών», καθώς πάνω από το 70% του συνόλου των
διαμαντιών διακινούνται εκεί. Τελικός προορισμός μας μία από τις
πιο όμορφες πόλεις του Βελγίου & έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τις Βρυξέλλες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η Hμέρα | ΒΡΥΞΈΛΛΕΣ – ΓΆΝΔΗ – ΜΠΡΥΖ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ξεκινάμε για την
γραφική Γάνδη, μία από τις αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου
και πρωτεύουσα της Επαρχίας της Ανατολικής Φλάνδρας. 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 Άικ. Θα δούμε το
κάστρο των ιπποτών και θα γνωρίσουμε την πόλη που υπήρξε
κατά τον μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης.
Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στην πρωτεύουσα της επαρχίας
της Δυτικής Φλάνδρας, μία από τις ομορφότερες πόλεις της
κεντρικής Ευρώπης, τη Μπρυζ. Θα δούμε το πάρκο με τη «Λίμνη
της Αγάπης», το παλαιότερο νοσοκομείο στην Ευρώπη, αυτό του
Αγίου Ιωάννη, το Ναό της Παναγίας, τη πολυφωτογραφημένη
γέφυρα του Αγίου Βονιφατίου, το Μέγαρο των Αρχόντων, τους
κήπους Arends, το Κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο χρηματιστήριο
στον κόσμο και το ιστορικό κέντρο, μοναδικό στολίδι της πόλης.
Στην συνέχεια αργά το απόγευμα επιστροφή στις Βρυξέλλες.
5η Hμέρα | ΒΒΡΥΞΈΛΛΕΣ – ΒΑΤΕΡΛΌ – ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ
Πρόγευμα & αναχωρούμε για το μνημείο του Βατερλό στο σημείο
που έγινε η τελευταία μάχη του Ναπολέοντα Α΄ στις 18 Ιουνίου
1815 και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ιστορικά γεγονότα
της Ευρώπης. Στη συνέχεια αναχώρηση για το μικρότερο κρατίδιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Λουξεμβούργο, θα διασχίσουμε τις
Αρδέννες, με τα καταπράσινα δάση, τα γραφικά χωριουδάκια
και τα μεγαλοπρεπή κάστρα.. Στην περιήγηση μας θα δούμε το
παλάτι του Μεγάλου Δούκα, τον καθεδρικό Ναό της Παναγιάς,
την εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα και τα τείχη της πόλης των
τραπεζών. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.
6η Hμέρα | ΒΡΥΞΈΛΛΕΣ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) – ΠΤΉΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα νωρίς το πρωί & αναχωρούμε για την περιήγηση στην
αριστοκρατική πόλη, έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα
δούμε την πανέμορφη πλατεία Γκραν Πλατς με το εντυπωσιακό
Δημαρχείο, το κτίριο που στεγάζει το Μουσείο της Πόλης, τα
φλαμανδικά αναγεννησιακά κτίρια, αλλά και το αγαλματίδιο του

Manneken Pis, που είναι το σύμβολο της πόλης, το Βασιλικό
Παλάτι, το Βελγικό Κοινοβούλιο, τον γοτθικό Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Μιχαήλ και της Αγίας Γουδούλης, τα κτίρια της Ευρωπαϊκής
‘Ένωσης, την Αψίδα του Θριάμβου στο πάρκο Σενκαντενέρ και
τέλος το Ατόμιουμ που είναι το σήμα κατατεθέν των Βρυξελλών.
Χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.
Σημείωση: Το πρόγραμμα πραγματοποιείται αντίστροφα
χωρίς καμία παράλειψη για την αναχώρηση
29.12.2018

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Θεσ/νικη - Αθήνα - Άμστερνταμ |
Βρυξέλλες - Αθήνα - Θεσ/νικη
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως
αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω
πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων
(Άμστερνταμ 4.5€ - Βρυξέλλες 4.25€/άτομο
τη διανυκτέρευση)
• Περίπατος στη Red Light District
«Τα κόκκινα φανάρια» 12€
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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Switzerland

Επισκεφτείτε τα Μέγαρα διεθνών οργανισμών

όπως του ΟΗΕ, του Ερυθρού Σταυρού κ.α.

Κάντε τη βόλτα σας στη χριστουγεννιάτικη

αγορά Place de la Fusterie.
Μη ξεχάσετε να δοκιμάστε fondue σοκολάτας

στο σπίτι των Χριστουγέννων

Μαγευτείτε στη Λουκέρνη από το ιστορικό κέντρο,

το παλιό δημαρχείο, την χαρακτηριστική ξύλινη
Γέφυρα Kapellbrücke και το μνημείο του Λέοντος
5

Ανακαλύψτε τα διάσημα βιτρό του Marc
στη Frauminster Cathedral.

Chagall

6

Φαντασμαγορικοί καταρράκτες του Ρήνου

7

Δοκιμάστε σοκολάτα με μόκα ή cheesecake.

8

Βόλτα στον ποταμό

9

Επισκεφτείτε το Ολυμπιακό μουσείο, στο Ouchy.

10

Μαγευτική θέα στη λίμνη της Γενεύης και τις

Ααρ

Άλπεις.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι γιατί το πρόγραμμα του
περιλαμβάνει:
1. Διαμονή στο Cornavin Geneve 4* στη Γενεύη με βαθμολογία
στη booking.com 8.2.
2. Δ ιαμονή στο Swissotel Zurich 4* στη Ζυρίχη με βαθμολογία
στη booking.com 8.4.
3. Ε πισκέψεις & περιηγήσεις στην Ελβετία πραγματοποιώντας
πλήρες πρόγραμμα.
18 XMAS 2018

Swissotel 4*
Ζυρίχη

Cornavin 4*
Γενεύη

Αναχωρήσεις:

ΖΥΡΙΧΗ

22/12 | 29/12

ΠΑΝΌΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΊΑΣ
6ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα |ΠΤΉΣΗ ΓΙΑ ΖΥΡΊΧΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ζυρίχη. Άφιξη και
ξεκινάμε την περιήγηση 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. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΖΥΡΊΧΗ – ΛΟΥΚΈΡΝΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) ΙΝΤΕΡΛΆΝΚΕΝ
Πρόγευμα 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. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο
Ιντερλάνκεν, την πόλη μεταξύ των λιμνών όπως και το όνομά
του. Θα περπατήσουμε στη λεωφόρο Χέεβεκ με τις καρυδιές και
τις ινδικές καστανιές και θα θαυμάσουμε τις μοναδικές ομορφιές
της πόλης. Ελεύθερος χρόνος στην πανέμορφη πόλη. Επιστροφή
στη Ζυρίχη.
3η Hμέρα | ΖΥΡΊΧΗ – ΚΑΤΑΡΡΆΚΤΕΣ ΡΉΝΟΥ – ΛΊΜΝΗ TITISEE
- FREIBURG
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη Σαφχάουζεν, στα σύνορα
Ελβετίας - Γερμανίας. Θα θαυμάσουμε τους πιο εντυπωσιακούς
σε όγκο νερού καταρράκτες της Ευρώπης, του καταρράκτες
του ποταμού Ρήνου. Συνεχίζουμε για τη λίμνη Titisee που
δημιουργήθηκε από το λιώσιμο ενός παγετώνα και είναι η πιο
γραφική του Μέλανα Δρυμού. Το θέαμα που παρουσιάζει είναι
εντυπωσιακό με τις βουνοκορφές να καθρεφτίζονται στα νερά της
& τα δέντρα να αγγίζουν τις όχθες της. Έπειτα αναχωρούμε για το
Φράιμπουργκ την πόλη που αποτελεί τη φυσική είσοδο στο Μέλανα
Δρυμό. Το διάσημο πανεπιστήμιο μας μεταφέρει στο ακαδημαϊκό
παρελθόν της πόλης. Στην κεντρική του πύλη, το επιβλητικό
άγαλμα του Αριστοτέλη με το όνομα του μεγάλου φιλόσοφου.
Αξίζει να περιπλανηθείτε στην όμορφη Augustinerplatz με τις
παραδοσιακές μπυραρίες. Το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη.
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4η Hμέρα | ΖΥΡΊΧΗ – ΒΈΡΝΗ – ΛΩΖΆΝΗ – ΓΕΝΕΎΗ
Πρόγευμα 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. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για
την 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, 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.
Ελεύθερος χρόνο για καφέ αλλά και φοντύ σοκολάτας σε κάποιο
από τα ζαχαροπλαστεία της λίμνης. Τέλος αναχώρηση για τη
Γενεύη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στην
πιο κοσμοπολίτικη πόλη της Ευρώπης.
5η Hμέρα | ΓΕΝΕΎΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ
ΕΚΔΡΟΜΉ CHAMONIX & ANNECY
Πρόγευμα και ακολουθεί περιήγηση στη 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 τον καθεδρικό ναό του Αγ.
Πέτρου, χτισμένος από τον 13ο αιώνα. Στην συνέχεια αναχώρηση
για την Βενετία του Σαβόυ. Το Annecy προσελκύει τουρίστες
καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, καλοκαίρι και χειμώνα με τις
ηλιόλουστες ημέρες και ένα μεγάλο αριθμό από πίστες για σκι, που
ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς σκιέρ. Η λίμνη της Annecy
είναι μία από τις καθαρότερες λίμνες του κόσμου και φιλοξενεί
μια μεγάλη ποικιλία άγριων ζώων. Συνεχίζουμε για τις Άλπεις και
πιο συγκεκριμένα το Chamonix, το οποίο βρίσκεται στη σκιά του
μεγαλόπρεπου Μον Μπλαν, σε ύψος 1.030 μ. και γοητεύει σαν
το παλιό, καλό κρασί. Η πόλη, που στέκεται «αναποφάσιστη»
ανάμεσα στη Γαλλία, την Ελβετία και την Ιταλία, φιλοξένησε το
1924 τους πρώτους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Χρόνος
ελεύθερος και επιστροφή στη Γενεύη.

6η Hμέρα | ΓΕΝΕΎΗ - ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε
την πτήση της επιστροφής μας.

Σημαντική Σημείωση: Το πρόγραμμα μπορεί να
εκτελεστεί και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Περιλαμβάνονται:
• Α εροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Θεσ/νικη - Αθήνα - Ζυρίχη |
Γενεύη - Αθήνα - Θεσ/νικη
•Π
 έντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
- όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
•Φ
 όροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
• Προαιρετική Εκδρομή Chamonix & Annecy
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
•Ο
 τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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Αλπικό Τρένο
Διαδρομές που περνούν πάνω από τα σύννεφα, χιονισμένες βουνοκορφές
και η ανέγγιχτη αλπική φύση σε όλο της το μεγαλείο!
Ένα ταξίδι με το Αλπικό Τρένο από το Zermatt μέχρι
το St. Moritz είναι σίγουρο πως ξεπερνάει κάθε... προσδοκία!

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι γιατί το πρόγραμμα
του περιλαμβάνει:
1. Διαμονή στο Hotel de la Paix Lausanne 4*
στη Λωζάνη με βαθμολογία στη booking.com 8.6.
2. Διαμονή στο Swissotel Zurich 4* στη Ζυρίχη με
βαθμολογία στη booking.com 8.4.
3.Θαυμάζουμε μία από τις ομορφότερες διαδρομές τρένου
Chur - St Moritz - Davos.
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De la Paix 4*
Λωζάνη

Swissotel 4*
Ζυρίχη

Αναχωρήσεις:

ΛΟΥΚΕΡΝΗ

21/12 | 30/12

ΠΑΡΑΜΥΘΈΝΙΑ ΕΛΒΕΤΊΑ 6ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΠΤΉΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΊΑ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) –
ΚΑΤΑΡΡΆΚΤΕΣ ΡΉΝΟΥ – ΖΥΡΊΧΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βασιλεία. Ξεκινάμε την
περιήγησή μας στην πόλη με το σημαντικότερο εμπορικό παραποτάμιο
λιμάνι της Ελβετίας. Θα δούμε το Μέγαρο του Κισσγκαρντεν και
ο Πύργος της Τράπεζας των Διεθνών Κανονισμών, τονίζουν τον
κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της πόλης. Αναχώρηση για την πόλη
Σαφχάουζεν, στα σύνορα Ελβετίας - Γερμανίας. Θα θαυμάσουμε τους
πιο εντυπωσιακούς σε όγκο νερού καταρράκτες της Ευρώπης, του
καταρράκτες του ποταμού Ρήνου. Συνεχίζουμε για την οικονομική
πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Ζυρίχη. Αρχίζει με την παλιά πόλη,
όπου θα δούμε την Γοτθική Εκκλησία του 13ου αιώνα Φραουμίνστερ
με τα περίφημα βιτρώ, 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. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΖΥΡΊΧΗ – ΙΝΤΕΡΛΆΚΕΝ – ΛΟΥΚΈΡΝΗ
(ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Ιντερλάκεν, την
πόλη μεταξύ των λιμνών όπως και το όνομά του. Θα περπατήσουμε
στη λεωφόρο Χέεβεκ με τις καρυδιές και τις ινδικές καστανιές και
θα θαυμάσουμε τις μοναδικές ομορφιές της πόλης. Αναχώρηση για
τη 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. Το απόγευμα
επιστροφή στη Ζυρίχη.
3η Hμέρα | ΖΥΡΊΧΗ - ΑΛΠΙΚΌ ΤΡΈΝΟ (CHUR – DAVOS – ST
MORITZ)
Πρόγευμα και αναχώρηση νωρίς το πρωί με προορισμό την
πόλη Chur. Επιβίβαση στο αλπικό τρένο και αναχώρηση για το
κοσμοπολίτικο Davos. Ο συρμός αυτός περνά από γκρεμούς,
χαράδρες, πάλλευκες χιονισμένες πλαγιές και μεγαλοπρεπή
γεφύρια. Συνεχίζουμε ώσπου να φτάσουμε στο λαμπερό διαμάντι
Saint Moritz, ένα ακόμα διάσημο θέρετρο χειμερινών διακοπών,
που θεωρείται το πιο «in» χιονοδρομικό κέντρο της Ευρώπης.
Η ηλιοφάνεια στην περιοχή διαρκεί 322 ημέρες τον χρόνο, αυτό
όμως δεν εμποδίζει τη μικρή και κομψή αυτή πόλη - χωριό να
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είναι ντυμένη στα λευκά για πάρα πολλές ημέρες. Το Saint Moritz
δεν απέκτησε τυχαία το όνομα «κορυφή του κόσμου». Γιατί μπορεί
να μην είναι η πιο υψηλή κορυφή της γης, είναι όμως σίγουρα η
πιο κοσμαγάπητη, χάρη στην υπέροχη φύση των Άλπεων που την
αγκαλιάζει. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα στην πόλη, φαγητό και
ψώνια στις πολυτελείς μπουτίκ. Αφού απολαύσουμε το μαγευτικό
αυτό σκηνικό και το τοπίο, θα επιβιβαστούμε πάλι στο τρένο (ή στο
πούλμαν μας, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες) για την επιστροφή
μας στον σιδηροδρομικό σταθμό στη Chur. Επιβίβαση στο πούλμαν
και επιστροφή αργά το απόγευμα στη Ζυρίχη.
4η Hμέρα | ΖΥΡΊΧΗ – ΒΈΡΝΗ - ΛΩΖΆΝΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ
ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα & 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. Τελικός μας προορισμός η 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. Ελεύθερος χρόνο για καφέ αλλά
και φοντί σοκολάτας σε κάποιο από τα ζαχαροπλαστεία της λίμνης.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η Hμέρα | ΛΩΖΆΝΗ - ΓΕΝΕΎΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη 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. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στα
πλακόστρωτα δρομάκια, τα πανέμορφα βιβλιοπωλεία και αντικερί,
τα πολυάριθμα εστιατόρια και καφέ. Επιστροφή στη Λωζάνη.

6η Hμέρα | ΛΩΖΆΝΗ - ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την
πτήση της επιστροφής μας.

Σημαντική Σημείωση: Το πρόγραμμα πραγματοποιείται
αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη για την αναχώρηση
30.12.2018

Περιλαμβάνονται:
• Α εροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Θεσ/νικη - Αθήνα - Βασιλεία |
Γενεύη - Αθήνα - Θεσ/νικη
•Π
 έντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
- όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
•Φ
 όροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
• Εισιτήριο Αλπικού Τρένου (Chur – Davos – St
Moritz – Chur)
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
•Ο
 τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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TOP

αlsace

1

Επίσκεψη στον Ζωολογικό κήπο Wilhelma,
στην Στουτγκάρδη

2

Μαγευτείτε από τα μουσεία της Porsche και της

Mercedes-Benz, στο κέντρο της Στουτγκάρδης
3

Επισκεφτείτε τοπικές ζυθοποιίες στο

Στρασβούργο
4
5
6
7

Κάντε την βόλτα σας στην Πλατεία της Δημοκρατίας,
στο Στρασβούργο
Επισκεφτείτε το Schiltach στον Μέλανα

Δρυμό
Μαγευτική βόλτα στην διάσημη λουτρόπολη BadenBaden
Περπατήστε στην παλιά γέφυρα, Alte Brucke της
Χαϊδελβέργης

8

9
10

Ανακαλύψτε το περίφημο ορεινό «Μονοπάτι
Φιλοσόφων», στην Χαϊδελβέργη
Ψημένα αμύγδαλα, κανέλα και κάστανο στην

των

Χριστουγεννιάτικη Χαϊδελβέργη
Δοκιμάστε τα ακαταμάχητα Bretzels στην

Colmar.
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Αναχωρήσεις:

22/12 | 29/12
ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ

ΠΑΝΌΡΑΜΑ ΑΛΣΑΤΊΑΣ
5ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΠΤΉΣΗ ΓΙΑ ΣΤΟΥΤΓΚΆΡΔΗ – BADEN-BADEN ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Στουτγκάρδη. Έπειτα
αναχώρηση για το Baden-Baden. Λένε πως αναφέρεται 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. Αναχώρηση για το
Στρασβούργο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Εφόσον
οι συνθήκες το επιτρέψουν πρώτη γνωριμία με την πόλη με τη
βοήθεια του αρχηγού μας.
2η Hμέρα | ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) –
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΌ ΙΛ
Πρόγευμα και ξενάγηση του Στρασβούργου. Θα επισκεφτούμε
το ιστορικό κέντρο της πόλης, το ονομαζόμενο και «Petite
France» (Μικρή Γαλλία). Έχει χαρακτηρισθεί 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 maison
Kammerzell, το αστρονομικό ρολόι της πόλης και το Palais Rohan
που πλέον φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές Εκθέσεις. Χρόνος
ελεύθερος και για όσους επιθυμούν, προαιρετικά κρουαζιέρα
στον παραπόταμο του Ρήνου, Ιλ. Θα πλοηγηθούμε στα στενά
υδάτινα μονοπάτια του όπου θα δούμε τα κουκλίστικα σπίτια με

- ΜΈΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΌΣ - ΧΑΪΔΕΛΒΈΡΓΗ
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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 Hμέρα | ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ – ΔΡΌΜΟΣ ΚΡΑΣΙΟΎ – ΧΩΡΙΆ
ΑΛΣΑΤΊΑΣ
Πρόγευμα 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 (6η ψηλότερη εκκλησία του κόσμου), 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 Riquewihr. 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 µμοναδικό 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 µμαγαζιά όπου οι πολυάριθμοι τουρίστες µμπορούν
να γευτούν ή και να αγοράσουν το κρασί τους. Έπειτα επιστροφή
στο ξενοδοχείο.

4η Hμέρα | ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ – ΜΈΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΌΣ
(SCHWARZWALD) & ΧΩΡΙΆ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΏΝ
Πρόγευμα. Σήμερα η ημέρα μας είναι αφιερωμένη στη πανέμορφη
και δασώδη περιοχή του Μέλανα Δρυμού που βρίσκεται ανάμεσα
στον ποταμό Ρήνο & τις πηγές του Δούναβη. Θα θαυμάσουμε
χωριά, αγροικίες, λίμνες, ρυάκια, αλπικά λιβάδια και καταρράκτες.
Φθάνοντας στο Schonachbach, θα δούμε το μεγαλύτερο ρολόικούκο στον κόσμο (Βιβλίο Ρεκόρ Guinness). Επόμενη μας στάση
οι καταρράκτες Triberg μέσα σε μία καταπράσινη τοποθεσία με τα
νερά να πέφτουν από ύψος 163μ. Θα επισκεφθούμε τα ξακουστά
μαγαζιά των ωρολογοποιών. Συνεχίζουμε για τη λίμνη Titisee, τη
μεγαλύτερη φυσική λίμνη του Μέλανα Δρυμού που βρίσκεται σε
υψόμετρο 850μ. Το απόγευμα επιστροφή στο Στρασβούργο.
5η Hμέρα | ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ – ΧΑΪΔΕΛΒΈΡΓΗ – ΠΤΉΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ ΦΡΑΝΚΦΟΎΡΤΗ
Πρόγευμα. Αναχωρούμε για την παραμυθένια Χαϊδελβέργη, έδρα
του παλαιότερου πανεπιστημίου της Γερμανίας, που είναι κτισμένη
στις όχθες του ποταμού Neckar και στη σκιά του κάστρου Σλος.
Θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό της κέντρο,
όπου θα θαυμάσουμε πολλές μεσαιωνικές και νεότερης 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 χλμ. 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. Συνεχίζουμε
για το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτη. Πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Θεσ/νικη - Αθήνα - Στουτγκάρδη |
Φρανκφούρτη - Αθήνα - Θεσ/νικη
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με
πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το
παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής

• Α σφάλεια αστικής ευθύνης &
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
•Φ
 όροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
• Κρουαζιέρα στον ποταμό Ιλ
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
•Ο
 τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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TOP
1

Bavarian & Austrian
Alps

Μαγευτείτε από τα μουσεία της Porsche και της
Mercedes-Benz, στο κέντρο της Στουτγκάρδης

2

Επισκεφτείτε τοπικές ζυθοποιίες στο
Στρασβούργο

3
4

5
6
7
8
9
10

Επισκεφτείτε το Schiltach στον Μέλανα

Δρυμό
Μαγευτική βόλτα στην διάσημη λουτρόπολη BadenBaden
Ψημένα αμύγδαλα, κανέλα και κάστανο στην

Χριστουγεννιάτικη Χαϊδελβέργη

Μαγευτείτε από την Λεωφόρο Maria Theresien, στο

Innsbruck

Για φαγητό στο «Die

Wasse», στο Salzburg

Βόλτα στους κήπους Mirabell, στο Innsbruck
Βόλτα στο Ντόπελμεϊρ, με το πιο ψηλό τελεφερίκ
του κόσμου (Kitzbuhel)

Περπατήστε την Marienplatz, στο Μόναχο
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Αναχωρήσεις:

22/12 | 29/12

EXCLUSIVE

ΒΑΥΑΡΙΚΈΣ & ΑΥΣΤΡΙΑΚΈΣ ΆΛΠΕΙΣ
6ΗΜΕΡΕΣ

1η Hμέρα | ΠΤΉΣΗ ΓΙΑ ΜΌΝΑΧΟ – ΒΑΥΑΡΙΚΈΣ
ΆΛΠΕΙΣ (ΚΆΣΤΡΟ NEUSCHWANSTEIN & GARMISCHPARTENKIRCHEN) - INNSBRUCK
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο πτήση για Μόναχο. Αναχωρούμε
για τη «Ρομαντική Οδό». Φθάνουμε στο Φύσεν, φέουδο του
βασιλιά Λουδοβίκου Β. Θα περιηγηθούμε στον υπέροχο πύργο
Neuschwanstein, «Νέος Λίθος του Κύκνου». Συνεχίζουμε για το
Garmisch-Partenkirchen, που ενώθηκαν για να υποδεχθούν τους
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936. Το απόγευμα άφιξη
στο πανέμορφο Innsbruck. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | INNSBRUCK (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) – ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΟ
SWAROVSKI
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης, όπου θα δούμε την
χρυσή Αψίδα του Θριάμβου του Λεοπόλδου του Β, το Χόφμπουργκ,
τη Χόφκιρχε και τα 28 μπρούτζινα αγάλματα των Αψβούργων
και των αξιωματούχων τους. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το
εργοστάσιο κρυστάλλων Swarovski. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

MONAXO
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3η Hμέρα | INNSBRUCK – KITZBÜHEL - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το πιο φημισμένο χιονοδρομικό
κέντρο του Τιρόλου, το Κιτζμπούχελ. Πρόκειται για ένα παραμυθένιο
χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά, με σπίτια χτισμένα σε τυπική
τυρολέζικη αρχιτεκτονική και προσόψεις με έντονα χρώματα, σκεπές
σε αυστηρό τυρολέζικο στυλ και ξύλινα μπαλκόνια. Συνεχίζουμε για
το μοναδικό «κάστρο αλατιού», το Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα του
Μότσαρτ και πόλη - μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής. Χρόνος
ελεύθερος και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η Hμέρα | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) – ΛΊΜΝΕΣ
SALZKAMMERGUT
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας Θα περπατήσουμε 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 Αββαείο του Aγ. Πέτρου. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση
για τις μοναδικές Λίμνες Salzkammergut. Θα επισκεφτούμε το

Gmunden στις όχθες της λίμνης Traunsee, θα περάσουμε 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. Επιστροφή
στο Σάλτσμπουργκ.
5η Hμέρα | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΜΌΝΑΧΟ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε για το Μόναχο, την πρωτεύουσα
της Βαυαρίας που είναι χτισμένο πάνω στους μεγαλύτερους
παραποτάμους του Δούναβη. Μία πόλη ανάμεσα στην τέχνη και
τον πολιτισμό, ανάμεσα στο μπαρόκ και το μοντέρνο. Αυτά είναι
τα χαρακτηριστικά του Μονάχου. Στην περιπατητική μας περιήγηση
θα δούμε την Όπερα, τον ποταμό Ίζαρ με τις νησίδες, τις πύλες και
τους μεσαιωνικούς προμαχώνες του, το επιβλητικό Δημαρχείο με το
ρολόι και τις φιγούρες από το γάμο του Δούκα Γουλιέλμου & τον
καθεδρικό ναό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η Hμέρα | ΜΌΝΑΧΟ – ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Μονάχου. Πτήση
επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Θεσ/νίκη - Μόναχο | Μόναχο - Θεσ/νίκη
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως
αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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TOP
1

Μαγευτείτε από την Λεωφόρο

Theresien, στο Innsbruck

2

βavaria
Maria

Ανακαλύψτε την αναγεννησιακή εκκλησία

Hofkirche, στο Innsbruck
3

Για φαγητό στο «Die

4

Για ποτό στο «Republic», στο Salzburg

5

Βόλτα στους κήπους Mirabell, στο Innsbruck

6

Κάντε σκι!

7

Βόλτα στο Ντόπελμεϊρ, με το πιο ψηλό τελεφερίκ

Wasse», στο Salzburg

του κόσμου (Kitzbuhel)
8

Επισκεφτείτε το Μουσείο Κρυστάλλων Swarovski
στο Innsbruck

9
10

Περπατήστε την Marienplatz, στο Μόναχο
Ανακαλύψτε το μπαρόκ παλάτι

Nymphenburg
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Schloss

Αναχωρήσεις:

22/12 | 29/12
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΑΥΑΡΙΑΣ
6ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΠΤΉΣΗ ΓΙΑ ΜΌΝΑΧΟ – ΝΥΡΕΜΒΈΡΓΗ
(ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο πτήση για Μόναχο. Αναχώρηση για τη
Νυρεμβέργη. Θα περπατήσουμε στο εντυπωσιακό ιστορικό κέντρο
με τα μεσαιωνικά κτίρια, την κεντρική πλατεία, το δημαρχείο και τον
εντυπωσιακό καθεδρικό ναό. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το
Μόναχο που είναι χτισμένο στις όχθες του ποταμού Ίζαρ ενός από τους
παραποτάμους του Δούναβη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η Hμέρα | ΜΌΝΑΧΟ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα & περιπατητική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο με
την έντονα εορταστική ατμόσφαιρα, τα εντυπωσιακά μέγαρα, το
Δημαρχείο. Δείτε το ρολόι του Δημαρχείου που χτυπάει 2 φορές και
τις 32 φιγούρες που αναπαριστούν το γάμο του Δούκα Γουλιέλμου &
μπαινοβγαίνουν υπό τους ήχους 40 καμπανών. Νιώστε το άρωμα του
ζεστού κρασιού, γευτείτε τα κλασικά λουκάνικα Wurst και αγοράστε
χειροποίητα χριστουγεννιάτικα δώρα.

ΜΌΝΑΧΟ - ΝΥΡΕΜΒΈΡΓΗ - ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
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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.
6η Hμέρα | ΜΌΝΑΧΟ - ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Μονάχου. Πτήση
επιστροφής.

3η Hμέρα | ΜΌΝΑΧΟ - ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΟ ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Πρόγευμα & αναχώρηση για το μοναδικό «κάστρο αλατιού», το
Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας
άλλης ρομαντικής εποχής. Θα περπατήσουμε στους ατέλειωτους
πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Θα επισκεφτούμε, ακόμη, τους
κήπους του ανακτόρου Mirabell 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 Αββαείο του Αγίου Πέτρου. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο
ξενοδοχείο.

OBERAMMERGAU

4η Hμέρα | ΜΌΝΑΧΟ – ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΟ ΚΆΣΤΡΟ
NEUSCHWANSTEIN & OBERAMMERGAU
Πρόγευμα και επίσκεψη στο γραφικό Ομπεραμεργκάου με τα ξύλινα
ζωγραφιστά σπιτάκια, παγκόσμια γνωστό για το θέατρο των Παθών
του Χριστού, που αναβιώνει κάθε 10 χρόνια για να τιμήσει το τάμα που
έγινε το 1633 σε μία ύστατη προσπάθεια αναχαίτισης της πανούκλας
που σάρωνε την κεντρική Ευρώπη. Ακολουθώντας τα μονοπάτια της
Ρομαντικής Γερμανίας, φθάνουμε στο επιβλητικό και μεγαλειώδες
κάστρο Neuschwanstein που δεσπόζει στο λόφο. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα.
5η Hμέρα | ΜΌΝΑΧΟ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα σήμερα θα δούμε 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. Κατόπιν περιπατητικά, θα

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
ΚΑΣΤΡΟ
NEUSCHWANSTEIN

ΜΟΝΑΧΟ

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Θεσ/νίκη - Αθήνα - Μόναχο |
Μόναχο - Αθήνα - Θεσ/νίκη
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως
αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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TOP
1
2

3

prague

Επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο της Πράγας
Εντυπωσιακά Art Nouveau σχέδια
στο Alfons Mucha
Το Δημαρχείο

της Πράγας, ή αλλιώς η έδρα

της Συμφωνικής Ορχήστρας της Πράγας
4

Περιηγηθείτε στην Παλιά Πόλη της Πράγας, με
τα αμέτρητα αξιοθέατα

5
6
7
8

9

Επίσκεψη στην Εβραϊκή Συνοικία (Josefov)
Βρεθείτε στο κάστρο της Πράγας διασχίζοντας τη

Γέφυρα του Καρόλου
Απολαύστε Pilsner με ποικιλία από λουκάνικα
Μη ξεχάσετε να δοκιμάσετε το παραδοσιακό
γλυκό τους, το Trdelnik
Δοκιμάστε το Chlebicek, αγαπημένο σνακ των
ντόπιων

10

Απίστευτο δέος στο Μοναστήρι

Strahov

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Hilton Prague 5*
Πράγα
28 XMAS 2018

Ηilton Prague Old Town 5*
Πράγα

Esplanade Prague
Πράγα

Αναχωρήσεις:

26/12 4ΗΜ.
22/12 5ΗΜ.
29/12 5ΗΜ.
02/015ΗΜ.

Η Πόλη των "Εκατό πύργων " έ χει να σας προσφέρει
1000 χρόνια τέ χνης καιαρχιτεκτονικής ε νώ αναμιγ νύεστε
με νέα πολιτιστικά δρώμε να  καιγαστρονομικές παραδόσεις.

ΠΡΑΓΑ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ
4/5ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΆΓΑ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη και αφού
μας παραλάβει ο αρχηγός και ξεναγός μας θα μεταβούμε με πούλμαν
στο κέντρο της πόλης για να ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας , με τα
πόδια, στα αξιοθέατα της πόλης . Θα ξεκινήσουμε με τη Μάλα Στράνα
(Malá Strana) που είναι μια από τις παλαιότερες ιστορικές συνοικίες
της Πράγας. Κυριολεκτικά σημαίνει «Μικρό Μέρος» , αλλά καλύτερα
αποδίδεται σαν «Μικρή Πόλη», καθώς πρόκειται για ένα μικρό μέρος
στην αριστερή όχθη του ποταμού Μολδάβα, κάτω από το κάστρο της
Πράγας, σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες περιοχές της Πράγας στη δεξιά
όχθη του ποταμού. Θα περιδιαβούμε στα γραφικά δρομάκια όπου θα
θαυμάσουμε τα παλιά κτήρια ,τις εκκλησίες , τη λιθόστρωτη μπαρόκ
πλατεία και το σήμα κατατεθέν της, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
Χρόνος στη διάθεσή μας για καφέ. Θα συνεχίσουμε τη ξενάγηση
μας περνώντας στην απέναντι όχθη, διασχίζοντας τη μεσαιωνική,
λιθόστρωτη Γέφυρα του Καρόλου, που ονομάζεται και «λεωφόρος
των αγαλμάτων», από τα 30 αγάλματα αγίων και ηγεμόνων που την
στολίζουν από τη μία άκρη έως την άλλη. Ακόμα θα δούμε την Εβραϊκή
συνοικία (Γιόσεφοφ) όπου έχουν απομείνει μόνο έξι συναγωγές, το
παλιό κοιμητήριο και το παλιό εβραϊκό Δημαρχείο. Θα τελειώσουμε
τη ξενάγησή μας σήμερα με την Παλιά Πόλη (Staré Mesto) όπου θα
δούμε τη μεγάλη Πλατεία με το άγαλμα του Γιαν Χους και γύρω της
το Παλαιό Δημαρχείο, το Αστρονομικό Ρολόι και τέλος τον Πύργο της
Πυρίτιδας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δωμάτια.
2η Hμέρα | ΠΡΆΓΑ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΗ ΔΡΈΣΔΗ
Πρόγευμα και η ημέρα σας ελεύθερη. Εμείς σας προτείνουμε
ολοήμερη εκδρομή στην πιο μπαρόκ πόλη της Γερμανίας, την Δρέσδη,
τη «Φλωρεντία» του ποταμού Έλβα. Η πόλη έχει μια μακροχρόνια
ιστορία ως κύρια και βασιλική κατοικία για τους βασιλιάδες της
Σαξονίας. Ο βομβαρδισμός της και η ολοσχερής καταστροφή της
κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο άλλαξε ολοκληρωτικά το πρόσωπο της
πόλης. Ξαναχτισμένη ως μια σοσιαλιστική πόλη, η Δρέσδη παρουσιάζει
τώρα μια εντελώς νέα εικόνα καθώς πολλά από τα ιστορικά κτίρια
επαναοικοδομήθηκαν για να εντυπωσιάσουν και τον πιο δύσκολο
επισκέπτη. Μερικά από αυτά είναι η Όπερα Semperoper, το περίφημο
Zwinger (Τσβίγκερ – ανάκτορο των Βασιλέων της Σαξονίας), την
εκκλησία της Παναγίας , τον περίφημο τοίχο μήκους 102 μέτρων,
φτιαγμένος με 24.000 πορσελάνινα πλακάκια Meissen κ.α. Το 2004
η Unesco κήρυξε τη Δρέσδη και το τμήμα της κοιλάδας του ποταμού
Έλβα ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιστροφή
στην Πράγα.

ΠΤΉΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES

3η Hμέρα | ΠΡΆΓΑ - ΚΆΡΛΟΒΙ ΒΆΡΙ
Πρόγευμα και ακολουθεί ολοήμερη εκδρομή στην 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. Η περιήγησή μας γίνεται με τα πόδια
και διαρκεί περίπου μία ώρα. Στην περιήγησή μας θα δούμε το
Αυτοκρατορικό θεραπευτήριο, το Θέατρο της πόλης, τις στοές και τα
περιστύλια διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών, που στεγάζουν τις
ιαματικές πηγές, τον φυσικό θερμοπίδακα και τη Ρωσική εκκλησία
στην άκρη της πόλης, δίπλα στο δάσος. Μετά τη ξενάγηση ελεύθερος
χρόνος για να απολαύσετε τη βόλτα σας κατά μήκος του ποταμού,
ή για ψώνια (πηγή των κρυστάλλων της Βοημίας) και καφέ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η Hμέρα | ΠΡΆΓΑ (ΚΑΣΤΡΟΎΠΟΛΗ)
Πρόγευμα & αναχώρηση για το Κάστρο της Πράγας που βρίσκεται
στη συνοικία Χρατσάνι και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα
κάστρα του κόσμου και η αρχαιότερη έδρα των Τσέχων Βασιλέων.
Σήμερα είναι η έδρα του προέδρου της Δημοκρατίας, ιστορικό και
πολιτιστικό κέντρο της πόλης και του κράτους. Θα θαυμάσουμε τον
Καθεδρικό Ναό του Βίττου , το πνευματικό σύμβολο των Τσέχων
και το πιο χαρακτηριστικό ορόσημο του Κάστρου. Επίσης θα δούμε
τη Βασιλική του Αγίου Γεωργίου και τη βιβλιοθήκη του Στράχοβ.
Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στο χρυσό δρομάκι ή δρόμο των
Αλχημιστών με ιστορικά σπίτια που εκθέτουν μεσαιωνικές πανοπλίες
και πωλούν τουριστικά σουβενίρ. Επίσης στην πύλη του κάστρου κάθε
ώρα συγκεντρώνεται κόσμος για να δει την αλλαγή της φρουράς.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η Hμέρα | ΠΡΆΓΑ - ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο και
πτήση επιστροφής.

Σημαντική Σημείωση: Στην 4ήμερη εκδρομή
δεν πραγματοποιείται η 3η ημέρα του 5ήμερου
προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία επίσκεψη.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια απ' ευθείας πτήσεις
προγραμματισμένες πτήσεις με την Aegean
Airlines Θεσ/νικη – Πράγα – Θεσ/νικη
(αποκλειστικά με το γραφείο μας)
• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - 5* όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογό μας
• Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Προαιρετική Ημερήσια Εκδρομή στη Δρέσδη
40€ ενήλικας / Παιδί έως 12 ετών 30€
• Προαιρετική Κρουαζιέρα Μολδάβα
διάρκειας 2 ωρών (περιλαμβάνει φαγητό σε
μπουφέ) 25€
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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Η Πόλη των "Εκατό πύργων "
έχει να σας προσφέρει 1000 χρόνια τέχνης και
αρχιτεκτονικής ενώ ανακαλύπτετε νέα πολιτιστικά
δρώμενα καιγαστρονομικές παραδόσεις.

30 XMAS 2018

ΠΡΑΓΑ «Η ΧΡΥΣΉ ΠΌΛΗ»
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΆΓΑ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη και
αφού μας παραλάβει ο αρχηγός και ξεναγός μας θα μεταβούμε με
πούλμαν στο κέντρο της πόλης για να ξεκινήσουμε την ξενάγησή
μας, με τα πόδια, στα αξιοθέατα της πόλης. Θα ξεκινήσουμε με
τη Μάλα Στράνα (Malá Strana) που είναι μια από τις παλαιότερες
ιστορικές συνοικίες της Πράγας. Κυριολεκτικά σημαίνει «Μικρό
Μέρος», αλλά καλύτερα αποδίδεται σαν «Μικρή Πόλη», καθώς
πρόκειται για ένα μικρό μέρος στην αριστερή όχθη του ποταμού
Μολδάβα, κάτω από το κάστρο της Πράγας, σε αντίθεση με τις
μεγαλύτερες περιοχές της Πράγας στη δεξιά όχθη του ποταμού.
Θα περιδιαβούμε στα γραφικά δρομάκια όπου θα θαυμάσουμε
τα παλιά κτήρια, τις εκκλησίες, τη λιθόστρωτη μπαρόκ πλατεία
και το σήμα κατατεθέν της, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
Χρόνος στη διάθεσή μας για καφέ. Θα συνεχίσουμε τη ξενάγηση
μας περνώντας στην απέναντι όχθη, διασχίζοντας τη μεσαιωνική,
λιθόστρωτη Γέφυρα του Καρόλου, που ονομάζεται και «λεωφόρος
των αγαλμάτων», από τα 30 αγάλματα αγίων και ηγεμόνων που
την στολίζουν από τη μία άκρη έως την άλλη. Ακόμα θα δούμε
την Εβραϊκή συνοικία (Γιόσεφοφ) όπου έχουν απομείνει μόνο έξι
συναγωγές, το παλιό κοιμητήριο και το παλιό εβραϊκό Δημαρχείο.
Θα τελειώσουμε τη ξενάγησή μας σήμερα με την Παλιά Πόλη (Staré
Mesto) όπου θα δούμε τη μεγάλη Πλατεία με το άγαλμα του Γιαν
Χους και γύρω της το Παλαιό Δημαρχείο, το Αστρονομικό Ρολόι
και τέλος τον Πύργο της Πυρίτιδας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο
τακτοποίηση στα δωμάτια.
2η Hμέρα | ΠΡΆΓΑ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΗ ΔΡΈΣΔΗ
Πρόγευμα και η ημέρα σας ελεύθερη. Εμείς σας προτείνουμε
ολοήμερη εκδρομή στην πιο μπαρόκ πόλη της Γερμανίας,
την Δρέσδη, τη «Φλωρεντία» του ποταμού Έλβα. Η πόλη
έχει μια μακροχρόνια ιστορία ως κύρια και βασιλική κατοικία
για τους βασιλιάδες της Σαξονίας. Ο βομβαρδισμός της και η
ολοσχερής καταστροφή της κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο άλλαξε
ολοκληρωτικά το πρόσωπο της πόλης. Ξαναχτισμένη ως μια

σοσιαλιστική πόλη, η Δρέσδη παρουσιάζει τώρα μια εντελώς νέα
εικόνα καθώς πολλά από τα ιστορικά κτίρια επαναοικοδομήθηκαν
για να εντυπωσιάσουν και τον πιο δύσκολο επισκέπτη. Μερικά από
αυτά είναι η Όπερα Semperoper, το περίφημο Zwinger (Τσβίγκερ
- ανάκτορο των Βασιλέων της Σαξονίας), την εκκλησία της
Παναγίας, τον περίφημο τοίχο μήκους 102 μέτρων, φτιαγμένος με
24.000 πορσελάνινα πλακάκια Meissen κ.α. Το 2004 η UNESCO
κήρυξε τη Δρέσδη και το τμήμα της κοιλάδας του ποταμού Έλβα
ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιστροφή
στην Πράγα.
3η Hμέρα | ΠΡΆΓΑ - ΚΆΡΛΟΒΙ ΒΆΡΙ
Πρόγευμα και ακολουθεί ολοήμερη εκδρομή στην 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. Η ξενάγηση μας γίνεται με τα πόδια
και διαρκεί περίπου μία ώρα. Στην περιήγησή μας θα δούμε το
Αυτοκρατορικό θεραπευτήριο, το Θέατρο της πόλης, τις στοές
και τα περιστύλια διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών, που
στεγάζουν τις ιαματικές πηγές, τον φυσικό θερμοπίδακα και τη
Ρωσική εκκλησία στην άκρη της πόλης, δίπλα στο δάσος. Μετά
τη ξενάγηση ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τη βόλτα σας
κατά μήκος του ποταμού, ή για ψώνια (πηγή των κρυστάλλων της
Βοημίας) και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η Hμέρα | ΠΡΆΓΑ (ΚΑΣΤΡΟΎΠΟΛΗ)
Πρόγευμα & αναχώρηση για το Κάστρο της Πράγας που
βρίσκεται στη συνοικία Χρατσάνι και είναι ένα από τα μεγαλύτερα
και παλαιότερα κάστρα του κόσμου και η αρχαιότερη έδρα των
Τσέχων Βασιλέων. Σήμερα είναι η έδρα του προέδρου της
Δημοκρατίας, ιστορικό και πολιτιστικό κέντρο της πόλης και
του κράτους. Θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό του Βίττου,
το πνευματικό σύμβολο των Τσέχων και το πιο χαρακτηριστικό
ορόσημο του Κάστρου. Επίσης θα δούμε τη Βασιλική του Αγίου
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Γεωργίου και τη βιβλιοθήκη του Στράχοβ. Στη συνέχεια θα
περπατήσουμε στο χρυσό δρομάκι ή δρόμο των Αλχημιστών με
ιστορικά σπίτια που εκθέτουν μεσαιωνικές πανοπλίες και πωλούν
τουριστικά σουβενίρ. Επίσης στην πύλη του κάστρου κάθε ώρα
συγκεντρώνεται κόσμος για να δει την αλλαγή της φρουράς.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η Hμέρα | ΠΡΆΓΑ - ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο και
πτήση επιστροφής.

ΔΡΕΣΔΗ

ΚΆΡΛΟΒΙ ΒΆΡΙ

Περιλαμβάνονται:
• Α εροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Θεσ/νικη – Πράγα – Θεσ/νικηη
• Τ έσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - 5* όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογό μας
•Π
 ρόγευμα καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
•Π
 ροαιρετική Ημερήσια Εκδρομή στη Δρέσδη
40€ ενήλικας / Παιδί έως 12 ετών 30€
•Π
 ροαιρετική Κρουαζιέρα Μολδάβα
διάρκειας 2 ωρών (περιλαμβάνει φαγητό σε μπουφέ)
25€
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
•Ο
 τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

22/12 | 26/12
29/12 | 02/01
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TOP
1

budapest

Μπείτε στο Κάστρο και απολαύστε τη θέα
της Πέστης

2

Για καφέ στο New

York Café, ένα από τα ιστορικά

καφέ της Ευρώπης
3
4
5

Μαγευτική θέα από το Κάστρο της Buda
Κρουαζιέρα στον Δούναβη
«Κλειδώστε» την αγάπη σαν στην Chain Bridge,
στον Δούναβη

6

Βόλτα στο Central

7
8

Εξερευνήστε το Κοινοβούλιο
Δοκιμάστε Gulyas, την περίφημη κόκκινη

9

Δοκιμάστε Ουγγρικό κρασί, για μια

10

Market Hall

σούπα με βραστό μοσχάρι και πάπρικα

ανεπανάληπτη εμπειρία
Κάντε τα ψώνια σας στην λεωφόρο Andrassy
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Αναχωρήσεις:

27/12 4ΗΜ.
23/12 5ΗΜ.
30/12 5ΗΜ.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
4/5ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ
ΠΈΣΤΗ & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΔΟΎΝΑΒΗ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της
Ουγγαρίας. Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την μνημειώδη
πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας όπου θα
γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, τη λεωφόρο της Δημοκρατίας
με την Όπερα και τα καλοδιατηρημένα κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ
Κοινοβούλιο και τις γέφυρες που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Στη
συνέχεια σας προτείνουμε κρουαζιέρα στο Δούναβη για να θαυμάσετε
από μια άλλη οπτική γωνία τα μεγαλοπρεπή κτίρια του Κοινοβουλίου
και του Πύργου των Ψαράδων.
2η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ
ΒΟΎΔΑ)
Πρόγευμα & αμέσως μετά θα περάσουμε στη Βούδα όπου θα
θαυμάσουμε το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας , την Εθνική
Πινακοθήκη, τον πύργο των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του
Matthias (όπου στέφονταν οι Ούγγροι βασιλιάδες). Στη συνέχεια
μετάβαση στο λόφο Gellert, από όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική
θέα της Βούδας και της Πέστης με τον Δούναβη. Το υπόλοιπο της
ημέρας στη διάθεσή σας, για να κάνετε τη βόλτα σας στην περίφημη
Vaci Utca και να πιείτε τον καφέ σας στα φημισμένα Καφέ Gerbaeud
& New York.
3η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ – ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΥΝΆΒΙΑ
ΧΩΡΙΆ
Πρόγευμα & αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), ένα
παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο
κεραμικής τέχνης της γλύπτριας Kovács Margit, 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 Bella IV 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.

«Η ΠΌΛΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΎΟ ΌΨΕΙΣ»
ΠΤΉΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES

4η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΗΜΕΡΉΣΙΑ
ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΗ ΒΙΈΝΝΗ
Πρόγευμα & 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 Hofburg, 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.
5η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ – ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα. Χρόνος ελεύθερος για μία τελευταία βόλτα στην
πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Έπειτα αναχώρηση για το
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Σημαντική Σημείωση: Στην 4ημερη εκδρομή
δεν πραγματοποιείται η 4η ημέρα του 5ημερου
προγράμματος.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια απ' ευθείας
προγραμματισμένες πτήσεις με την Aegean
Airlines Θεσ/νικη – Βουδαπέστη- Θεσ/νικη
(αποκλειστικά με το γραφείο μας)
• Τρεις (3), τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον
τιμοκατάλογο
• Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν
του γραφείου μας
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
•Φ
 όροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
•Π
 ροαιρετική Εκδρομή Βιέννη 30€ ενήλικας –
20€ παιδί έως 12 ετών
•Κ
 ρουαζιέρα Δούναβη (περιλαμβάνει ποτήρι
σαμπάνια) 15€
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους.
•Ο
 τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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Αναχωρήσεις:

Όπου μεσαίωνας καιμπαρόκ συνδέονται πρακτικά
με τον σύγχρονο κόσμο μέσω μιας γέφυρας.
Η Βούδα & η Πέστη κάποτε μεγάλες και
διαχωρισμένες καισήμερα άψογα αδιαχώριστες…

27/12 4ΗΜ.

23/12 5ΗΜ.
30/12 5ΗΜ.
Περιλαμβάνονται:
•Α
 εροπορικά εισιτήρια με απ' ευθείας προγραμματισμένες
πτήσεις με την Aegean Airlines
Θεσ/νικη – Βουδαπέστη- Θεσ/νικη
(αποκλειστικά με το γραφείο μας)
• Τ ρεις (3), τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
•Μ
 ετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν του γραφείου μας
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
•Φ
 όροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
•Π
 ροαιρετική Εκδρομή Βιέννη 30€ ενήλικας – 20€ παιδί έως 12
ετών
•Κ
 ρουαζιέρα Δούναβη (περιλαμβάνει ποτήρι σαμπάνια) 15€
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
•Φ
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
•Ο
 τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ FAMILY
4/5ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ
ΠΈΣΤΗ & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΔΟΎΝΑΒΗ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της
Ουγγαρίας. Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την μνημειώδη
πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας όπου θα
γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, τη λεωφόρο της Δημοκρατίας
με την Όπερα και τα καλοδιατηρημένα κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ
Κοινοβούλιο και τις γέφυρες που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Στη
συνέχεια σας προτείνουμε κρουαζιέρα στο Δούναβη για να θαυμάσετε
από μια άλλη οπτική γωνία τα μεγαλοπρεπή κτίρια του Κοινοβουλίου
και του Πύργου των Ψαράδων.
2η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ
ΒΟΎΔΑ) – 3D GALLERY BUDAPEST
Πρόγευμα & αμέσως μετά θα περάσουμε στη Βούδα όπου θα
θαυμάσουμε το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την Εθνική
Πινακοθήκη, τον πύργο των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του
Matthias (όπου στέφονταν οι Ούγγροι βασιλιάδες). Στη συνέχεια
μετάβαση στο λόφο Gellert, από όπου θα θαυμάσουμε την
πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης με τον Δούναβη. Το
υπόλοιπο της ημέρας στη διάθεσή σας, για να κάνετε τη βόλτα σας
στην περίφημη Vaci Utca. Για τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους

ΠΤΉΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES

μας φίλους προτείνουμε επίσκεψη στη 3D Gallery όπου μαθαίνουμε
διασκεδάζοντας ενώ πειραματιζόμαστε με τα θαύματα της τέχνης &
γινόμαστε μέρος της. Θα ενθουσιαστείτε…
3η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ – ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΥΝΆΒΙΑ
ΧΩΡΙΆ
Πρόγευμα & αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), ένα
παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο
κεραμικής τέχνης της γλύπτριας Kovacs Margit, 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 Bella IV 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 Esztergom, και η υπέροχη θέα
του Δούναβη από το κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες.

4η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΗΜΕΡΉΣΙΑ
ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΗ ΒΙΈΝΝΗ
Πρόγευμα & 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 Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, θα περάσουμε
από τα χειμερινά ανάκτορα Hofburg, την Όπερα, το Τετράγωνο
των Μουσείων, 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. Χρόνος
ελεύθερος και αναχώρηση για την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την
πόλη..
5η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ – ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα. Χρόνος ελεύθερος για μία τελευταία βόλτα στην πανέμορφη
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Έπειτα αναχώρηση για το αεροδρόμιο για
την πτήση της επιστροφής.

Σημαντική Σημείωση: Στην 4ημερη εκδρομή
δεν πραγματοποιείται η 4η ημέρα του 5ημερου
προγράμματος.

3D GALLERY
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Αναχωρήσεις:

27/12 4ΗΜ.
23/12 5ΗΜ.
30/12 5ΗΜ.

Περιλαμβάνονται:
•Α
 εροπορικά εισιτήρια με απ' ευθείας προγραμματισμένες
πτήσεις με την Aegean Airlines
Θεσ/νικη – Βουδαπέστη- Θεσ/νικη
(αποκλειστικά με το γραφείο μας)
• Τρεις (3), τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
• Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν του γραφείου μας
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
• Προαιρετική Εκδρομή Βιέννη 30€ ενήλικας – 20€ παιδί έως 12
ετών
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Όλα τα δωμάτια με θέα
στο Δούναβη

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ EXCLUSIVE
4/5ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ
ΠΈΣΤΗ & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΔΟΎΝΑΒΗ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της
Ουγγαρίας. Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την μνημειώδη
πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας όπου θα
γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, τη λεωφόρο της Δημοκρατίας
με την Όπερα και τα καλοδιατηρημένα κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ
Κοινοβούλιο και τις γέφυρες που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Στη
συνέχεια σας προτείνουμε κρουαζιέρα στο Δούναβη για να θαυμάσετε
από μια άλλη οπτική γωνία τα μεγαλοπρεπή κτίρια του Κοινοβουλίου
και του Πύργου των Ψαράδων.
2η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ
ΒΟΎΔΑ) - ΙΑΜΑΤΙΚΈΣ ΠΗΓΈΣ - ΠΛΑΤΕΊΑ GOZSDU
Πρόγευμα & αμέσως μετά θα περάσουμε στη Βούδα όπου θα
θαυμάσουμε το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την Εθνική
Πινακοθήκη, τον πύργο των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του
Matthias (όπου στέφονταν οι Ούγγροι βασιλιάδες). Στη συνέχεια
μετάβαση στο λόφο Gellert, από όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική
θέα της Βούδας και της Πέστης με τον Δούναβη. Η Βουδαπέστη είναι
μία από τις πιο διάσημες πρωτεύουσες με ιαματικές πηγές. Όσοι
επιθυμείτε να χαλαρώσετε μπορείτε να επισκεφθείτε τα περίφημα
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Gellert Baths. Το υπόλοιπο της ημέρας στη διάθεσή σας, για να κάνετε
τη βόλτα σας στην περίφημη Vaci Utca. Για όσους επιθυμούν αργότερα
σας προτείνουμε να περιπλανηθείτε στην πλατεία Gozsdu, όπου θα
βρείτε εστιατόρια, καφέ και μπαρ. Το μέρος ζωντανεύει κάθε βράδυ
και αποτελεί επιλογή για τη διασκέδασή σας.
3η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΥΝΆΒΙΑ
ΧΩΡΙΆ
Πρόγευμα & αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), ένα
παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο
κεραμικής τέχνης της γλύπτριας Kovacs Margit, 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 Bella IV 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 Esztergom, και η υπέροχη θέα
του Δούναβη από το κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες.

4η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΗΜΕΡΉΣΙΑ
ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΗ ΒΙΈΝΝΗ
Πρόγευμα & 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 Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, θα περάσουμε
από τα χειμερινά ανάκτορα Hofburg, την Όπερα, το Τετράγωνο
των Μουσείων, 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. Χρόνος
ελεύθερος και αναχώρηση για την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την
πόλη.
5η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα. Χρόνος ελεύθερος για μία τελευταία βόλτα στην πανέμορφη
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Έπειτα αναχώρηση για το αεροδρόμιο για
την πτήση της επιστροφής.

Σημαντική Σημείωση: Στην 4ημερη εκδρομή
δεν πραγματοποιείται η 4η ημέρα του 5ημερου
προγράμματος.

Budapest Marriott Hotel 5*
Budapest

ΠΛΑΤΕΙΑ GOSZDU

Budapest Marriott Hotel 5*
Budapest
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Αναχώρηση:

18/12
ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΠΡΑΓΑ - BEΡΟΛΙΝΟ

5ΗΜΕΡΕΣ

1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΡΟΛΊΝΟ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ
& ΜΟΥΣΕΊΟ ΠΕΡΓΆΜΟΥ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βερολίνο. Από την πύλη
του Βρανδεμβούργου 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 Check point Charlie 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 Tiergarten. 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 Ελεύθεροι στην πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΒΕΡΟΛΊΝΟ - ΠΌΤΣΝΤΑΜ
Πρόγευμα και αναχώρηση για 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. Επιστροφή στο Βερολίνο όπου έχουμε χρόνο ελεύθερο
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
Kurfürstendamm. Οι Galeries 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.
3η Hμέρα | ΒΕΡΟΛΊΝΟ - ΔΡΈΣΔΗ - ΠΡΆΓΑ
Πρόγευμα & 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, έπειτα αναχώρηση για την Πράγα. Άφιξη, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την
πόλη.
4η Hμέρα | ΠΡΆΓΑ (ΚΑΣΤΡΟΎΠΟΛΗ & ΠΑΛΙΆ ΠΌΛΗ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΜΟΛΔΆΒΑ
Πρόγευμα. Θα ξεκινήσουμε με τη ξενάγηση της Καστρούπολης και
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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. Συνεχίζουμε με τη ξενάγηση της Παλιάς
πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης
(Staroměstské náměstí), 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 náměstí), την Εθνική
βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε στη
πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Στο
τέλος της ξενάγησης θα επιβιβαστούμε (προαιρετικά) από την όχθη της
«Μικρής πλευράς» σε καραβάκι - θα ακολουθήσει δίωρη κρουαζιέρα
στον 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 Hμέρα | ΠΡΆΓΑ - ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ.
Πρόγευμα & στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.

ΔΡΕΣΔΗ

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με την EasyJet
Θεσ/νίκη - Βερολίνο
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Πράγα - Θεσ/νίκη
• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως
αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογό μας
• Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Προαιρετική Κρουαζιέρα Μολδάβα διάρκειας 2
ωρών (περιλαμβάνει φαγητό σε μπουφέ) 25€
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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Αναχώρηση:

23/12
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
5ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΆΒΑ – ΒΙΈΝΝΗ
(ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη πρωτεύουσα της
Σλοβακίας τη Μπρατισλάβα. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και
αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας τη Βιέννης. Στην πρωινή
μας πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης θα δούμε
το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο
του Ρινγκ, για να δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως
το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, τη Πύλη
του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό
Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την εκκλησία του Τάματος,
και την Φωτίρ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό
Ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία
της Ελληνικής παροικίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Χρόνος ελεύθερος.
2η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΑΝΆΚΤΟΡΟ SCHÖNBRUNN)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Νωρίς το πρωί θα επισκεφθούμε τα
θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σέμπρουν,
και θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και
υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο να περπατήσετε στην Κέρτνερστράσσε,
και να απολαύσετε έναν Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’
ένα από τα πολλά παλιά και διάσημα καφέ της πόλης όπως το Central
Cafe ή Latman Café. Να αναζητήσετε ιστορικές μνήμες ελληνικού
ενδιαφέροντος στις παλιές ταβέρνες της Φλάισμαρκτ. Επισκεφθείτε το
Θησαυροφυλάκιο του Χόφπουργκ το Μουσείο Καλών Τεχνών για να
θαυμάσετε τις ανεκτίμητες συλλογές των Αψβούργων.
3η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ – ΔΆΣΗ ΜΆΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το περίφημο Βιεννέζικο
Δάσος, Μάγιερλινγκ, όπου και επισκεφθούμε το άλλοτε κυνηγετικό
περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από την θλιβερή ιστορία της
αυτοκτονίας του πρίγκιπα Ροδόλφου, τελευταίου διαδόχου του
Θρόνου και της Μαρίας Βετσέρα. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της
Ουγγαρίας την πανέμορφη Βουδαπέστη. Άφιξη νωρίς το απόγευμα
στη Βουδαπέστη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος
στη διάθεση σας για να κάνετε τη βόλτα σας στην οδό Βάτσι Ούτσα
με τα ωραία καταστήματα και την μοντέρνα πλατεία Μαρτινέλι ή την
πλατεία Βαροσμάρτι με το περίφημο καφέ Ζερμπό.
4η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περιήγηση πόλης. Πανέμορφη,
φιλόξενη και «ακουμπισμένη» στις όχθες του Δούναβη, δεξιά η
Βούδα κτισμένη πάνω σε χαμηλούς λόφους και αριστερά η Πέστη
απλωμένη σε πεδιάδα. Οκτώ θαυμαστές γέφυρες συνδέουν τούτα
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τα δύο κομμάτια, πού εδώ και περίπου 100 χρόνια έχουν ενωθεί σε
μία πόλη. Θα δούμε το εντυπωσιακό κτίριο του Κοινοβουλίου, την
Πλατεία Ηρώων, τη Γέφυρα των Αλυσίδων, την υπέροχή εκκλησία του
Αγ. Ματθαίου, τον Πύργο των Ψαράδων που είναι το σύμβολο της
πόλη και τον λόφο Γκέλερτ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα
ελεύθερο.
5η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΆΒΑ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ
ΠΌΛΗΣ) – ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Μπρατισλάβα, με
την παλιά πόλη Στάρε Μέστο που ταξιδεύει τους επισκέπτες μερικούς
αιώνες στο παρελθόν, καθώς περπατούν στους λιθόστρωτους
δρόμους, θαυμάζουν τη μπαρόκ αρχιτεκτονική, και χαλαρώνουν σε
καφετέριες και εστιατόρια. Σε μικρή απόσταση από την παλιά πόλη,
θα δούμε ακόμα σημαντικά αξιοθέατα, όπως το κάστρο Χράντ του
15ου αιώνα που φιλοξενεί το Μουσεία Ιστορίας και Μουσικής, το
Εθνικό Θέατρο και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σλοβακίας καθώς
και την Εθνική Πινακοθήκη που στεγάζεται σε ένα ανάκτορο του 18ου
αιώνα. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

BIENNH

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Θεσ/νίκη- Μπρατισλάβα – Θεσ/νίκη
• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως
αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Αναχώρηση:

23/12
ΠΡΑΓΑ

ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
5ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΆΒΑ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ
ΠΌΛΗΣ) – ΠΡΆΓΑ
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 Hμέρα | ΠΡΆΓΑ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΡΟΎΠΟΛΗ
& ΠΑΛΙΆ ΠΌΛΗ) – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΟΝ
ΜΟΛΔΆΒΑ
Πρόγευμα. 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. Θα ξεκινήσουμε με τη ξενάγηση της Παλιάς
πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης
(Staroměstské náměstí), 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 náměstí), την Εθνική
βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε στη
πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Στο

ΠΤΉΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES

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.
3η Hμέρα | ΠΡΆΓΑ – ΤΣΈΣΚΙ ΚΡΟΎΜΛΟΒ (CESKY KRUMLOV)
- ΒΙΈΝΝΗ (ΠΡΏΤΗ ΓΝΩΡΙΜΊΑ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα. Aναχώρηση για την «πόλη της μουσικής» τη Βιέννη.
Καθ οδών θα επισκεφτούμε την περιοχή των κάστρων της Βοημίας
και ιδιαίτερα στη πόλη – κάστρο Τσέσκι Κρούμλοβ. Ο αυθεντικός
χαρακτήρας και ο πλούτος των μνημείων της έκαναν την Unesco
να την συμπεριλάβει στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς. Στη περιπατητική μας περιήγηση θα δούμε τα φρούρια
και τα μοναστήρια αυτής της θεαματικής πόλης, θα περπατήσουμε στα
στενά λιθόστρωτα δρομάκια της, με την μεσαιωνική ατμόσφαιρα.
Αργά το απόγευμα άφιξη στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη Βιέννη,
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας
για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.
4η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ & ΑΝΆΚΤΟΡΟ
SCHÖNBRUNN)
Πρόγευμα & θα ακολουθήσει η 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
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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 Belvedere. 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 Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΆΒΑ – ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα & αναχώρηση για την Μπρατισλάβα, με τη παλιά πόλη
Στάρε Μέστο που ταξιδεύει τους επισκέπτες μερικούς αιώνες στο
παρελθόν, καθώς περπατούν στους λιθόστρωτους δρόμους,
θαυμάζουν τη μπαρόκ αρχιτεκτονική, και χαλαρώνουν σε καφετέριες
και εστιατόρια. Σε μικρή απόσταση από την παλιά πόλη, θα δούμε
ακόμα σημαντικά αξιοθέατα, όπως το κάστρο Χράντ του 15ου
αιώνα που φιλοξενεί το Μουσεία Ιστορίας και Μουσικής, το Εθνικό
Θέατρο και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σλοβακίας καθώς και
την Εθνική Πινακοθήκη που στεγάζεται σε ένα ανάκτορο του 18ου
αιώνα. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας..

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Θεσ/νίκη- Μπρατισλάβα – Θεσ/νίκη
• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως
αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
XMAS 2018
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Αναχώρηση:

23/12
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
5ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΆΒΑ - ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της
Σλοβακίας την Μπρατισλάβα. Άφιξη επιβίβαση στο λεωφορείο και
αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Άφιξη και ακολουθεί περιήγηση
της πόλης από τους κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ και τον ποταμό
Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα δούμε το
σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το
Αββαείο του Aγ. Πέτρου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα
δωμάτια και χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για καφέ και βόλτα
στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις μεσαιωνικές
καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις.

ΠΤΉΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES

οποίας διέρχεται από την εντυπωσιακή περιοχή των Λιμνών του
Salzkammergut. Θα διασχίσουμε γραφικά χωριά και μοναδικά
δρομάκια για να φτάσουμε στις λίμνες με κρυστάλλινα νερά όπως
η Wolfgangsee, Fuschlsee. Αργά το απόγευμα άφιξη στην Βιέννη
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη
γνωριμία με την υπέροχη πόλη της Βιέννης.
4η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΕΩΣ & ΑΝΆΚΤΟΡΟ
SCHÖNBRUNN)
Πρόγευμα & ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Θα επισκεφθούμε τα
θερινά ανάκτορα της Mαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Schönbrunn,
που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών. Θα δούμε το ανάκτορο
Belvedere 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. Μεταφορά στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα
δωμάτια και χρόνος ελεύθερος να περπατήσετε στην Kernerstrasse,
να απολαύσουμε έναν Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’ ένα
από τα πολλά παλιά και διάσημα καφέ της πόλης π.χ. CENTRAL CAFE.

2η Hμέρα | ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΊΝΣΜΠΡΟΥΚ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ
ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα & αναχώρηση για την αγαπημένη πόλη της Μαρία
Θηρεσίας, την πρωτεύουσα του Τυρόλου, το Ίνσμπρουκ. Στην
περιήγηση θα δούμε την Αψίδα του Θριάμβου, την λεωφόρο
Μαρίας Θηρεσίας, την μικρή χρυσή στέγη και θα απολαύσουμε την
μοναδική Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της πόλης. Επιστροφή στο
Σάλτσμπουργκ.
3η Hμέρα | ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΛΊΜΝΕΣ SALZKAMMERGUT
- ΒΙΈΝΝΗ
Πρόγευμα & αναχώρηση για μια θαυμάσια διαδρομή, τμήμα της

5η Hμέρα | BΙΈΝΝΗ – ΔΆΣΗ MΆΓΙΕΡΛΙΓΚ – MΠΆΝΤΕΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΆΒΑ ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα & ακολουθεί επίσκεψη στα 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 επίσκεψη και γνωριμία της γνωστής
λουτρόπολης Mπάντεν. Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα που θα
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής
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Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Θεσ/νίκη- Μπρατισλάβα – Θεσ/νίκη
• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως
αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Αναχώρηση:
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ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ
5ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΆΒΑ - ΒΙΈΝΝΗ
(ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπρατισλάβα. Άφιξη
και θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη Βιέννη.
Ακολουθεί η περιήγηση στην πόλη. Θα περιηγηθούμε στην 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
νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό
Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος,
τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Έπειτα
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΉ ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΣΤΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ)
Πρόγευμα στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την περιπατητική μας
ξενάγηση . Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Hofburg.
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
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παρακολουθούν την εξόντωση μίας μάγισσας. Η μάγισσα αυτή, στην
ουσία, είναι η πανούκλα. Η Βιέννη , πόλη της Κλασικής μουσικής μας
προσφέρει την μοναδική ευκαιρία το βράδυ να παρακολουθήσουμε
προαιρετικά ένα κοντσέρτο με επιλογή των πιο γνωστών έργων των
Στράους και Μότσαρτ .
3η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΉ
ΣΤΟ ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Πρόγευμα & 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 Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΑΝΆΚΤΟΡΟ SCHÖNBRUNN) –
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΟ ΓΚΡΑΤΣ
Πρόγευμα & θα ξεκινήσουμε με την περιήγηση στο ανάκτορο και στον
κήπο του Schönbrunn, 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 Belvedere. Στη συνέχεια σας προτείνουμε εκδρομή
στο Γκρατς, τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Αυστρίας. Η παλαιά πόλη
του Γκρατς είναι ένα από τα καλύτερα διατηρητέα κέντρα πόλεων στην

GRAZ

κεντρική Ευρώπη και το 1999 προστέθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Τα σημαντικότερα αξιοθέατα της
είναι η Χάουπτπλατς, η τριγωνική πλατεία στην καρδιά της Παλιάς Πόλης,
το Νέου αναγεννησιακού ρυθμού Δημαρχείο, ο Καθεδρικός Ναός, το
τοπικό Κοινοβούλιο Λάντχάουζ και το Μαυσωλείο του αυτοκράτορα
Φερδινάρδου του Β. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο .
5η Hμέρα | BΙΈΝΝΗ – ΜΠΆΝΤΕΝ – ΔΆΣΗ ΜΆΓΙΕΡΛΙΝΓΚ –
ΜΠΡΑΤΙΣΛΆΒΑ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) - ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα & αναχώρηση για τα περίχωρα της Bιέννης, το περίφημο
Βιεννέζικο 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 την επίσκεψη και γνωριμία της γνωστής λουτρόπολης
Mπάντεν. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή το μεσημέρι στην Βιέννη.
Έπειτα προαιρετικά αναχώρηση για τη 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 όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας.

Περιλαμβάνονται:
• Α εροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Θεσ/νίκη- Μπρατισλάβα – Θεσ/νίκη
• Τ έσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
- όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με
πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το
παραπάνω πρόγραμμα
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκδρομής
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης &
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Δεν περιλαμβάνονται:
•Φ
 όροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
• Προαιρετική Εκδρομή Salzburg 40€
ενήλικας – 20€ παιδί έως 12 ετών
• Προαιρετική Εκδρομή Graz 30€ ενήλικας –
15€ παιδί έως 12 ετών
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
•Ο
 τιδήποτε δεν αναφέρεται στα
περιλαμβάνονται
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Αναχώρηση:

23/12
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
5ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΠΤΉΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΆΒΑ – ΠΡΆΓΑ (ΠΡΏΤΗ
ΓΝΩΡΙΜΊΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΌΛΗ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μπρατισλάβα. Άφιξη
και αναχώρηση για την Πράγα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Εφόσον
οι συνθήκες το επιτρέψουν πρώτη γνωριμία με τη πόλη με την βοήθεια
του αρχηγού μας.
2η Hμέρα | ΠΡΆΓΑ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΚΑΣΤΡΟΎΠΟΛΗ & ΠΑΛΙΆ
ΠΌΛΗ) – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΜΟΛΔΆΒΑ
Πρόγευμα. Θα ξεκινήσουμε με την περιήγηση της Καστρούπολης και
Κάστρου όπου θα δούμε το μοναστήρι Στράχοβ, 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. Θα συνεχίσουμε με τη ξενάγηση της Παλιάς
πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης
(Staroměstské náměstí), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό
ρολόι, το ναό της Παναγίας του 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.
Στο τέλος της περιήγησής μας θα επιβιβαστούμε (προαιρετικά) από
την όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι – θα ακολουθήσει
δίωρη κρουαζιέρα στο Μολδάβα με γεύμα όπου θα θαυμάσουμε την

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΔΩΡΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΒΙΕΝΝΗ & ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

ΠΤΉΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES

μεσαιωνική πόλη, με όλα της τα ιστορικά κτίρια.
3η Hμέρα | ΠΡΆΓΑ – ΒΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) –
ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ
Πρόγευμα & 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 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.
4η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) –
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΔΟΎΝΑΒΗ
Πρόγευμα 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 Matthias στη Bούδα και την περιοχή των
Παλατιών στην Πέστη. Θα τελειώσουμε την ξενάγηση με επίσκεψη

στο λόφο του Gellert, 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.
5η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΆΒΑ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ
ΠΌΛΗΣ) – ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα. Χρόνος ελεύθερος για τελευταία βόλτα στη Βουδαπέστη.
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.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Θεσ/νίκη- Μπρατισλάβα – Θεσ/νίκη
• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως
αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Κρουαζιέρα Μολδάβα διάρκειας 2 ωρών (περιλαμβάνει
φαγητό σε μπουφέ) 25€ το άτομο
• Κρουαζιέρα Δούναβη περιλαμβάνει ποτήρι σαμπάνια
15€ το άτομο
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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Αναχωρήσεις:

23/12 | 28/12

Επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι
γιατί το πρόγραμμα του περιλαμβάνει:
1. Επισκέψεις σε Μιλάνο, Βενετία,
Φλωρεντία, Σιένα, Ρώμη.
2. Ξενάγηση στη Φλωρεντία με επίσημο
ξεναγό.
3.Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανό &
στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου με επίσημο
ξεναγό.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ
6ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΠΤΉΣΗ ΓΙΑ ΒΕΝΕΤΊΑ – ΠΆΝΤΟΒΑ - ΒΕΝΕΤΊΑ
(ΠΕΡΙΟΧΉ ΜΈΣΤΡΕ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βενετία. Αναχώρηση
για την Πάντοβα που θεωρείται η αρχαιότερη πόλη της βόρειας
Ιταλίας. Θα δούμε το πανεπιστήμιο της πόλης που ιδρύθηκε το
1222 και είναι το δεύτερο παλαιότερο της Ιταλίας, τη Βασιλική του
Αγίου Αντωνίου (Basilica di sant’Antonio) που θεωρείται από τους
σημαντικότερους λατρευτικούς χώρους της Ιταλίας & την Prato della
Valle που είναι η μεγαλύτερη πλατεία της Ιταλίας. Χρόνος ελεύθερος
και αναχώρηση για Βενετία (περιοχή Μέστρε). Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΒΕΝΕΤΊΑ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ξεκινάμε για την ξενάγησή
μας στη Βενετία. Μεταφορά στο Τρονκέτο (Tronchetto) όπου θα
επιβιβαστούμε στο βαπoρέτο (εισιτήριο εξ ιδίων) και μεταφορά στο
ιστορικό κέντρο της Γαληνοτάτης για να γνωρίσουμε την πόλη με τα
118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες που τα συνδέουν.
Για μία βαθύτερη προσέγγιση της ιστορίας της πόλης, η ίδρυση της
οποίας χρονολογείται στον 5ο αιώνα, θα επισκεφθούμε τη Γέφυρα
των Στεναγμών, την πλατεία Σαν Μάρκο (Piazza San Marco) που κατά
τον Ναπολέοντα είναι «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», εδώ θα
δούμε την ομώνυμη εκκλησία (San Marco) με τους πέντε τρούλους,
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 επισκεφθούμε
την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και θα καταλήξουμε
σ’ ένα εργαστήριο κατασκευής του περίφημου γυαλιού Μουράνο.
Χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η Hμέρα | ΒΕΝΕΤΊΑ (ΠΕΡΙΟΧΉ ΜΈΣΤΡΕ) - ΦΛΩΡΕΝΤΊΑ
(ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου & ξεκινάμε για την
πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία. Ξεκινάμε τη
ξενάγησή μας όπου θα δούμε την Πιάτσα ντε λα Σινιορία (Piazza
Della Signoria), την εκκλησία Σάντα Κρότσε (Santa Croce) με
τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκιο (Ponte
Vecchio) και την ιστορική πλατεία του Καθεδρικού Ναού με το
καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών (Santa Maria Del Fiore)
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 (Orsanmichele), ενώ δεν θα
παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα
(Piazza della Repubblica) με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και
την περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας (Arch of Triumph).

ΠΤΉΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES

4η Hμέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΊΑ - ΣΙΈΝΑ - ΡΏΜΗ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για μια από
εκείνες τις λιγοστές πόλεις που διερωτάται κανείς πως κατόρθωσαν να
παραμείνουν ανέγγιχτες από τη φθορά του χρόνου και την ανθρώπινη
παρέμβαση, τη μεσαιωνική Σιένα. Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη,
εξερευνώντας τα δρομάκια και τις γειτονιές, θα σταθούμε στην Πιάτσα
ντελ Κάμπο (Piazza del Campo), με τον πύργο του Δημαρχείου και θα
ανηφορίσουμε μέχρι την πλατεία του Ντουόμο (Piazza del Duomo).
Αναχώρηση για τη Ρώμη αργά το απόγευμα άφιξη & τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε (προαιρετικά) βραδινό γύρο
πόλης. Απολαύστε τη μαγεία της φωτισμένης Ρώμης σε μία πρώτη
γνωριμία που σίγουρα θα σας συναρπάσει.
5η Hμέρα | ΡΏΜΗ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) – ΒΑΤΙΚΑΝΌ
(ΜΟΥΣΕΊΑ & ΆΓΙΟΣ ΠΈΤΡΟΣ)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο
κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα μουσεία του
Βατικανού, ένα από τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε
τις αίθουσες των γλυπτών, των χαλιών και των παπύρων, των
αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε στη διάσημη Καπέλα Σιστίνα
(Capella Sistina), το παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού, της
κατοικίας του Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, του οποίου η
οροφή ζωγραφίστηκε από τον Μιχαήλ Άγγελο (Michelangelo). Μετά
θα περάσουμε στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη
εκκλησία του κόσμου, που θα μας εντυπωσιάσει με τον πλούτο και την
επιβλητικότητά της. Μεταξύ άλλων, θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ
Άγγελου & τον τεράστιο μπρούτζινο άμβωνα που δεσπόζει πάνω από
τον Παπικό Βωμό έργο του Μπερνίνι. Αναχωρούμε από το Βατικανό &
συνεχίζουμε κατευθυνόμενοι στην πλατεία Βενετίας (Piazza Venezia)
όπου θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο Vittorio Emanuele
II, που βρίσκεται μπροστά από το λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο
σημαντικό από τους επτά ιστορικούς λόφους όπου ήταν χτισμένη η
αρχαία πόλη. Θα δούμε την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την
πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza Di Spagna) και θα τελειώσουμε
ρίχνοντας ένα κέρμα και κάνοντας μια ευχή στη φημισμένη Φοντάνα
Ντι Τρέβι. Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
6η Hμέρα | ΡΏΜΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) - ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα θα συνεχίσουμε
τη ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο
σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου. Στη συνέχεια,
θα θαυμάσουμε τη ρωμαϊκή αγορά που ήταν η καρδιά της αρχαίας
Ρώμης και το κέντρο εξουσίας της αυτοκρατορίας. Σήμερα, αποτελεί
έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης.
Ελεύθερος χρόνος και μεταφορά στο αεροδρόμιο για πτήση
επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Θεσ/νικη
- Αθήνα - Ρώμη | Βενετία - Αθήνα - Θεσ/νικη.
• Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
• Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο του
ξενοδοχείου
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
κλιματιζόμενα λεωφορεία,σύμφωνα με το παραπάνω
πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Επίσημος ξεναγός στη ξενάγηση της Φλωρεντίας.
• Επίσημος ξεναγός στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου
& στα Μουσεία του Βατικανό
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
• Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων
(Μέστρε 3€ - Φλωρεντία 4.5€ - Ρώμη 6€ το άτομο τη
διανυκτέρευση)
• Checkpoints 20€/ άτομο
• Vaporetto για μεταφορά από Tronchetto στη Βενετία
και αντίστροφα κατά την επιστροφή 15€ ανά άτομο
• Πακέτο Βατικανό: 32€ το άτομο (εισιτήριο μουσείου,
προκράτηση & ραντεβού για αποφυγή ουράς κατά την
είσοδο στα μουσεία, ακουστικά για τη ξενάγηση του
Αγίου Πέτρου)
• Βραδινός Γύρος Πόλης στη Ρώμη (διάρκεια 3 ώρες)
με το λεωφορείο & το συνοδό της εκδρομής 15€ το
άτομο
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται αντίστροφα χωρίς
καμία παράλειψη
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ΛΙΜΝΗ ΚΟΜΟ

ΚΟΣΜΟΠΟΛΊΤΙΚΕΣ ΛΊΜΝΕΣ Β. ΙΤΑΛΊΑΣ
1η Hμέρα | ΠΤΉΣΗ ΓΙΑ ΜΙΛΆΝΟ - ΛΊΜΝΗ GARDA (SIRMIONE)
- ΛΊΜΝΗ ΒΑΡΈΖΕ - ΚΌΜΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μιλάνο. Άφιξη 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
Sirmione, 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 Sirmione όπου θα θαυμάσουμε το σπίτι της Μαρία Κάλλας,
τη βίλα αρχαίου Ρωμαίου πλούσιου άρχοντα και τα τείχη. Έπειτα
ελεύθερος χρόνος για φαγητό. Τέλος αναχώρηση για την Λίμνη
Βαρέζε. Η πόλη είναι κτισμένη στους πρόποδες του Sacro Monte di
Varese (ιερού βουνού του Βαρέζε), το οποίο από το 2003 αποτελεί
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μεταξύ άλλων θα
δούμε το Palazzo Estense, κατασκευασμένο από τους Δούκες του
Έστε το 1766-1772, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο, και η
Βασιλική του San Vittore, με αγιογραφίες του 17ου αιώνα και
μπαρόκ καμπαναριό. Τέλος τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η Hμέρα | ΚΌΜΟ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ TAVERNOLA,
CERNOBBIO, MOLTRASIO, TORNO)
Πρόγευμα. Σήμερα θα θαυμάσουμε το 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 για να απολαύσετε τη μοναδική θέα των Άλπεων.
Μεταξύ άλλων θα δούμε την Tavernola, Cernobbio, Moltrasio,
Torno που είναι μια εμπειρία που δεν θα πρέπει να λείπει από το
ταξίδι σας. Τέλος επιστροφή στο ξενοδοχείο.

ALPS
LAKE
MAGGIORE
Lugano

LAKE
COMO

Stresa
Como

MILAN
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Αναχωρήσεις:

23/12 | 29/12

5ΗΜΕΡΕΣ
3η Hμέρα | ΚΌΜΟ - ΛΊΜΝΗ MAGGIORE - STRESA CANNOBIO
Πρόγευμα. 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 Stresa, 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 Borromean. Χρόνος ελεύθερος για προαιρετική
κρουαζιέρα με το καραβάκι στο νησάκι Ίζολα Μπέλα όπου βρίσκεται
το παλάτι Borromeo 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 Isola dei
Pescatori (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 Cannobio 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.

ΜΙΛΑΝΟ

ΠΤΉΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
4η Hμέρα | ΚΌΜΟ - ΛΟΥΓΚΆΝΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για Ελβετία. Υπέροχα τοπία μας
οδηγούν στο Λουγκάνο, στην πόλη που χτυπά με την ακρίβεια
ελβετικού ρολογιού και είναι χτισμένη επάνω στην ομώνυμη
λίμνη. Η ομορφιά της δεν οφείλεται μόνο στη φύση, αλλά κυρίως
στους κατοίκους της, που έχουν φροντίσει να τη διατηρούν τόσο
παραδοσιακή όσο και σύγχρονη. Στην περιήγηση που αμέσως
ακολουθεί στην πόλη, θα δούμε τον καθεδρικό ναό του Saint
Lawrence, με στοιχεία ρωμανικά του 13ου αιώνα, το Μουσείο της
Villa Ciani (νεοκλασικού ρυθμού, στεγάζει το Δημοτικό Μουσείο)
και την εκκλησία της Santa Maria degli Angioli (με νωπογραφίες
του Tessin). Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η Hμέρα | ΚΌΜΟ - ΜΙΛΆΝΟ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) - ΠΤΉΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μιλάνο. Άφιξη στην πρωτεύουσα
της Λομβαρδίας και αμέσως θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας
στο ιστορικό του κέντρο. Πρώτα, θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό
ναό της πόλης, τον περίφημο Duomo, χτισμένο στα πρότυπα
της γοτθικής αρχιτεκτονικής του 14ου αιώνα. Στη συνέχεια, θα
περπατήσουμε στη γκαλέρια Vittorio Emanuele II 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. Ελεύθερος χρόνος στην πλούσια αγορά
της πόλης. Το απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.

Sheraton Lake Como Hotel
Lake Como

Sheraton Lake Como Hotel
Lake Como
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Θεσ/νικη - Αθήνα - Μιλάνο
Μιλάνο - Αθήνα - Θεσ/νικη
• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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Η πόλη που περιμένει κάθε ταξιδιώτη να την εξερευνήσει
σε ένα πολύχρωμο, γευστικό, με μεθυστικά αρώματα και
εικόνες μοναδικής ομορφιάς ταξίδι. Η Ρώμη, η Αιώνια
Πόλη, όπως οι ίδιοι κάτοικοί της τη λένε, δεν ανήκει σε
αυτούς, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο που την κατακλύζει.
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Αναχωρήσεις:

22/12 | 02/01

ΡΏΜΗ «Η ΑΙΏΝΙΑ ΠΌΛΗ»
5ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΠΤΉΣΗ ΓΙΑ ΡΏΜΗ - ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Ρώμη. Άφιξη και
ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης από το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο
σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου. Στη συνέχεια,
θα θαυμάσουμε τη ρωμαϊκή αγορά που ήταν η καρδιά της αρχαίας
Ρώμης και το κέντρο εξουσίας της αυτοκρατορίας. Σήμερα, αποτελεί
έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της
Ευρώπης. Στην Piazza Venezia θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες
μνημείο αφιερωμένο στον Vittorio Emanuele II, τον πρώτο βασιλιά
της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας. Το μνημείο περιέχει τον Τάφο του
Άγνωστου Στρατιώτη με την αιώνια φλόγα, χτισμένο κάτω από
το άγαλμα της Ιταλίας μετά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο. Βρίσκεται
μπροστά από τον 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, τον ιππόδρομο,
τις θέρμες του Καρακάλλα, την πολύβουη Piazza Di Spagna και
θα φτάσουμε στη φημισμένη κρήνη της Fontana Di Trevi. Χρόνος
ελεύθερος. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΡΏΜΗ - ΒΑΤΙΚΑΝΌ (ΜΟΥΣΕΊΑ & ΆΓΙΟΣ ΠΈΤΡΟΣ)
Πρόγευμα. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού,
για να ξεναγηθούμε στα μουσεία του Βατικανού, ένα από τα
σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε τις αίθουσες των
γλυπτών, των χαλιών και των παπύρων, των αυτοκρατόρων και
θα καταλήξουμε στη διάσημη Καπέλα Σιστίνα (Capella Sistina), το
παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού, της κατοικίας του Πάπα της
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, του οποίου η οροφή ζωγραφίστηκε
από τον Μιχαήλ Άγγελο (Michelangelo). Μετά θα περάσουμε στην
Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου,
που θα μας εντυπωσιάσει με τον πλούτο και την επιβλητικότητά
της. Μεταξύ άλλων, θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου & τον
τεράστιο μπρούτζινο άμβωνα που δεσπόζει πάνω από τον Παπικό
Βωμό έργο του Μπερνίνι. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
3η Hμέρα | ΡΏΜΗ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΉ
ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΊΑ
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε
ημερήσια εκδρομή για την πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την υπέροχη
Φλωρεντία. Με τη βοήθεια του ξεναγού μας θα δούμε την Πιάτσα
ντε λα Σινιορία (Piazza Della Signoria), την εκκλησία Σάντα Κρότσε
(Santa Croce) με τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε
Βέκιο (Ponte Vecchio) και την ιστορική πλατεία του Καθεδρικού
Ναού με το καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών (Santa
Maria Del Fiore) και το ιστορικό βαπτιστήριο. Θα επισκεφθούμε το
σπίτι του Δάντη, του μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα
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κάνουμε ένα πέρασμα από το Ναό του Ορσανμικέλε (Orsanmichele),
ενώ δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα
Ρεπούμπλικα (Piazza della Repubblica) με τα ιστορικά καφέ Gilli
και Paszkowski και την περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας (Arch of
Triumph). Επιστροφή στη Ρώμη.
4η Hμέρα | ΡΏΜΗ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ PIAZZA
NAVONA - ΠΆΝΘΕΟΝ - PIAZZA DEL POPOLO
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε
ημερήσια εκδρομή για την πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την υπέροχη
Φλωρεντία. Με τη βοήθεια του ξεναγού μας θα δούμε την Πιάτσα
ντε λα Σινιορία (Piazza Della Signoria), την εκκλησία Σάντα Κρότσε
(Santa Croce) με τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε
Βέκιο (Ponte Vecchio) και την ιστορική πλατεία του Καθεδρικού
Ναού με το καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών (Santa
Maria Del Fiore) 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 (Orsanmichele),
ενώ δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα
Ρεπούμπλικα (Piazza della Repubblica) με τα ιστορικά καφέ Gilli
και Paszkowski και την περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας (Arch of
Triumph). Επιστροφή στη Ρώμη.
5η Hμέρα | ΡΏΜΗ - ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα και η μέρα σας ελεύθερη για ψώνια σε μία από τις
γνωστότερες αγορές του κόσμου. Στη συνέχεια μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Θεσ/νικη – Αθήνα – Ρώμη | Ρώμη – Αθήνα – Θεσ/
νικη
• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.
• Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο του
ξενοδοχείου
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
κλιματιζόμενα λεωφορεία,σύμφωνα με το
παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Επίσημος ξεναγός στη Βασιλική του Αγίου
Πέτρου & στα Μουσεία του Βατικανού
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
• Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Ρώμη 6€ το
άτομο τη διανυκτέρευση)
• C heckpoints 20€ το άτομο
• Πακέτο Βατικανό 32€ το άτομο (εισιτήριο
μουσείου, προκράτηση & ραντεβού για αποφυγή
ουράς κατά την είσοδο στα μουσεία, ακουστικά για
τη ξενάγηση του Αγίου Πέτρου)
• Ημερήσια Εκδρομή στη Φλωρεντία (παρουσία
του συνοδού της εκδρομής & επίσημου ξεναγού
50€ το άτομο
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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TOP
1
2
3

Μοναδική βόλτα στους κήπους Jardin

με τον υπέροχο μιναρέ

5

λαϊκής τέχνης

7
8
9
10

Majorelle

Εναλλακτικά ψώνια στο Chouara Tannery
Ανακαλύψτε την πλατεία Τζεμάα ελ Φνα
Επίσκεψη στο τέμενος Κουτούμπια

4

6

morocco

Palais Dar Si Said , ένα εντυπωσιακό μουσείο
Περιηγηθείτε στα παζάρια & τις υπαίθριες αγορές
Το χαμάμ είναι μια Μαροκινή εμπειρία
που δεν πρέπει να παραλείψετε

Δοκιμάστε πικάντικο λουκάνικο,

αρνίσιοι κεφτέδες και φυσικά κουσκούς και τατζίν!
Βόλτα με καμήλες στην περιοχή Palmeraie

Musee de Marrakech , για μια ιστορική

και πολιτισμική ματιά στην πόλη!

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Hotel Zalgh 5*
Φέζ
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Palais Medina 5*
Φέζ

Kenzi Tower 5*
Kαζαμπλάνκα

Αναχώρηση:

14/12

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ
8ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΠΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΟ ΓΙΑ ΦΕΖ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Φεζ με ενδιάμεσο
σταθμό. Άφιξη στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για το ξενοδοχείο
μας. Τακτοποίηση & δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΦΕΖ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και περιήγηση στην
Ιερή πόλη Φεζ, την μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό μετά την
Καζαμπλάνκα και μία από τις τέσσερις αυτοκρατορικές πόλεις. Η
ξενάγηση στην πρώτη μουσουλμανική Μεντίνα ξεκινάει από το
παλαιότερο οχυρωμένο τμήμα της πόλης με τα 9.202 σοκάκια. Εκεί
θα γνωρίσουμε την κορανική σχολή Μπου Ανανία και την εβραϊκή
συνοικία Μελλάχ, ενώ θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το
παλάτι των Μερενίδων, το τζαμί Καραουίν που αποτελούσε ένα
από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του αραβικού τότε κόσμου και το
Μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο & δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η Hμέρα | ΦΕΖ - ΜΕΚΝΕΣ - ΡΑΜΠΑΤ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρώην αυτοκρατορική
πρωτεύουσα Μεκνές θα δούμε την ιστορική πλατεία Λαχεντίμ
γνωστή ως πλατεία καταστροφής της μεγαλοπρεπής πόλη
Μπαμπελμανσούρ το παλάτι Μουλάι Ισμαήλ. Στην συνέχεια
αναχώρηση για την μητροπολιτική πρωτεύουσα του Μαρόκου
το Ραμπάτ. Εκεί θα επισκεφθούμε το παλάτι του βασιλιά
Χασάν Β’, το μαυσωλείο του Μωχάμεντ του 5ου και τον πύργο
Χασάν. Συνεχίζουμε για την μεγαλύτερη πόλη του Μαρόκου
την Καζαμπλάνκα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο &
διανυκτέρευση.
4η Hμέρα | ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΜΑΡΑΚΕΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για να γνωρίσουμε την μεγαλύτερη

Hotel Suisse 4*
Kαζαμπλάνκα

ΦΕΖ - ΜΕΚΝΕΣ - ΡΑΜΠΑΤ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΜΑΡΑΚΕΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ ΜΕ AEGEAN AIRLINES & RYANAIR
πόλη του Μαρόκου την Καζαμπλάνκα, ξεκινώντας την ξενάγησή
μας από την πλατεία Ηνωμένων Εθνών, την πλούσια συνοικία
Άνφα, την παραλιακή λεωφόρο Κορνίς όπου θα έχουμε χρόνο
για να απολαύσουμε τον καφέ μας και την πλούσια συνοικία
Άνφα με τον ιππόδρομο και τα γήπεδα γκολφ. Αφήνουμε πίσω
μας την Καζαμπλάνκα και κατευθυνόμαστε στο εξωτικό Μαρακές.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο & διανυκτέρευση.
5η Hμέρα | ΜΑΡΑΚΕΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές. Μεταξύ των άλλων
θα δούμε εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, σύμβολο του Μαρακές,
το παλάτι Ελ Μπαχία και το μουσείο Νταρ Σι Σαϊντ, πανέμορφο
ανάκτορο που στεγάζει μια εντυπωσιακή συλλογή Μαροκινών
Λαϊκών Τεχνών. Συνεχίζουμε με την φημισμένη πλατεία Τζεμαά Ελ
Φνα ή αλλιώς «Πλατεία των Θαυμάτων». Η Τζεμαά Ελ Φνα είναι
σύμβολο του Μαρακές, όπου επί καθημερινής βάσης εκτυλίσσεται
ένα μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν οι υπαίθριοι αυτοσχέδιοι
πάγκοι - εστιατόρια, οι γητευτές φιδιών, οι παραμυθάδες, οι
μάγισσες, σε συνδυασμό πάντα με τα εκατοντάδες μαγαζιά που
ξετρυπώνουν στις πιο απίθανες γωνίες των σουκς. Η Μεντίνα του
Μαρακές (παλαιά πόλη) αποτελεί απο το 1995 μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς της Unesco. Στην συνέχεια θα περιηγηθούμε στα
μονοπάτια του ολάνθιστου παραμυθένιου κήπου Μαζορέλ ο
οποίος στεγάζει και το Μουσείο Yves Saint Laurent. Δείπνο.
6η Hμέρα | ΜΑΡΑΚΈΣ(ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΜΈΡΑ) - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ
ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΆΔΑ ΟΥΡΊΚΑ - ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΉΡΙΟ
ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΌ ΓΛΈΝΤΙ.
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα για να μπορείτε να περιπλανηθείτε
μόνοι σας στο πανέμορφο Μαρακές. Προτείνουμε να επισκεφθείτε
την κοιλάδα της Ουρίκα, η οποία είναι βυθισμένη ανάμεσα στα

Atlas Medina & Spa 5*
Μαρακές

βουνά του Άτλαντα. Συνδυάζει ένα εκπληκτικό φυσικό τοπίο με
έναν παραδοσιακό, αγροτικό τρόπο ζωής και προσφέρει στους
επισκέπτες μια εξαιρετική ευκαιρία να παρατηρήσουν και να
μάθουν τις τοπικές παραδόσεις του Μαρόκου. Δείπνο και το βράδυ
αποχαιρετιστήριο φολκλορικό show.
7η Hμέρα | ΜΑΡΑΚΕΣ - ΦΕΖ
Πρόγευμα και επιστροφή στη Φεζ. Χρόνος ελεύθερος να
ανακαλύψετε μια από τις πιο ατμοσφαιρικές πόλεις του κόσμου.
Εδώ μπορείτε να συνδυάστε πολιτισμό, πρωτόγνωρες εμπειρίες
και αυθεντική φιλοξενία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο &
διανυκτέρευση.
8η Hμέρα | ΦΕΖ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα. Χρόνος ελεύθερος και το μεσημέρι μεταφορά στο
αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:
• Α εροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής με
RYANAIR & AEGEAN AIRLINES
•Μ
 εταφορές από και προς τα αεροδρόμια εξωτερικού
• Δ ιαμονή σε ξενοδοχεία 4* & 5* όπως αναφέρονται
στον τιμοκατάλογο
•Η
 μιδιατροφή στο ξενοδοχείο
•Φ
 ολκλορική βραδιά με ποτό
•Π
 εριηγήσεις, Ξεναγήσεις όπως αναφέρονται
• Έ μπειρος ελληνόφωνος αρχηγός - συνοδός
• Τ οπικοί ξεναγοί
• Ε ίσοδος στα μουσεία/μνημεία
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται:
•Ό
 τι δεν αναφέρεται στον πρόγραμμα
• Φόροι αεροδρομίων
•Π
 ροαιρετικές εκδρομές
• Φιλοδωρήματα
Σημαντική σημείωση:
Για να ταξιδέψετε στο Μαρόκο θα πρέπει να έχετε
απαραίτητα διαβατήριο νέου τύπου με εξάμηνη ισχύ από
την ημερομηνία του ταξιδιού σας, που εκδίδεται από το
αστυνομικό τμήμα της περιοχή σας.
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Αναχωρήσεις:

21/12 | 27/12

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ
7ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΦΕΖ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για Φεζ. Άφιξη
και μεταφορά στην Ιερή πόλη Φεζ, την μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό
μετά την Καζαμπλάνκα και μία από τις τέσσερις αυτοκρατορικές πόλεις.
Η ξενάγηση στην πρώτη μουσουλμανική Μεντίνα ξεκινάει από το
παλαιότερο οχυρωμένο τμήμα της πόλης με τα 9.202 σοκάκια. Εκεί
θα γνωρίσουμε την κορανική σχολή Μπου Ανανία και την εβραϊκή
συνοικία Μελλάχ, ενώ θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το
παλάτι των Μερενίδων, το τζαμί Καραουίν που αποτελούσε ένα
από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του αραβικού τότε κόσμου και το
Μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς. Χρόνος ελεύθερος. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΦΕΖ - ΜΕΚΝΕΣ - ΡΑΜΠΑΤ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρώην αυτοκρατορική πρωτεύουσα
Μεκνές θα δούμε την ιστορική πλατεία Λαχεντίμ γνωστή ως πλατεία
καταστροφής της μεγαλοπρεπής πόλη Μπάμπ Ελ Μανσούρ το παλάτι
Μουλάι Ισμαήλ. Στην συνέχεια αναχώρηση για την μητροπολιτική
πρωτεύουσα του Μαρόκου το Ραμπάτ. Εκεί θα επισκεφθούμε το
παλάτι του βασιλιά Χασάν Β’, το μαυσωλείο του Μωχάμεντ του 5ου
και τον πύργο Χασάν. Συνεχίζουμε για την μεγαλύτερη πόλη του
Μαρόκου την Καζαμπλάνκα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο &
διανυκτέρευση.

ΦΕΖ - ΜΕΚΝΕΣ - ΡΑΜΠΑΤ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΜΑΡΑΚΕΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ ΜΕ AEGEAN AIRLINES & RYANAIR
3η Hμέρα | ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΜΑΡΑΚΕΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για να γνωρίσουμε την μεγαλύτερη πόλη
του Μαρόκου την Καζαμπλάνκα ξεκινώντας την ξενάγησή μας από την
πλατεία Ηνωμένων Εθνών,την πλούσια συνοικία Άνφα, την παραλιακή
λεωφόρο Κορνίς όπου θα έχουμε χρόνο για να απολαύσουμε
τον καφέ μας και την πλούσια συνοικία Άνφα με τον ιππόδρομο
και τα γήπεδα γκολφ. Αφήνουμε πίσω μας την Καζαμπλάνκα και
κατευθυνόμαστε στο εξωτικό Μαρακές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο & διανυκτέρευση.
4η Hμέρα | ΜΑΡΑΚΕΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές. Μεταξύ των άλλων
θα δούμε εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, σύμβολο του Μαρακές,
το παλάτι Ελ Μπαχία και το μουσείο Νταρ Σι Σαϊντ, πανέμορφο
ανάκτορο που στεγάζει μια εντυπωσιακή συλλογή Μαροκινών
Λαϊκών Τεχνών. Συνεχίζουμε με την φημισμένη πλατεία Τζεμαά Ελ
Φνα ή αλλιώς «Πλατεία των Θαυμάτων». Η Τζεμαά Ελ Φνα είναι
σύμβολο του Μαρακές, όπου επί καθημερινής βάσης εκτυλίσσεται ένα
μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν οι υπαίθριοι αυτοσχέδιοι πάγκοι
- εστιατόρια, οι γητευτές φιδιών, οι παραμυθάδες, οι μάγισσες, σε
συνδυασμό πάντα με τα εκατοντάδες μαγαζιά που ξετρυπώνουν στις
πιο απίθανες γωνίες των σουκς. Η Μεντίνα του Μαρακές (παλαιά πόλη)
αποτελεί από το 1995 μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco.
Στην συνέχεια θα περιηγηθούμε στα μονοπάτια του ολάνθιστου

Περιλαμβάνονται:
• Α εροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής με AEGEAN AIRLINES
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦOΡΑ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΠΤΗΣΕΙΣ
•Μ
 εταφορές από και προς τα αεροδρόμια εξωτερικού
• Δ ιαμονή σε ξενοδοχεία 4* & 5* όπως αναφέρονται στον
τιμοκατάλογο
•Η
 μιδιατροφή στο ξενοδοχείο
•Φ
 ολκλορική βραδιά με ποτό
•Π
 εριηγήσεις, Ξεναγήσεις όπως αναφέρονται
• Έ μπειρος ελληνόφωνος αρχηγός - συνοδός
• Τ οπικοί ξεναγοί
• Ε ίσοδος στα μουσεία/μνημεία
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης
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παραμυθένιου κήπου Μαζορέλ ο οποίος στεγάζει και το Μουσείο Yves
Saint Laurent. Δείπνο.
5η Hμέρα | ΜΑΡΑΚΈΣ(ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΜΈΡΑ) - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ
ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΆΔΑ ΟΎΡΙΚΑ - ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΉΡΙΟ
ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΌ ΓΛΈΝΤΙ.
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα για να μπορείτε να περιπλανηθείτε
μόνοι σας στο πανέμορφο Μαρακές. Προτείνουμε να επισκεφθείτε
την κοιλάδα της Ουρίκα, η οποία είναι βυθισμένη ανάμεσα στα
βουνά του Άτλαντα. Συνδυάζει ένα εκπληκτικό φυσικό τοπίο με έναν
παραδοσιακό, αγροτικό τρόπο ζωής και προσφέρει στους επισκέπτες
μια εξαιρετική ευκαιρία να παρατηρήσουν και να μάθουν τις τοπικές
παραδόσεις του Μαρόκο. Δείπνο και το βράδυ αποχαιρετιστήριο
φολκλορικό show.
6η Hμέρα | ΜΑΡΑΚΕΣ - ΦΕΖ
Πρόγευμα και επιστροφή στο Φεζ. Χρόνος ελεύθερος να ανακαλύψετε
μια από τις πιο ατμοσφαιρικές πόλεις του κόσμου. Εδώ μπορείτε
να συνδυάστε πολιτισμό, πρωτόγνωρες εμπειρίες και αυθεντική
φιλοξενία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο & διανυκτέρευση.
7η Hμέρα | ΦΕΖ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα. Χρόνος ελεύθερος και το μεσημέρι μεταφορά στο
αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Ότι δεν αναφέρεται στον πρόγραμμα
• Φόροι αεροδρομίων
• Προαιρετικές εκδρομές
• Φιλοδωρήματα
Σημαντική σημείωση:
Για να ταξιδέψετε στο Μαρόκο θα πρέπει να έχετε απαραίτητα
διαβατήριο νέου τύπου με εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία
του ταξιδιού σας, που εκδίδεται από το αστυνομικό τμήμα της
περιοχή σας.

Αναχώρηση:

02/01

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ
6ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΦΕΖ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για Φεζ.
Άφιξη και μεταφορά στην Ιερή πόλη Φεζ, την μεγαλύτερη πόλη
σε πληθυσμό μετά την Καζαμπλάνκα και μία από τις τέσσερις
αυτοκρατορικές πόλεις. Η ξενάγηση στην πρώτη μουσουλμανική
Μεντίνα ξεκινάει από το παλαιότερο οχυρωμένο τμήμα της πόλης
με τα 9.202 σοκάκια. Εκεί θα γνωρίσουμε την κορανική σχολή
Μπου Ανανία και την εβραϊκή συνοικία Μελλάχ, ενώ θα έχουμε
την ευκαιρία να θαυμάσουμε το παλάτι των Μερενίδων, το τζαμί
Καραουίν που αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια
του αραβικού τότε κόσμου και το Μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς.
Χρόνος ελεύθερος. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο & δείπνο.
Διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΦΕΖ - ΜΕΚΝΕΣ - ΡΑΜΠΑΤ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρώην αυτοκρατορική
πρωτεύουσα Μεκνές θα δούμε την ιστορική πλατεία Λαχεντίμ
γνωστή ως πλατεία καταστροφής της μεγαλοπρεπής πόλη Μπάμπ
Ελ Μανσούρ το παλάτι Μουλάι Ισμαήλ. Στην συνέχεια αναχώρηση
για την μητροπολιτική πρωτεύουσα του Μαρόκου το Ραμπάτ. Εκεί
θα επισκεφθούμε το παλάτι του βασιλιά Χασάν Β’, το μαυσωλείο
του Μωχάμεντ του 5ου και τον πύργο Χασάν. Συνεχίζουμε για την
μεγαλύτερη πόλη του Μαρόκου την Καζαμπλάνκα. Τακτοποίηση

ΦΕΖ - ΜΕΚΝΕΣ - ΡΑΜΠΑΤ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΜΑΡΑΚΕΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ ΜΕ AEGEAN AIRLINES & RYANAIR
στο ξενοδοχείο. Δείπνο & διανυκτέρευση.
3 Hμέρα | ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΜΑΡΑΚΕΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για να γνωρίσουμε την μεγαλύτερη
πόλη του Μαρόκου την Καζαμπλάνκα ξεκινώντας την ξενάγησή
μας από την πλατεία Ηνωμένων Εθνών, την πλούσια συνοικία
Άνφα, την παραλιακή λεωφόρο Κορνίς όπου θα έχουμε χρόνο
για να απολαύσουμε τον καφέ μας και την πλούσια συνοικία
Άνφα με τον ιππόδρομο και τα γήπεδα γκολφ. Αφήνουμε πίσω
μας την Καζαμπλάνκα και κατευθυνόμαστε στο εξωτικό Μαρακές.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο & διανυκτέρευση.
η

4η Hμέρα | ΜΑΡΑΚΕΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές. Μεταξύ των άλλων
θα δούμε εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, σύμβολο του Μαρακές,
το παλάτι Ελ Μπαχία και το μουσείο Νταρ Σι Σαϊντ, πανέμορφο
ανάκτορο που στεγάζει μια εντυπωσιακή συλλογή Μαροκινών
Λαϊκών Τεχνών. Συνεχίζουμε με την φημισμένη πλατεία Τζεμαά Ελ
Φνα ή αλλιώς «Πλατεία των Θαυμάτων». Η Τζεμαά Ελ Φνα είναι
σύμβολο του Μαρακές, όπου επί καθημερινής βάσης εκτυλίσσεται
ένα μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν οι υπαίθριοι αυτοσχέδιοι
πάγκοι - εστιατόρια, οι γητευτές φιδιών, οι παραμυθάδες, οι
μάγισσες, σε συνδυασμό πάντα με τα εκατοντάδες μαγαζιά που

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής με
RYANAIR & AEGEAN AIRLINES
• Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια εξωτερικού
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* & 5* όπως αναφέρονται στον
τιμοκατάλογο
• Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο
• Φολκλορική βραδιά με ποτό
• Περιηγήσεις, Ξεναγήσεις όπως αναφέρονται
• Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός - συνοδός
• Τοπικοί ξεναγοί
• Είσοδος στα μουσεία/μνημεία
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ξετρυπώνουν στις πιο απίθανες γωνίες των σουκς. Η Μεντίνα του
Μαρακές (παλαιά πόλη) αποτελεί απο το 1995 μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς της Unesco. Στην συνέχεια θα περιηγηθούμε στα
μονοπάτια του ολάνθιστου παραμυθένιου κήπου Μαζορέλ ο
οποίος στεγάζει και το Μουσείο Yves Saint Laurent. Δείπνο.
5η Hμέρα | ΜΑΡΑΚΈΣ (ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΜΈΡΑ) - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ
ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΆΔΑ ΟΎΡΙΚΑ - ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΉΡΙΟ
ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΌ ΓΛΈΝΤΙ.
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα για να μπορείτε να περιπλανηθείτε
μόνοι σας στο πανέμορφο Μαρακές. Προτείνουμε να επισκεφθείτε
την κοιλάδα της Ουρίκα, η οποία είναι βυθισμένη ανάμεσα στα
βουνά του Άτλαντα. Συνδυάζει ένα εκπληκτικό φυσικό τοπίο με
έναν παραδοσιακό, αγροτικό τρόπο ζωής και προσφέρει στους
επισκέπτες μια εξαιρετική ευκαιρία να παρατηρήσουν και να
μάθουν τις τοπικές παραδόσεις του Μαρόκου. Δείπνο και το βράδυ
αποχαιρετιστήριο φολκλορικό show.
6η Hμέρα | ΜΑΡΑΚΕΣ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα. Χρόνος ελεύθερος και το μεσημέρι μεταφορά στο
αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής.

Δεν περιλαμβάνονται:
•Ό
 τι δεν αναφέρεται στον πρόγραμμα
• Φόροι αεροδρομίων
•Π
 ροαιρετικές εκδρομές
• Φιλοδωρήματα
Σημαντική σημείωση:
Για να ταξιδέψετε στο Μαρόκο θα πρέπει να έχετε απαραίτητα
διαβατήριο νέου τύπου με εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία
του ταξιδιού σας, που εκδίδεται από το αστυνομικό τμήμα της
περιοχή σας.
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Αναχώρηση:

Περιλαμβάνονται:
• Α εροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Βιέννη - Θεσ/νικη
• Τ ρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτό
αναφέρεται στον τιμοκατάλογο
•Π
 ρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Κρουαζιέρα Δούναβη 15€ το άτομο περιλαμβάνει
ποτήρι σαμπάνια
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
•Ο
 τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ 4ΗΜΕΡΕΣ

1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και άμεση
αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. Διέλευση συνόρων των Ευζώνων
και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ στη Βουδαπέστη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΔΟΎΝΑΒΗ
Πρόγευμα & ξεκινάμε την περιήγηση 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
Matthias, στην οποία γίνονταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το
λόφο του Gellert θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και
της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο,
την Citadella. Για όσους επιθυμείτε σας προτείνουμε προαιρετική
κρουαζιέρα στον Δούναβη, όπου θα απολαύσουμε τα αξιοθέατα
που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού. Μία σίγουρα αξέχαστη
εμπειρία.
3η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΆΒΙΑ ΧΩΡΙΆ - ΒΙΈΝΝΗ
Πρόγευμα & αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), ένα
παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο

κεραμικής τέχνης της γλύπτριας Margit Kovacs 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
Béla IV 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. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τη
Βιέννη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό
Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Tάμματος, τη
Φωτίφ Kίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό
του Aγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία
της ελληνικής παροικίας. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και
φαγητό. Έπειτα μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης & πτήση
επιστροφής.

ΒΙΕΝΝΗ

4η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) – ΠΤΉΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα και ακολουθεί η περιήγηση της πόλης. Θα επισκεφτούμε
τα ανάκτορα Schönbrunn και Belvedere και θα περιηγηθούμε
στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο
σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την
Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου

Αναχώρηση:
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ΖΆΓΚΡΕΜΠ - ΓΚΡΑΤΣ - ΒΙΈΝΝΗ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΖΆΓΚΡΕΜΠ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση
για τα σύνορα των Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις και Βελιγράδι.
Περνώντας τα σύνορα της Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ στο
πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος
χρόνος για μια βόλτα - γνωριμία με την πόλη.
2η Hμέρα | ΖΆΓΚΡΕΜΠ - ΓΚΡΑΤΣ - ΒΙΈΝΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Βιέννη. Μετά τη στάση μας στο
πανέμορφο Γκρατς θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της
Αυστρίας. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πρωτεύουσα του βαλς,
την πανέμορφη Βιέννη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα. Σήμερα 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
Hofburg, την Όπερα, το Τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του
Φραγκίσκου Iωσήφ, το νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο
γοτθικού ρυθμού, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο
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και την εκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική
εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΑΝΆΚΤΟΡΟ SCHÖNBRUNN) - ΠΤΉΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα & θα ξεκινήσουμε με την περιήγηση στο ανάκτορο και
στον κήπο του Schönbrunn , 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 Belvedere. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο της Βιέννης από όπου ακολουθεί η πτήση επιστροφής.

ΖΑΓΚΡΕΜΠ

4ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Βιέννη - Θεσ/νικη.
• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτό
αναφέρεται στον τιμοκατάλογο
• Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Κρουαζιέρα Δούναβη 15€ το άτομο περιλαμβάνει
ποτήρι σαμπάνια
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Αναχώρηση:
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ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΒΙΈΝΝΗ
5ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και άμεση
αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι. Θα
δούμε τα ακόμη κατεστραμμένα από τον πόλεμο των νατοϊκών
δυνάμεων κτίρια, 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. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
- ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΔΟΎΝΑΒΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας.
Άφιξη στη Βουδαπέστη και ξεκινάμε την περιήγηση 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 Matthias στη Bούδα
και την περιοχή των Παλατιών στην Πέστη. Θα τελειώσουμε
την ξενάγηση με επίσκεψη στο λόφο του Gellert, όπου θα
θαυμάσουμε το άγαλμα της Nίκης, αφιερωμένο στους ήρωες του
B΄ Παγκόσμιου πόλεμου. Για όσους επιθυμείτε σας προτείνουμε
προαιρετική κρουαζιέρα στον Δούναβη, όπου θα απολαύσουμε τα
αξιοθέατα που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού. Μία σίγουρα
αξέχαστη εμπειρία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΆΒΙΑ ΧΩΡΙΆ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), ένα
παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο
κεραμικής τέχνης της γλύπτριας Margit Kovacs, 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 Béla IV για την προστασία της περιοχής από τους

ΟΔΙΚΟ / ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
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.
4η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ – ΒΙΈΝΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βιέννη. Στην περιήγησή μας
θα θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το
πασίγνωστο Schönbrunn, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών,
θα δούμε το ανάκτορο Belvedere και θα περιηγηθούμε στην
περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου θα δούμε τα πιο σημαντικά
αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το
τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ,
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό θέατρο, το
Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη
συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου
και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής
παροικίας. Χρόνος ελεύθερος. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΉ ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΣΤΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ) - ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την περιπατητική μας ξενάγηση. Η
όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Hofburg (Hofburg
Kaizerliche). 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 Markt - Κρήνη αφιερωμένη
στο Γάμο του Ιωσήφ με την Μαρία, την Πλατεία Graben 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. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και
πτήση επιστροφής.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Βιέννη - Θεσ/νικη
• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως
αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο
• Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Κρουαζιέρα Δούναβη 15€ το άτομο περιλαμβάνει
ποτήρι σαμπάνια
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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ΖΑΓΚΡΕΜΠ

ΖΆΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΟΥΜΠΛΙΆΝΑ - ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΙΈΝΝΗ

5ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ – ΖΆΓΚΡΕΜΠ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση
για τα σύνορα των Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις και Βελιγράδι.
Περνώντας τα σύνορα της Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ στο
πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος
χρόνος για μια βόλτα - γνωριμία με την πόλη.
2η Hμέρα | ΖΆΓΚΡΕΜΠ – ΛΙΟΥΜΠΛΙΆΝΑ – ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Λιουμπλιάνα. Άφιξη και
περιήγηση στη πόλη που είναι χτισμένη στις όχθες του ομώνυμου
ποταμού, με έντονα στοιχεία από την Αυστριακού τύπου
αρχιτεκτονική σε αρκετά κτίρια. Μεταξύ άλλων θα δούμε το
παλαιό Δημαρχείο και τον Καθεδρικό Ναό που δεσπόζουν στην
πόλη. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ.
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια
πρώτη γνωριμία με την πόλη.
3η Hμέρα | ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) – ΛΊΜΝΕΣ
ΣΑΛΤΣΚΆΜΕΡΓΚΟΥΤ - ΒΙΈΝΝΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στο μοναδικό «κάστρο
αλατιού», 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 Mirabelle 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 Αββαείο του Aγ. Πέτρου. Χρόνος ελεύθερος
και αναχώρηση για τις μοναδικές Λίμνες Salzkammergut. Θα
επισκεφτούμε το Gmunden στις όχθες της λίμνης Traunsee,
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θα περάσουμε 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. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ & ΑΝΆΚΤΟΡΟ
SCHÖNBRUNN)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βιέννη. Στην περιήγησή μας
θα θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το
πασίγνωστο Schönbrunn, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών,
θα δούμε το ανάκτορο Belvedere και θα περιηγηθούμε την
περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου θα δούμε τα πιο σημαντικά
αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το
τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ,
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό θέατρο, το
Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη
συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου
και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής
παροικίας. Χρόνος ελεύθερος. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΉ ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΣΤΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ) – ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την περιπατητική μας ξενάγηση. Η
όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Hofburg (Hofburg
Kaizerliche).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.

ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ

Στη συνέχεια, θα δούμε την Ελληνική γειτονιά με την Εκκλησία
της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, όπου θα θαυμάσουμε την
εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία Markt - Κρήνη αφιερωμένη
στο Γάμο του Ιωσήφ με την Μαρία, την Πλατεία Graben 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. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και
πτήση επιστροφής.

ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ

Περιλαμβάνονται:
• Α εροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Βιέννη - Θεσ/νικη
• Τ έσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως
αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο
•Π
 ρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
•Κ
 ρουαζιέρα Δούναβη 15€ το άτομο περιλαμβάνει
ποτήρι σαμπάνια
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
•Ο
 τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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ΠΡΑΓΑ

5ΗΜΕΡΕΣ

ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΠΡΆΓΑ

1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και άμεση
αναχώρηση για τη Βουδαπέστη . Διέλευση συνόρων των Ευζώνων
και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ στη Βουδαπέστη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2 Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) –
ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΔΟΎΝΑΒΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση 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 Matthias, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από
το λόφο του Gellert θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας
και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο,
την Citadella. Για όσους επιθυμείτε σας προτείνουμε προαιρετική
κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου θα απολαύσουμε τα αξιοθέατα
που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού. Μία σίγουρα αξέχαστη
εμπειρία.
η

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
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3η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ – ΠΡΆΓΑ (ΠΑΛΙΆ ΠΌΛΗ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την πρωτεύουσα της Τσεχίας. Άφιξη
στην πανέμορφη Πράγα. Πρώτη γνωριμία με την πόλη. Θα
ξεκινήσουμε τη περιήγηση της Παλιάς πόλης, όπου μεταξύ άλλων
θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staroměstské náměstí),
το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το ναό της
Παναγίας του Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της
πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την
πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské náměstí), την Εθνική βιβλιοθήκη,
το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε στη πέτρινη
γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Τέλος
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

σε καραβάκι – θα ακολουθήσει δίωρη κρουαζιέρα στο Μολδάβα με
γεύμα όπου θα θαυμάσουμε την μεσαιωνική πόλη, με όλα της τα
ιστορικά κτίρια. Χρόνος ελεύθερος.
5η Hμέρα | ΠΡΆΓΑ - ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Πράγας & πτήση
επιστροφής.

ΠΡΑΓΑ

4η Hμέρα | ΠΡΆΓΑ (ΚΑΣΤΡΟΎΠΟΛΗ) – ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ
ΜΟΛΔΆΒΑ
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε με τη ξενάγηση της Καστρούπολης
όπου θα δούμε το μοναστήρι Στράχοβ, 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»

Περιλαμβάνονται:
• Α εροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Πράγα - Θεσ/νικη
• Τ έσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία
όπως αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο
•Π
 ρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με
πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω
πρόγραμμα
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης &
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Δεν περιλαμβάνονται:
•Κ
 ρουαζιέρα Δούναβη 15€ το άτομο
περιλαμβάνει ποτήρι σαμπάνια
•Κ
 ρουαζιέρα Μολδάβα 25€ το άτομο διάρκειας 2
ωρών περιλαμβάνει φαγητό σε μπουφέ
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
•Ο
 τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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ΒΙΕΝΝΗ

ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΒΙΈΝΝΗ - ΠΡΆΓΑ
5ΗΜΕΡΕΣ
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1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ - ΝΌΒΙ ΣΑΝΤ/
ΖΈΓΚΕΝΤ
Συγκέντρωση στα γραφεία νωρίς το πρωί και αναχώρηση για το
Βελιγράδι. Άφιξη, και γνωριμία με την πόλη. Η Σερβία έχει τη δική
της μεγάλη ιστορία, την οποία θα ακούσουμε από τον ξεναγό μας.
Θα δούμε τα ακόμη κατεστραμμένα από τον πόλεμο των Νατοϊκών
κτίρια 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 Kalemegdan,
ονόμασαν δε το δρόμο σε οδό Ρήγα Φεραίου. Αναχώρηση για Νόβι
Σαντ ή Ζέγκεντ όπου θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας.

4η Hμέρα | ΠΡΆΓΑ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Θα ξεκινήσουμε με τη
ξενάγηση της Καστρούπολης , την Ακρόπολη της Πράγας όπου
θα δούμε το μοναστήρι Στράχοβ, 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. Συνεχίζουμε τη ξενάγηση της Παλιάς
πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς
πόλης (Staroměstské náměstí), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με
το αστρονομικό ρολόι, το ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή
συνοικία, το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το Θέατρο Νόστιτς,
την Βενσεσλάβ (Václavské náměstí), την Εθνική βιβλιοθήκη, το
Μέγαρο φιλαρμονικής και θα περπατήσουμε στη πέτρινη γέφυρα
του Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα Αγίων που είναι το
σύμβολο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε τα
γραφικά σοκάκια της πόλης. Προτείνουμε προαιρετική κρουαζιέρα
στον ποταμό Μολδάβα πριν την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο.

2η Hμέρα | ΝΌΒΙ ΣΑΝΤ/ΖΈΓΚΕΝΤ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ
(ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) - ΒΙΈΝΝΗ
Πρόγευμα & αναχώρηση για Βουδαπέστη. Άφιξη 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 Matthias, στην οποία γινόταν οι στέψεις των
βασιλέων. Από το λόφο του Gellert θα έχουμε μία πανοραμική θέα
της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας
και το κάστρο, την Citadella. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Αναχώρηση για τη Βιέννη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η Hμέρα | ΠΡΆΓΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Έπειτα μεταφορά
στο αεροδρόμιο της Πράγας & πτήση επιστροφής.

3η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) - ΠΡΆΓΑ
Πρόγευμα. Στην περιήγησή μας θα θαυμάσουμε τα θερινά
ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν,
που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούμε το ανάκτορο
Belvedere και θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ
όπου θα δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το
Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την
πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το
παλιό Ανακτορικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του
Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον
καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική
συνοικία της ελληνικής παροικίας. Στην συνέχεια αναχώρηση για
την πρωτεύουσα της Τσεχίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
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ΠΡΑΓΑ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Πράγα - Θεσ/νικη
• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως
αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο
• Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Κρουαζιέρα Δούναβη 15€ το άτομο περιλαμβάνει
ποτήρι σαμπάνια
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Αναχώρηση:

17/12
BOΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΒΙΈΝΝΗ - ΠΡΆΓΑ
6ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και άμεση
αναχώρηση για τη Βουδαπέστη . Διέλευση συνόρων των Ευζώνων
και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ στη Βουδαπέστη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΔΟΎΝΑΒΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση 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 Matthias, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από
το λόφο του Gellert θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας
και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο,
την Citadella. Για όσους επιθυμείτε σας προτείνουμε προαιρετική
κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου θα απολαύσουμε τα αξιοθέατα
που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού. Μία σίγουρα αξέχαστη
εμπειρία.

ΒΙΕΝΝΗ

ΟΔΙΚΟ / ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
3η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΒΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βιέννη. Στην περιήγησή μας
θα θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το
πασίγνωστο Schönbrunn, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών,
θα δούμε το ανάκτορο Belvedere και θα περιηγηθούμε την
περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου θα δούμε τα πιο σημαντικά
αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το
τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ,
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό θέατρο, το
Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη
συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου
και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής
παροικίας. Χρόνος ελεύθερος. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ - ΠΡΆΓΑ (ΠΑΛΙΆ ΠΌΛΗ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την πρωτεύουσα της Τσεχίας. Άφιξη
στην πανέμορφη Πράγα. Πρώτη γνωριμία με την πόλη. Θα
ξεκινήσουμε τη περιήγηση της Παλιάς πόλης, όπου μεταξύ άλλων
θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staroměstské náměstí),
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 náměstí), την Εθνική βιβλιοθήκη,
το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε στη πέτρινη
γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Τέλος
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η Hμέρα | ΠΡΆΓΑ (ΚΑΣΤΡΟΎΠΟΛΗ) - ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ
ΜΟΛΔΆΒΑ
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε με τη ξενάγηση της Καστρούπολης
όπου θα δούμε το μοναστήρι Στράχοβ, 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. Χρόνος ελεύθερος.
6η Hμέρα | ΠΡΆΓΑ - ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Έπειτα μεταφορά
στο αεροδρόμιο της Πράγας & πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την
Aegean Airlines Πράγα - Θεσ/νικη
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία
όπως αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο
• Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του
ξενοδοχείου καθημερινά
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με
πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το
παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Δεν περιλαμβάνονται:
• Κρουαζιέρα Δούναβη 15€ το άτομο
περιλαμβάνει ποτήρι σαμπάνια
• Κρουαζιέρα Μολδάβα 25€ το άτομο
διάρκειας 2 ωρών περιλαμβάνει φαγητό
σε μπουφέ
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα &
αρχαιολογικούς χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται
στα περιλαμβάνονται
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Αναχώρηση:

20/12
BOΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 4ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και άμεση αναχώρηση
για τη Βουδαπέστη. Διέλευση συνόρων των Ευζώνων και με
ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΔΟΎΝΑΒΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση 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 Matthias,
στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του
Gellert θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης,
θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Citadella.
Για όσους επιθυμείτε σας προτείνουμε προαιρετική κρουαζιέρα στο
Δούναβη, όπου θα απολαύσουμε τα αξιοθέατα που βρίσκονται στις
όχθες του ποταμού. Μία σίγουρα αξέχαστη εμπειρία.
3η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΗ ΒΙΈΝΝΗ
Πρόγευμα Στη συνέχεια αναχωρούμε για τη Βιέννη. Στην περιήγηση
της πόλης θα επισκεφτούμε τα ανάκτορα Schönbrunn και Belvedere
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. Έπειτα επιστροφή στη Βουδαπέστη.
4η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΆΒΙΑ ΧΩΡΙΆ - ΠΤΉΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα & αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), ένα
παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο
κεραμικής τέχνης της γλύπτριας Margit Kovacs, 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 στον Δούναβη. Θα θαυμάσουμε και θα περιηγηθούμε
στα δύο τεράστια κάστρα, χτισμένα από τον Βασιλιά Béla IV 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.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Βουδαπέστη - Θεσ/νικη
• Τρείς (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτό
αναφέρεται στον τιμοκατάλογο
• Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Κρουαζιέρα Δούναβη 15€ το άτομο περιλαμβάνει
ποτήρι σαμπάνια
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Αναχώρηση:

Περιλαμβάνονται:
• Α εροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Βουδαπέστη - Θεσ/νικη
• Τ ρείς (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτό
αναφέρεται στον τιμοκατάλογο
 ρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου
•Π
καθημερινά
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
•Κ
 ρουαζιέρα Δούναβη 15€ το άτομο περιλαμβάνει
ποτήρι σαμπάνια
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
 τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
•Ο

1η Hμέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ - ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ
Συγκέντρωση στα γραφεία νωρίς το πρωί και αναχώρηση για το
Βελιγράδι. Άφιξη, και γνωριμία με την πόλη. Η Σερβία έχει τη δική
της μεγάλη ιστορία, την οποία θα ακούσουμε από τον ξεναγό μας.
Θα δούμε τα ακόμη κατεστραμμένα από τον πόλεμο των Νατοϊκών
δυνάμεων κτίρια, 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 Kalemegdan, ονόμασαν δε το δρόμο σε
οδό Ρήγα Φεραίου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η Hμέρα | ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα & αναχώρηση για Βουδαπέστη. Άφιξη 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
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4ΗΜΕΡΕΣ

ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ - ΒΙΈΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ
Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των
Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την
εκκλησία του Matthias, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων.
Από το λόφο του Gellert θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας
και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο,
την Citadella. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε
προαιρετικά κρουαζιέρα στο Δούναβη.
3η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΗ ΒΙΈΝΝΗ

(ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)

Πρόγευμα & αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας. Στην
περιήγησή μας θα θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας
Θηρεσίας, το πασίγνωστο Schönbrunn, που θεωρείται ισάξιο των
Βερσαλλιών, θα δούμε το ανάκτορο Belvedere και θα περιηγηθούμε
την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου θα δούμε τα πιο σημαντικά
αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το
τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ,
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό θέατρο, το
Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη
συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου
και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας.

Στην συνέχεια αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Τσεχίας.
Επιστροφή στη Βουδαπέστη αργά το απόγευμα.
4η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΆΒΙΑ ΧΩΡΙΆ - ΠΤΉΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ

Πρόγευμα & αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), ένα
παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο
κεραμικής τέχνης της γλύπτριας Margit Kovacs, 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 Béla IV 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.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Αναχώρηση:
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ΒΙΕΝΝΗ

ΖΆΓΚΡΕΜΠ - ΒΙΈΝΝΗ - ΠΡΆΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ
6ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ – ΖΆΓΚΡΕΜΠ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση
για τα σύνορα των Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις και Βελιγράδι.
Περνώντας τα σύνορα της Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ στο
πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος
χρόνος για μια βόλτα - γνωριμία με την πόλη.
2η Hμέρα | ΖΆΓΚΡΕΜΠ - ΓΚΡΑΤΣ - ΒΙΈΝΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Βιέννη. Μετά τη στάση μας
στο πανέμορφο Γκρατς θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα
της Αυστρίας. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πρωτεύουσα του
βαλς, την πανέμορφη Βιέννη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) - ΠΡΆΓΑ
Πρόγευμα. Σήμερα 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 Hofburg, 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 εκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε,
την εκπληκτική εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Αναχώρηση για την
Πράγα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η Hμέρα | ΠΡΆΓΑ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα. Θα ξεκινήσουμε με τη ξενάγηση της Καστρούπολης ,
την Ακρόπολη της Πράγας όπου θα δούμε το μοναστήρι Στράχοβ,
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. Συνεχίζουμε τη
ξενάγηση της Παλιάς πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την
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πλατεία της Παλιάς πόλης (Staroměstské náměstí), το μεσαιωνικό
Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το ναό της Παναγίας Τυν,
την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το
Θέατρο Νόστιτς, την Βενσεσλάβ (Václavské náměstí), την Εθνική
βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής και θα περπατήσουμε
στη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα
Αγίων που είναι το σύμβολο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος για
να περπατήσετε τα γραφικά σοκάκια της πόλης. Προτείνουμε
προαιρετική κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα πριν την
επιστροφή μας στο ξενοδοχείο.
5η Hμέρα | ΠΡΆΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, τη
Βουδαπέστη. 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. Για όσους επιθυμείτε σας προτείνουμε
προαιρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου θα απολαύσουμε τα
αξιοθέατα που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού. Μία σίγουρα
αξέχαστη εμπειρία.
6η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) - ΠΤΉΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα και συνεχίζουμε την περιήγηση της πόλης περνώντας
στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων
θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Matthias, στην οποία
γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Gellert θα
έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε
το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Citadella. Μεταφορά
στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

ΒΙΕΝΝΗ

ΖΑΓΚΡΕΜΠ

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Βουδαπέστη - Θεσ/νικη
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτό
αναφέρεται στον τιμοκατάλογο
• Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Κρουαζιέρα Δούναβη 15€ το άτομο περιλαμβάνει
ποτήρι σαμπάνια
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
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• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Αναχώρηση:

19/12

ΖΑΓΚΡΕΜΠ

ΖΆΓΚΡΕΜΠ - ΒΙΈΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ
5ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΖΆΓΚΡΕΜΠ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση
για τα σύνορα των Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις και Βελιγράδι.
Περνώντας τα σύνορα της Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ στο
πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος
χρόνος για μια βόλτα - γνωριμία με την πόλη.
2η Hμέρα | ΖΆΓΚΡΕΜΠ - ΓΚΡΑΤΣ - ΒΙΈΝΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Βιέννη. Μετά τη στάση μας
στο πανέμορφο Γκρατς θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα
της Αυστρίας. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πρωτεύουσα του
βαλς, την πανέμορφη Βιέννη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ
Πρόγευμα. Σήμερα 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 Hofburg, 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 εκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε,
την εκπληκτική εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Αναχώρηση για
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση 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 Matthias, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από
το λόφο του Gellert θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας
και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο,
την Citadella. Για όσους επιθυμείτε σας προτείνουμε προαιρετική
κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου θα απολαύσουμε τα αξιοθέατα
που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού. Μία σίγουρα αξέχαστη
εμπειρία.
5η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ – ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος στη Βουδαπέστη για μία
τελευταία βόλτα. Αργότερα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
επιστροφής.
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ΒΙΕΝΝΗ

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Βουδαπέστη - Θεσ/νικη
• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως
αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο
• Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Κρουαζιέρα Δούναβη 15€ το άτομο περιλαμβάνει
ποτήρι σαμπάνια
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΒΙΕΝΝΗ

ΒΕΝΕΤΙΑ

Αναχώρηση:
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ΒΕΝΕΤΙΑ - ΖΥΡΙΧΗ - ΠΑΡΙΣΙ
8ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΖΆΓΚΡΕΜΠ
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση μέσω Νις, Βελιγράδι
για Ζάγκρεμπ . Αφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΖΆΓΚΡΕΜΠ - ΒΕΝΕΤΊΑ - ΒΕΡΌΝΑ
Πρόγευμα & αναχώρηση τη Βενετία. Μεταφορά στο Τρονκέτο
(Tronchetto) όπου θα επιβιβαστούμε στο βαπορέτο (εισιτήριο εξ
ιδίων) και μεταφορά στο ιστορικό κέντρο της Γαληνοτάτης για να
γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις
400 γέφυρες που τα συνδέουν. Για μία βαθύτερη προσέγγιση της
ιστορίας της πόλης, η ίδρυση της οποίας χρονολογείται στον 5ο
αιώνα, θα επισκεφθούμε τη Γέφυρα των Στεναγμών, την πλατεία
Σαν Μάρκο (Piazza San Marco) που κατά τον Ναπολέοντα είναι «το
ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», εδώ θα δούμε την ομώνυμη
εκκλησία (San Marco) με τους πέντε τρούλους, 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. Αναχώρηση για τη Βερόνα,
άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η Hμέρα | ΒΕΡΌΝΑ – ΖΥΡΊΧΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) –
ΒΑΣΙΛΕΊΑ - ΜΥΛΟΎΖΗ
Πρόγευμα. Ξεκινάμε για την οικονομική πρωτεύουσα της Ελβετίας,
με την άφιξή μας αρχίζουμε την περιήγησή μας με την παλιά πόλη,
όπου θα δούμε την Γοτθική Εκκλησία του 13ου αιώνα Φραουμίνστερ
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. Συνεχίζουμε κάνοντας μία πανοραμική βόλτα
στη Βασιλεία μια πόλη με το σημαντικότερο εμπορικό παραποτάμιο
λιμάνι της Ελβετίας. Ο καθεδρικός Ναός, το Μουσείο Καλών Τεχνών
, το Μέγαρο του Κισσγκαρντεν και ο Πύργος της Τράπεζας των
Διεθνών Κανονισμών, τονίζουν τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της
πόλης. Συνεχίζουμε για τη Μυλούζη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η Hμέρα | ΜΥΛΟΎΖΗ – ΝΤΙΖΌΝ - ΠΑΡΊΣΙ
Πρόγευμα. Ξεκινάμε με προορισμό το Παρίσι. Στη διαδρομή μας
θα επισκεφθούμε την πρωτεύουσα της Βουργουνδίας, τη Ντιζόν.
Η πόλη είναι συνώνυμη με τα κρασιά και την υψηλή γαστρονομία.
Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Γαλλίας, το Παρίσι. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
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5η Hμέρα | ΠΑΡΊΣΙ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα & ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πρωτεύουσα
της Γαλλίας. 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 το ανάκτορο του Λουξεμβούργου,
όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα, θα οδηγηθούμε στη
γειτονιά Σεν Ζερμέν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαργκό και ντε Φλόρ,
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 Α΄
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 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.
6η Hμέρα | ΠΑΡΊΣΙ (ΜΟΥΣΕΊΟ ΛΟΎΒΡΟΥ & ΒΕΡΣΑΛΛΊΕΣ)
Μετά το πρόγευμα, θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, όπου και θα
περιηγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. Εκεί μαζί με
τα άλλα εκθέματα, μας περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες το παλατιού,
η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης και η αινιγματική
Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίτσι. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε
για το ανάκτορο 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. Το βράδυ σας προτείνουμε
έναν νυχτερινό γύρο (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. Στη συνέχεια θα έχουμε τη χαρά να
απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα.
7η Hμέρα | ΠΑΡΊΣΙ - DISNEYLAND
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ια αναχωρήσουμε για τη χώρα του
παραμυθιού, την εξωπραγματική Disneyland. Εκεί θα ζήσουμε
στιγμές χαράς στα θεάματα και στα διάφορα παχνίδια 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. Aργότερα επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας.
8η Hμέρα | ΠΑΡΊΣΙ – ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα. Μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Παρίσι (Charles De Gaulle) - Θεσ/νίκη
• Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής
σας - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Μεταφορά στη Disneyland
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
•
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
• Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων
(2,60€ σε 4* ξενοδοχεία & 1,70€
σε 3* ξενοδοχεία/άτομο τη διανυκτέρευση)
• Vaporetto για μεταφορά από Tronchetto στη Βενετία
και αντίστροφα κατά την επιστροφή 15€/άτομο
• Πακέτο Εισόδου Λούβρο & Βερσαλλίες
(περιλαμβάνει επίσημο ξεναγό, εισιτήριο μουσείου,
προκράτηση & ραντεβού εισόδου για αποφυγή ουράς
κατά την είσοδο & ακουστικά)
50€ ενήλικας - 25€ παιδί έως 26 ετών
• Εισιτήριο Disneyland (1 parc)
79€ ενήλικας - 72€ παιδί 3-11 ετών
• Εισιτήριο Disneyland (2 parc)
99€ ενήλικας - 92€ παιδί 3-11 ετών
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ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΒΙΈΝΝΗ
4ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΜΕ ΠΤΉΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΆΒΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της
Σλοβακίας, τη Μπρατισλάβα. Άφιξη και αναχώρηση για τη Βιέννη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ & ΑΝΆΚΤΟΡΟ
SCHÖNBRUNN)
Πρόγευμα και ακολουθεί η περιήγηση της πόλης. Θα ξεκινήσουμε
με την περιήγηση στο ανάκτορο και στον κήπο του Schönbrunn,
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 Belvedere. 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.

ΟΔΙΚΟ / ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
3η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) –
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΔΟΎΝΑΒΗ
Πρόγευμα & αναχώρηση για Βουδαπέστη. Ξεκινάμε την
περιήγηση 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 Matthias, στην οποία γινόταν οι
στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Gellert θα έχουμε μία
πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα
της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλα. Για όσους επιθυμείτε
σας προτείνουμε προαιρετική κρουαζιέρα στον Δούναβη, όπου
θα απολαύσουμε τα αξιοθέατα που βρίσκονται στις όχθες του
ποταμού. Μία σίγουρα αξέχαστη εμπειρία.

ΒΙΕΝΝΗ

4η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Πρόγευμα και αναχώρηση νωρίς το πρωί για την επιστροφή μας.
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις και με διέλευση από το Βελιγράδι
επιστρέφουμε στην πόλη μας.

ΑΝΆΚΤΟΡΟ
SCHÖNBRUNN

Περιλαμβάνονται:
• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτό
αναφέρεται στον τιμοκατάλογο
• Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Κρουαζιέρα Δούναβη 15€ το άτομο περιλαμβάνει
ποτήρι σαμπάνια
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΒΙΈΝΝΗ
5ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και άμεση αναχώρηση
για τη Βουδαπέστη. Διέλευση συνόρων των Ευζώνων και με
ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) –
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΔΟΎΝΑΒΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση 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 πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα
δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλα. Για
όσους επιθυμείτε σας προτείνουμε προαιρετική κρουαζιέρα στον
Δούναβη, όπου θα απολαύσουμε τα αξιοθέατα που βρίσκονται στις
όχθες του ποταμού. Μία σίγουρα αξέχαστη εμπειρία.

ΔΏΡΟ ΔΙΑΝΥΚΤΈΡΕΥΣΗ & ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΣΤΗ ΜΠΡΑΤΙΣΛΆΒΑ

ΟΔΙΚΟ / ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
3η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΆΒΙΑ ΧΩΡΙΆ ΒΙΈΝΝΗ
Πρόγευμα & 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.
Στη συνέχεια αναχωρούμε για τη Βιέννη. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.

4η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) – ΜΠΡΑΤΙΣΛΆΒΑ
(ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα και ακολουθεί η ξενάγηση της πόλης. Θα επισκεφτούμε
τα ανάκτορα Σεμπρούν και Mπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε
στην 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. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας,
τη Μπρατισλάβα. Πανοραμική περιήγηση πόλης. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
5η Hμέρα | ΜΠΡΑΤΙΣΛΆΒΑ – ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβα για
την πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:
• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως
αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο
• Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Κρουαζιέρα Δούναβη 15€ το άτομο περιλαμβάνει
ποτήρι σαμπάνια
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΔΟΥΝΑΒΗ
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MONAXO

ΠΑΝΌΡΑΜΑ ΑΛΣΑΤΊΑΣ - ΜΌΝΑΧΟ - ΊΝΣΜΠΡΟΥΚ
8ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΖΆΓΚΡΕΜΠ
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 Hμέρα | ΖΆΓΚΡΕΜΠ - ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΌΝΑΧΟ
Πρόγευμα & αναχώρηση για τη πόλη του Μότσαρτ. Θα ξεναγηθούμε
στην αυτοκρατορική πόλη. Θα περάσουμε από τους κήπους του
ανακτόρου Mirabell 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. Χρόνος 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 & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η Hμέρα | ΜΌΝΑΧΟ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα & 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 Hμέρα | ΜΌΝΑΧΟ - ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα 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
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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 Hμέρα | ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ - ΧΑΪΔΕΛΒΈΡΓΗ
Μετά το πρόγευμα 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 Hμέρα | ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ - ΔΡΌΜΟΙ ΚΡΑΣΙΟΎ (COLMAR -

RIQUEWIHR –EGUISHEIM) - ΊΝΣΜΠΟΥΡΓΚ

Πρόγευμα 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 γκουρμέ 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, 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 Ίνσμπουργκ, όπου γνώρισε
λαμπρές ημέρες στην περίοδο της παντοδυναμίας των Αψβούργων.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
7η Hμέρα | ΊΝΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΛΙΟΥΜΠΛΙΆΝΑ - ΖΆΓΚΡΕΜΠ
Πρόγευμα και θα δούμε την Μικρή Χρυσή Στέγη, τον Καθεδρικό Ναό
του Αγ. Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφμπουρν, την αψίδα του Θριάμβου,
την κεντρική λεωφόρο Τερεζίν Στράσε 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 Hμέρα | ΖΆΓΚΡΕΜΠ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Πρόγευμα & στη συνέχεια αναχώρηση. Με τις ενδιάμεσες στάσεις
καθοδόν για καφέ και φαγητό φθάνουμε στην πόλη μας το βράδυ.

Περιλαμβάνονται:
• Ε φτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτό
αναφέρεται στον τιμοκατάλογο
•Π
 ρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
•Ο
 τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Αναχώρηση:

22/12
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΟΔΙΚΟ
7ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ
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 Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) - ΒΙΈΝΝΗ
Πρόγευμα & ξεκινάμε την περιήγηση 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 Gellert θα έχουμε μία
πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της
ελευθερίας και το κάστρο, την Citadella. Το μεσημέρι αναχώρηση
για την Βιέννη, άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
3η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα & ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Θα θαυμάσουμε
το ανάκτορο Belvedere, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί
και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο
στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου)
όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το
τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το
παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου
του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι
του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της
Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική
γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα
καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος
ελεύθερος στην μελωδική πόλη. Το απόγευμα προαιρετική επίσκεψη
στα περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης για πολλούς
καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). Θα επισκεφθούμε
το Μάγιερλινγκ, όπου θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο
των Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία
της αυτοκτονίας του διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας
Βετσέρα. Το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε κονσέρτο
κλασσικής μουσικής.
4η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ - ΠΡΆΓΑ (ΚΆΣΤΡΟ) - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ
ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΜΟΛΔΆΒΑ
Πρόγευμα & 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 Hμέρα | ΠΡΆΓΑ (ΠΑΛΙΆ ΠΌΛΗ) – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ
ΕΚΔΡΟΜΉ ΚΆΡΛΟΒΙ ΒΆΡΙ
Πρόγευμα & 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 του ΙV. Στη συνέχεια θα
δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς την
πλατεία του Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας
και θα δούμε επίσης το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου Φυσικής
Ιστορίας. Το μεσημέρι προτείνουμε να συμμετέχετε προαιρετικά
σε εκδρομή στο πασίγνωστο θέρετρο του Κάρλοβι Βάρι. Μετά
από μία ωραία διαδρομή φτάνουμε στην πασίγνωστη “Βασιλική
Πόλη” τόπο συνάντησης των ανθρώπων των γραμμάτων, των
τεχνών και της πολιτικής όπως ο Τσάρος Μέγας Πέτρος Α΄, 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 Hμέρα | ΠΡΆΓΑ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΆΒΑ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ
Πρόγευμα & αναχώρηση για την γραφική Μπρατισλάβα. Θα
περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της γοητευτικής παραδουνάβιας,
γνωστής πανεπιστημιούπολης θαυμάζοντας τα μεσαιωνικά κτίσματα,
τον καθεδρικό ναό, τα κυβερνητικά μέγαρα, το πανεπιστήμιο, το
Δημαρχείο και την παλιά πύλη του Αγ.Μιχαήλ. Χρόνος ελεύθερος
και αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
διαν/ση.
7η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Μετά το πρόγευμα παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Περνώντας
τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και
φαγητό, φθάνουμε στην πόλη μας.

ΒΙΕΝΝΗ

Περιλαμβάνονται:
• Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτό
αναφέρεται στον τιμοκατάλογο
• Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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Αναχωρήσεις:

22/12 | 29/12
ΡΩΜΗ

ΠΑΝΌΡΑΜΑ ΙΤΑΛΊΑΣ
8ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΑΘΗΝΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑΤΡΑ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
– AΝΚΟΝΑ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/
Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και
απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η Hμέρα | ΑΝΚΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για
την Βενετία. Αργά το απόγευμα άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας. (Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην ηπειρωτική
Βενετία). Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η Hμέρα | ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στην 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. Από το Τρονκέτο,
μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλο, 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 Παλάτι των Δόγηδων,
μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικογοτθικό 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 επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η Hμέρα | ΒΕΝΕΤΙΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ
ΤΕΡΜΕ Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Φλωρεντία,
τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη που έχει ανακηρυχτεί
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO.
Στην περιήγησή μας θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το
Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό
Ναό Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του
Μπρουνελλέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα
Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο
του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το
Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης,
και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντινών γλυπτών.
Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, την ξακουστή
και πολύ φωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα
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ΒΕΝΕΤΊΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΊΑ ΜΟΝΤΕΚΑΤΊΝΙ ΤΈΡΜΕ - ΣΙΈΝΑ - ΠΊΖΑ - ΡΏΜΗ
ΟΔΙΚΟ

κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις
κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα
Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος
για ψώνια στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο
Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Αργά το απόγευμα
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι
Τέρμε. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η Hμέρα | ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ - ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη μεσαιωνική Σιένα.
Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα
ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην
περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια της πόλης θα θαυμάσουμε
τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό,
αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, που θεωρείται ένα από τα
σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Αναχώρηση για
την Αιώνια Πόλη, τη Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά, και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η Hμέρα | ΡΩΜΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η περιήγηση της πόλης, 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.
Συνεχίζουμε με τον λόφο του Καπιτωλίου και την Πιάτσα Βενέτσια
με το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β’,
τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται και
το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τη φημισμένη Φοντάνα Ντι
Τρέβι και τέλος την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η Hμέρα | ΡΩΜΗ - ΑΝΚΟΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα όπου
θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις
καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.
8η Hμέρα | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα
φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και
μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα
στην Θεσσαλονίκη/Αθήνα.

Περιλαμβάνονται:
•Π
 ολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου
μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα
• Α κτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα
- Ανκόνα - Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες
εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4)
• Δ ιαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
•Π
 ρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή
εκτός πλοίου)
• Ε κδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως
αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της
εκδρομής
• Τ οπικός ξεναγός στη Φλωρεντία
• Έ μπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας
• Α σφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης
•Φ
 .Π.Α
Δεν περιλαμβάνονται:
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους,
θεάματα και γενικά όπου απαιτείται
• Κ αραβάκι Βενετίας την ημέρα της επίσκεψης (15€).
 τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή
•Ό
προτεινόμενο
• C heckpoint (25€)
• Δ ημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά
(Ρώμη 6€, Μοντεκατίνι 1,4€, Βενετία/Πάντοβα
2,85€)
Σημειώσεις:
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η
σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Αναχωρήσεις:

22/12 | 29/12
ΒΕΝΕΤΙΑ

ΛΟΜΒΑΡΔΊΑ - ΛΊΜΝΕΣ Β. ΙΤΑΛΊΑΣ - ΒΈΝΕΤΟ

7ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ - (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/
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 Hμέρα | ΑΝΚΟΝΑ – ΜΙΛΑΝΟ
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για την οικονομική
πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη και πανοραμική
περιήγηση. Θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, την Πιάτσα ντελ
Ντουόμο, τον εντυπωσιακό Καθεδρικό του Μιλάνου (Ντουόμο
ντι Μιλάνο) και την περίφημη Σκάλα του Μιλάνου. Στη συνέχεια
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η Hμέρα | ΜΙΛΑΝΟ - ΚΟΜΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη μαγευτική λίμνη
Κόμο, η φυσική ομορφιά της οποίας αποτέλεσε διαχρονική πηγή έ
μπνευσης για πολλούς συγγραφείς, ποιητές και συνθέτες, ενώ οι
επώνυμοι απολαμβάνουν τη ζωή στις αριστοκρατικές βίλες τους. Θα
επισκεφθούμε την πόλη του Κόμο που είναι αναμφισβήτητα μια
από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Βορείου Ιταλίας και αποτελεί
ένα πολυτελές προάστιο του Μιλάνου, που προσφέρει χαλάρωση
και αναψυχή. Αναχώρηση για την ελβετική πόλη Λουγκάνο,
πρωτεύουσα του ιταλόφωνου καντονιού Τιτσίνο, χτισμένη στις
όχθες της ομώνυμης λίμνης. Πανοραμική περιήγηση και χρόνος
ελεύθερος να παραπλανηθείτε στα γραφικά στενά της πόλης.
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
4η Hμέρα | ΜΙΛΑΝΟ - ΛΑΓΚΟ ΜΑΤΖΟΡΕ - ΣΤΡΕΖΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την λουλουδιασμένη
Στρέζα, κομψό θέρετρο στη Λάγκο Ματζόρε (Μεγαλύτερη Λίμνη),
όπου θα έχουμε την ευκαιρία για μια προαιρετική κρουαζιέρα
στο νησάκι Ίζολα Μπέλα, με το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι της
αριστοκρατικής οικογένειας των Μπορομέο, και την Ίζολα ντέι
Πεσκατόρι (Νησί των Ψαράδων). Επιστροφή αργά το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
5η Hμέρα | ΜΙΛΑΝΟ - ΒΕΡΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση 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

ΜΙΛΆΝΟ - ΚΌΜΟ - ΛΟΥΓΚΆΝΟ
ΛΆΓΚΟ ΜΑΤΖΌΡΕ - ΒΕΡΌΝΑ - ΒΕΝΕΤΊΑ

ΟΔΙΚΟ

Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα
μεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για το «αρχοντικό των Καπουλέτων»
με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Αργά το απόγευμα μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην ηπειρωτική Βενετία.
Διανυκτέρευση
6η Hμέρα | ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στην πιο ρομαντική πόλη
του κόσμου τη Βενετία. Χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που
ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το
Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλο,
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 Παλάτι 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 επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
7η Hμέρα | ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΝΚΟΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα όπου
θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις
καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.
8η Hμέρα | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα
φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και
μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα
στην Θεσσαλονίκη/Αθήνα.

Περιλαμβάνονται:
•Π
 ολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου
μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα
• Α κτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα
- Ανκόνα - Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες
εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4)
• Δ ιαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
•Π
 ρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή
εκτός πλοίου)
• Ε κδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως
αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της
εκδρομής
• Έ μπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας
• Α σφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης
•Φ
 .Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους,
θεάματα και γενικά όπου απαιτείται
•Ό
 τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο
• Β απορέτο Βενετίας για την ξενάγηση της πόλης
(15€)
• C heckpoint (25€)
• Δ ημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά
(Μιλάνο 2.00€, Βενετία 2.85 €)
Σημειώσεις:
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η
σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
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Περιλαμβάνονται:
•Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτό
αναφέρεται στον τιμοκατάλογο
•Π
 ρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης

ΟΔΙΚΟ
ΠΡΑΓΑ

Δεν περιλαμβάνονται:
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
•Ο
 τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΠΡΆΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ ΔΏΡΟ Η ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΈΝΝΗ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί, τακτοποίηση αποσκευών και άμεση
αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. 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 Νόβι Σαντ φθάνουμε το βράδυ στη Βουδαπέστη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα & 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 & 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 Αψβούργων, το Μουσείο Ιστορίας της Βουδαπέστης, την κρήνη
του Matthias, 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 Αγίου Matthias,
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.
3η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΒΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) - ΠΡΆΓΑ
Πρόγευμα 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 Belvedere 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.
4η Hμέρα | ΠΡΆΓΑ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα & στην συνέχεια θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση πόλης.
Μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske

5ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται:
•Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως
αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο
•Π
 ρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
 ρουαζιέρα Δούναβη περιλαμβάνει
•Κ
ποτήρι σαμπάνια 15€
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
•Ο
 τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΟΔΙΚΟ
ΒΙΕΝΝΗ

ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΒΙΈΝΝΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΆΒΙΑ ΧΩΡΙΆ

1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας για σύνορα
Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι, Νόβι Σαντ. Περνώντας
τα σύνορα Ουγγαρίας φθάνουμε στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα & αναχώρηση για Βουδαπέστη. Άφιξη 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 Matthias, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων.
Από το λόφο του Gellert θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας
και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο,
την Citadella. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΒΙΈΝΝΗ
Πρόγευμα 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
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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.
5η Hμέρα | ΠΡΆΓΑ - ΖΆΓΚΡΕΜΠ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα & αναχώρηση για το Ζάγκρεμπ. Έπειτα από ενδιάμεσες
στάσεις, άφιξη και περιήγηση 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 Hμέρα | ΖΆΓΚΡΕΜΠ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
Πρόγευμα στη συνέχεια αναχώρηση. Με τις απαραίτητες στάσεις
καθοδόν για καφέ και φαγητό φτάνουμε στην πόλη μας το βράδυ.

περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου θα δούμε τα πιο σημαντικά
αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το
τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ,
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό θέατρο, το
Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη
συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου
και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας.
Χρόνος ελεύθερος . Στην συνέχεια επιστροφή αργά το απόγευμα
στην Βουδαπέστη
4η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΆΒΙΑ ΧΩΡΙΆ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), ένα
παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο
κεραμικής τέχνης της γλύπτριας Margit Kovacs, 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 Béla IV 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.
5η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση νωρίς το ταξίδι της
επιστροφής μας. Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Αναχώρηση:

22/12
ΤΥΡΟΛΕΖΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ

ΤΥΡΟΛΈΖΙΚΕΣ ΆΛΠΕΙΣ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΒΙΈΝΝΗ
6ΗΜΕΡΕΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και άμεση αναχώρηση για τη
Βουδαπέστη. Διέλευση συνόρων των Ευζώνων και με ενδιάμεσες
το βράδυ στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) - ΒΙΈΝΝΗ
Πρόγευμα & ξεκινάμε την περιήγηση 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 Matthias στη Bούδα και την περιοχή των
Παλατιών στην Πέστη. Θα τελειώσουμε την ξενάγηση με επίσκεψη
στο λόφο του Gellert, όπου θα θαυμάσουμε το άγαλμα της Nίκης,
αφιερωμένο στους ήρωες του B΄ Παγκόσμιου πόλεμου. Χρόνος
ελεύθερος και αναχώρηση για τη Βιέννη. Άφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την
πόλη.
3η Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ & SCHÖNBRUNN)
Πρόγευμα και ξενάγηση της πόλης. Θα επισκεφτούμε τα ανάκτορα
Schönbrunn και Belvedere & 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.
4 Hμέρα | ΒΙΈΝΝΗ - ΛΊΜΝΕΣ SALZKAMMERGUT ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα & 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 στην
η

ΟΔΙΚΟ

κοσμοπολίτικη κωμόπολη Mondsee, στις όχθες της οποίας θα έχουμε
την ευκαιρία να θαυμάσουμε την ομώνυμη λίμνη και το μοναδικό
τοπίο. Έπειτα αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Άφιξη και ξεκινάμε
την ξενάγησή μας στο μοναδικό «κάστρο αλατιού», 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
Mirabel 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 Αββαείο του Aγ. Πέτρου.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η Hμέρα | ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - KITZBÜHEL - ΛΙΟΥΜΠΛΙΆΝΑ
- ΖΆΓΚΡΕΜΠ
Πρόγευμα & αναχώρηση για το πιο φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο
του Τυρόλου, το Κίτσμπουελ. Πρόκειται για ένα παραμυθένιο χωριό,
χτισμένο αμφιθεατρικά, με σπίτια χτισμένα σε τυπική τυρολέζικη
αρχιτεκτονική και προσόψεις με έντονα χρώματα, σκεπές σε
αυστηρό τυρολέζικο στυλ και ξύλινα μπαλκόνια. Έπειτα 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. Μεταξύ
άλλων θα δούμε το παλαιό Δημαρχείο και τον Καθεδρικό Ναό που
δεσπόζουν την πόλη. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το
Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6 Hμέρα | ΖΆΓΚΡΕΜΠ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
Πρόγευμα & στη συνέχεια αναχώρηση . Με τις απαραίτητες στάσεις
καθοδόν για καφέ και φαγητό φτάνουμε στην πόλη μας το βράδυ.
η

Το παραπάνω πρόγραμμα πραγματοποιείται και
αντίστροφα.

ΤΥΡΟΛΕΖΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ

ΒΙΕΝΝΗ

Περιλαμβάνονται:
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτό
αναφέρεται στον τιμοκατάλογο
• Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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TOP
1
2
3

Κων/πολη

Μια βόλτα στο πάρκο με τις μινιατούρες, το

Miniatürk
Περπατήστε στο Νιχώρι
Απολαύστε τον καφέ σας στο «Πέρα Παλάς», ένα

ΤΙΚΟΙ
ΑΠΟΚΛΕΙΣ
ΩΠΟΙ
Σ
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από τα ιστορικότερα ξενοδοχεία του κόσμου.
4

Βόλτα στα σοκάκια της Balat

5

Δοκιμάστε kebab στα κάρβουνα και φοβερά
τοπικά γλυκά όπως καζάν ντιπί

6

Limonlu Bahçe για τη φημισμένη λεμονάδα

7

Για φαγητό στο Haci Abdullah

8

Περπατήστε (σ)το Bebek

9
10

Απολαύστε τη θέα από το κάστρο Ρούμελι

Χισάρ

Εξόρμηση στο Ortakoy

Μια μοναδική εμπειρία πολιτιστικής δραστηριότητας καιγνωριμίας, με ειδικά κριτήρια, μιας ανεξάντλητης καιπανέμορφης
μεγαλούπολης. Ρωμαϊκά καιΒυζαντινά τείχη, εκκλησίες, οθωμανικά μνημεία, σύγχρονα καιπαραδοσιακά στοιχεία,
εναρμονίζονται στη καθημερινότητα μιας ανεπανάληπτης εκδρομής.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Radisson Ιstanbul Pera
Κωνσταντινούπολη

70 XMAS 2018

Radisson Ιstanbul Sisli
Κωνσταντινούπολη

The Peak Hotel
Κωνσταντινούπολη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ 5ΗΜΕΡΕΣ
Διανυκτερεύσεις
ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΜΑΓΕΥΤΙΚΉ

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΊΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΏΝ ΕΘΊΜΩΝ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ
(ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΊΟ ΜΠΑΛΟΥΚΛΊ ΚΑΙ ΚΆΛΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΈΡΑΝ)

1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ
Η συγκέντρωση μας θα πραγματοποιηθεί στις 07.00 το πρωί, όπου
μετά από τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται νομοθετικά
για την άρτια και εγγυημένη ποιότητα μεταφοράς σας (υπερσύχρονο
λεωφορείο, έμπειρος και ξεκούραστος οδηγός, σχολαστικός και
επιμελής έλεγχος όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων και των
σωστικών μέσων, φαρμακείου κλπ.) ξεκινάμε για την εκδρομή μας.
Η απόσταση που θα καλύψουμε διασχίζει την Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη, μέσα από τον ασφαλέστατο οδικό άξονα της Εγνατίας
Οδού. Μετά από ημίωρη στάση, λίγο έξω από την Ξάνθη, θα
συναρτήσουμε το συνοριακό σταθμό των Κήπων. Οι διαδικασίες,
τόσο στην Ελληνική όσο και την Τουρκική πλευρά δεν θα μας
καθυστερήσουν ιδιαιτέρα, απλά θα εντείνουν τη προσμονή μας
για τη γνωριμία αρχικά ενός τμήματος της Ανατολικής Θράκης, της
πόλης Ραιδεστού (TEKIRDAG) και τελικά της Κων/πολης. Ο έμπειρος
συνοδός θα σας ‘μυήσει’ στα πρώτα στοιχεία γνωριμίας με τη
γειτονική χώρα, με γενικές αναφορές στη γεωγραφία, στον ιστορικό
περίγυρο, στον κοινωνικό προσανατολισμό και τα στατιστικά
στοιχεία ενός κράτους με πληθυσμό 81 εκ. κατοίκους! Η άφιξη
μας στο ξενοδοχείο θα έρθει με το δειλινό, οπότε τα σαγηνευτικά
χρώματα και αρώματα της πόλης, θα ζωντανεύσουν με ένα ιδιαίτερο
τρόπο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για
ανάπαυση και μία πρώτη γνωριμία με την Πόλη.
2η Hμέρα | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Ηρθε η ώρα του πρωινού! Δε θα μπορούσε να ξεκινήσει διαφορετικά
η ημέρα μας, δεδομένου ότι μας ‘περιμένει’ η έναρξη ξενάγησης μιας
θρυλικής πόλης. Το σημαντικότερο στοιχείο για τον επισκέπτη είναι να
ξεκινήσει με μια ορθολογική σειρά προσανατολισμού και γνωριμίας
με τα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία. Οι ξεναγήσεις στην Κων/
πολη, θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα και επιμέλεια και δεν μπορούν
να ταυτιστούν με μια απλή παράθεση στοιχείων και αριθμών. Θα
κινηθούμε στην Ευρωπαϊκή πλευρά της Πόλης, και διασχίζοντας
τον Κεράτιο κόλπο (‘Χρυσούν Κέρας’ κατά τους Βυζαντινούς
χρόνους) θα φθάσουμε στην παλαιότερη ιστορικά, πλατεία του
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1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ
Η συγκέντρωση μας θα πραγματοποιηθεί στις 07.00 το πρωί,
όπου μετά από τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται
νομοθετικά για την άρτια και εγγυημένη ποιότητα μεταφοράς σας
(υπερσύχρονο λεωφορείο, έμπειρος και ξεκούραστος οδηγός,
σχολαστικός και επιμελής έλεγχος όλων των ταξιδιωτικών
εγγράφων και των σωστικών μέσων, φαρμακείου κλπ.) ξεκινάμε
για την εκδρομή μας. Η απόσταση που θα καλύψουμε διασχίζει την
Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, μέσα από τον ασφαλέστατο
οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού. Μετά από ημίωρη στάση, λίγο
έξω από την Ξάνθη, θα συναρτήσουμε το συνοριακό σταθμό των
Κήπων. Οι διαδικασίες, τόσο στην Ελληνική όσο και την Τουρκική
πλευρά δεν θα μας καθυστερήσουν ιδιαιτέρα, απλά θα εντείνουν
τη προσμονή μας για τη γνωριμία αρχικά ενός τμήματος της
Ανατολικής Θράκης, της πόλης Ραιδεστού (TEKIRDAG) και τελικά
της Κων/πολης. Ο έμπειρος συνοδός θα σας ‘μυήσει’ στα πρώτα
στοιχεία γνωριμίας με τη γειτονική χώρα, με γενικές αναφορές
στη γεωγραφία, στον ιστορικό περίγυρο, στον κοινωνικό
προσανατολισμό και τα στατιστικά στοιχεία ενός κράτους με
πληθυσμό 81 εκ. κατοίκους! Η άφιξη μας στο ξενοδοχείο θα έρθει
με το δειλινό, οπότε τα σαγηνευτικά χρώματα και αρώματα της
πόλης, θα ζωντανεύσουν με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για ανάπαυση και μία πρώτη
γνωριμία με την Πόλη. .
2η Hμέρα | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
‘Ηρθε η ώρα του πρωινού! Δε θα μπορούσε να ξεκινήσει
διαφορετικά η ημέρα μας, δεδομένου ότι μας ‘περιμένει’ η έναρξη
της ξενάγησης μιας θρυλικής πόλης. Το σημαντικότερο στοιχείο
για τον επισκέπτη είναι να ξεκινήσει με μια ορθολογική σειρά
προσανατολισμού και γνωριμίας με τα ιστορικά και θρησκευτικά
μνημεία. Οι ξεναγήσεις στην Κων/πολη θέλουν ιδιαίτερη
φροντίδα και επιμέλεια και δεν μπορούν να ταυτιστούν με μια
απλή παράθεση στοιχείων και αριθμών. Θα κινηθούμε στην
Ευρωπαϊκή πλευρά της Πόλης, και διασχίζοντας τον Κεράτιο
κόλπο (‘Χρυσούν Κέρας’ κατά τους Βυζαντινούς χρόνους) θα
φθάσουμε στην παλαιότερη ιστορικά, πλατεία του Ιππόδρομου.
Η μεγαλοπρεπής και αξεπέραστη συναισθηματικά, κατασκευή της
Αγίας Σοφίας, το Υδραγωγείο του Ιουστινιανού και το Οθωμανικό
Παλάτι του Τοπκαπι θα μας απασχολήσουν για τις επόμενες τρείς
ώρες. Μεσημεριάζει και θα δώσουμε ελεύθερο χρόνο σε γειτονικό

Ιππόδρομου. Η μεγαλοπρεπής και αξεπέραστη συναισθηματικά,
κατασκευή της Αγίας Σοφίας, το Υδραγωγείο του Ιουστινιανού και
το Οθωμανικό Παλάτι του Τοπκαπι θα μας απασχολήσουν για τις
επόμενες τρείς ώρες. Μεσημεριάζει και θα δώσουμε ελεύθερο
χρόνο σε γειτονικό κεντρικότατο δρόμο, όπου υπάρχουν δεκάδες
επιλογές εστίασης για κάθε γούστο και ενδιαφέρον. Εστιατόρια με
κλασική κουζίνα και μαγειρευτά εδέσματα, σύγχρονοι χώροι με
hamburgers και πίτσες, ψησταριές και σάντουιτς συνθέτουν την
εικόνα ενός πολύβουου σκηνικού γεμάτο χρώματα και πρόσωπα από
κάθε γωνιά της γης. Θα προτείνουμε, στη συνέχεια προαιρετικά να
οργανώσουμε την κρουαζιέρα στο Βόσπορο. Άλλωστε χωρίς αυτή,
δεν μπορεί να θεωρείται ολοκληρωμένη η γνωριμία της πόλης.
Διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα και δίνει στον επισκέπτη μια μοναδική
αίσθηση ανυπέρβλητης αρχοντιάς γοητείας και αρχιτεκτονικής
μεγαλοπρεπείας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα
(γύρω στις 18:30).
3 Hμέρα | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ (ΑΝΑΒΊΩΣΗ ΕΘΊΜΩΝ)
Μετά το πρωινό μας θα κατευθυνθούμε προς το Ζωγράφειο
Εκπαιδευτικό κέντρο, μία σπουδαία πολιτιστική κοινότητα της
Ομογένειας στη Πόλη. Μετά από μία σεμνή τελετή θα ακολουθήσει
ο περίπατος μας στον πεζόδρομο του Πέραν. Θα συμμετέχουμε στη
προσπάθεια αναβίωσης μιας πατροπαράδοτης παράδοσης στη Κων/
πολη και θα ψάλλουμε τα ΚΑΛΑΝΤΑ, πρώτα στους καταστηματάρχες
της περιοχής και στη συνέχεια στο Ελληνικό Προξενείο παρουσία του
Γενικού Πρόξενου Αμέσως μετά θα επιβιβαστούμε στα λεωφορείο
μας και θα μεταφερθούμε στο Γηροκομείο του Μπαλουκλί για να
συμμετέχουμε στη γιορτή προς τιμήν των υπέργηρων ομογενών
μας .Μια βαθιά συγκινησιακή εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη
μνήμη σας .Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας , ελεύθερος χρόνος.
η

4η Hμέρα | ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για τη γνωριμία με τον Κεράτιο,
το Φανάρι και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η μυστικιστική και
βαθύτατα ταπεινή όψη του Πατριαρχικού Ναού του Αγ. Γεωργίου θα

κεντρικότατο δρόμο, όπου υπάρχουν δεκάδες επιλογές εστίασης
για κάθε γούστο και ενδιαφέρον. Εστιατόρια με κλασική κουζίνα
και μαγειρευτά εδέσματα, σύγχρονοι χώροι με hamburgers
και πίτσες, ψησταριές και σάντουιτς συνθέτουν την εικόνα ενός
πολύβουου σκηνικού γεμάτο χρώματα και πρόσωπα από κάθε
γωνιά της γης. Θα προτείνουμε, στη συνέχεια προαιρετικά να
οργανώσουμε την κρουαζιέρα στο Βόσπορο. Άλλωστε χωρίς
αυτή, δεν μπορεί να θεωρείται ολοκληρωμένη η γνωριμία της
πόλης. Διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα και δίνει στον επισκέπτη
μια μοναδική αίσθηση ανυπέρβλητης αρχοντιάς γοητείας και
αρχιτεκτονικής μεγαλοπρεπείας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
το απόγευμα (γύρω στις 18:30) Προαιρετικό εορταστικό δείπνο.
3η Hμέρα | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για τη γνωριμία με τον
Κεράτιο, το Φανάρι και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ η
μυστικιστική και βαθύτατα ταπεινή όψη του Πατριαρχικού Ναού
του Αγ. Γεωργίου θα μας εντυπωσιάσει και θα αποτελεί το
εύνασμα για την εξιστόρηση της Βυζαντινής περιόδου της Πόλης.
Αμέσως μετά θα γνωρίσουμε την μεγαλύτερη Κλειστή Αγορά του
κόσμου, (τους παλαιούς στάβλους του Βυζαντινού ιππικού, την
περίοδο του Ιουστινιανού) Μετά από μια δίωρη περιπλάνηση στα
ποικίλα μικρά και μεγάλα καταστήματα του, θα αναχωρήσουμε
για τη Νέα Πόλη, Μια εικόνα που εντυπωσιάζει, ουρανοξύστες,
υπερυψωμένες λεωφόροι, υπερσύχρονοι αυτοκινητόδρομοι και
υπεροχή οργάνωση αστικού πρασίνου με δέντρα, διαβαθμίσεις
κήπους, παρτέρια, λουλούδια, κλπ. Θα επισκεφτούμε ένα από
τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα από τα 57 που διαθέτει η Κων/
πολη, το Istinye Park. Εκεί θα δοθεί σε όλους η δυνατότητα να
γευματίσουν σε ένα από τα δεκάδες εστιατόρια που διαθέτει και
στη συνέχεια θα επιστέψουμε στο ξενοδοχείο μας.
4η Hμέρα | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Μετά το πρωινό μας και αφού τακτοποιήσουμε τις αποσκευές
μας θα ξεκινήσουμε για μια τελευταία περιήγηση της πόλης.
Έχουμε ήδη γνωρίσει τη παλαιά και τη νέα πόλη, του Κεράτιο
Κόλπο, το Βόσπορο και τη θάλασσα του Μαρμαρά, τα ρωμαϊκά και
Βυζαντινά τείχη, τα μνημεία, τις εκκλησίες και τα αξιοθέατα της
πόλης. Συγκεντρώνουμε τις εικόνες και τις εντυπώσεις μας και
ετοιμάζουμε ήδη το επόμενο ταξίδι σε μια πόλη που ποτέ δεν παύει
να προσκαλεί για μια ακόμη φόρα τον επισκέπτη της. Στη συνέχεια
αναχώρηση για το δρόμο της επιστροφής μας στη Θες/νίκη. Άφιξη
το βράδυ γύρω στις 22:30.

H σειρά των εκδρομών μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς
να παραλειφθεί οτιδήποτε από το συνολικό πρόγραμμα
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μας εντυπωσιάσει και θα αποτελεί το εύνασμα για την εξιστόρηση
της Βυζαντινής περιόδου της Πόλης. Αμέσως μετά θα γνωρίσουμε
την μεγαλύτερη Κλειστή Αγορά του κόσμου, (τους παλαιούς
στάβλους του Βυζαντινού ιππικού, την περίοδο του Ιουστινιανού)
Μετά από μια δίωρη περιπλάνηση στα ποικίλα μικρά και μεγάλα
καταστήματα του, θα αναχωρήσουμε για τη Νέα Πόλη, Μια εικόνα
που εντυπωσιάζει, ουρανοξύστες, υπερυψωμένες λεωφόροι,
υπερσύχρονοι αυτοκινητόδρομοι και υπεροχή οργάνωση αστικού
πρασίνου με δέντρα, διαβαθμίσεις κήπους, παρτέρια, λουλούδια,
κλπ. Θα επισκεφτούμε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα
από τα 57 που διαθέτει η Κων/πολη, το Istinye Park. Εκεί θα δοθεί
σε όλους η δυνατότητα να γευματίσουν σε ένα από τα δεκάδες
εστιατόρια που διαθέτει και στη συνέχεια θα επιστέψουμε στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
5η Hμέρα | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Μετά το πρωινό μας και αφού τακτοποιήσουμε τις αποσκευές μας
θα ξεκινήσουμε για μια τελευταία περιήγηση της πόλης. Έχουμε ήδη
γνωρίσει τη παλαιά και τη νέα πόλη, του Κεράτιο Κόλπο το Βόσπορο
και τη θάλασσα του Μαρμαρά, τα ρωμαϊκά και Βυζαντινά τείχη, τα
μνημεία, τις εκκλησίες και τα αξιοθέατα της πόλης. Συγκεντρώνουμε
τις εικόνες και τις εντυπώσεις μας και ετοιμάζουμε ήδη το επόμενο
ταξίδι σε μια πόλη που ποτέ δεν παύει να προσκαλεί για μια ακόμη
φόρα τον επισκέπτη της. Στη συνέχεια αναχώρηση για το δρόμο της
επιστροφής μας στη Θες/νίκη. Άφιξη το βράδυ γύρω στη 22:30.

H σειρά των εκδρομών μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς
να παραλειφθεί οτιδήποτε από το συνολικό πρόγραμμα

Σημειώσεις:
• Η οργάνωση και εκτέλεση μιας εκδρομής στη Κων/πολη
δεν απαιτεί μόνο πολύχρονη εμπειρία και αλλεπάλληλες
επισκέψεις στη διάρκεια του χρόνου. Απαιτεί απόσταγμα
γνώσης και επιμέλειας από άνθρωπο που γεννήθηκε,
μεγάλωσε και έζησε εκεί, παρακολουθώντας στενά
τη διαρκή αλλαγή και μετεξέλιξη της πόλης σε μια
μεγαλούπολη που ήδη έχει βρει τη θέση της στο χάρτη
που αποτελείται από τα σπουδαιότερα αρχιτεκτονικά,
παρασκευαστικά και ιστορικά σημεία, παγκοσμίως
• Για όλους τους παραπάνω λογούς η εκδρομή που
επιλέξατε από την εταιρία μας, δεν αντιγράφεται,
ούτε μπορεί να εκτελεστεί με άρτιο τρόπο εάν
αποσυντονιστούν τα συστατικά της
• Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι όμοιες με
τις αντίστοιχες της ηπειρωτικής Ελλάδας.
• Συναλλαγές στην Τουρκία γίνονται με Τουρκικές λίρες
ισοτιμία: 1 € =7, TL
• Διαβατήριο με ισχύ τουλάχιστον ενός (1) έτους ή
νέου τύπου ταυτότητα (με λατινικούς χαρακτήρες)
είναι απαραίτητα για την είσοδο στην Τουρκία.
(Απαγορεύεται το γράμμα στον αριθμό ταυτότητας να
είναι το ελληνικό Φ)
• Προσοχή: Σύμφωνα με το άρθρο 55 Ν3585/2007,
ο χρόνος ισχύος της ταυτότητας (με λατινικούς
χαρακτήρες) ορίζεται στα 15 έτη από την ημερομηνία
έκδοσης της. Πέρα από αυτό το χρονικό όριο και σε
περίπτωση που δεν την έχετε ανανεώσει, ταξιδεύετε με
προσωπική σας ευθύνη
• Παρακαλείσθε να είστε πάντα ενήμεροι του
καθημερινού προγράμματος, έτσι ώστε να
αποφεύγονται καθυστερήσεις και παρανοήσεις
Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορές με υπερσύγχρονο λεωφορείο Θεσ/νίκηΚων/πολη- Θεσ/νίκη
• Τρείς (3) ή Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχείο 4* ή 5 * στην περιοχή TAKSIM./ΠΕΡΑ
• Τέσσερα 4 πρωινά στη μορφή πλουσιότατου ανοιχτού
μπουφέ
• Μεταφορές- περιηγήσεις- ξεναγήσεις στην Κων/πολη
σύμφωνα με το πρόγραμμα μας
• Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
• Διπλωματούχος τοπικός ξεναγός
• Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Εισιτήρια εισόδου σε μουσεία/ αρχαιολογικούς χώρους
• Γεύματα/Δείπνα
• Προαιρετικές ενέργειες
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• Φιλοδωρήματα

TOP

Bucharest

1

Θαυμάστε τους κήπους Ciamigiu

2

Ανακαλύψτε την υπέροχη λίμνη

3

Για καφέ/ποτό/ φαγητό στην Παλιά

4

Για ποτό στο Bicicleta

5

Επισκεφτείτε την Zorzini Gallery

6

Περιηγηθείτε στο πάρκο

7

Περπατήστε στο Παλάτι του Κοινοβουλίου

8

9

Ανακαλύψτε την οδό

Snagov
Πόλη

Parcul Herastrau

Σταυροπόλεως, με την

ομώνυμη εκκλησία

Εντυπωσιακές επαύλεις και πρεσβείες στην
Kiseleff

10

Για μπύρα στο Caru

cu Bere

TOP
1
2

Βόλτα στο φρούριο Kalemegdan

Περπατήστε στον Δρόμο του Πρίγκιπα Μιχαήλ
(Knez Michailova), έναν από τους ομορφότερους
πεζόδρομους

3

Επισκεφτείτε τον Ναό του Αγίου Σάββα

4

Για καφέ και τσάι στο Kandahar

5

Μοναδικά γλυκά στο Mali

6

Σερβικές σπεσιαλιτέ στο Klub Knjizevnika

7

Κάντε την έξοδο σας στην Strahinjica Bana Street

8

Ανακαλύψτε το νησάκι Ada Ciganlija

9

Αυθεντική σέρβικη κουζίνα στην Gavrila

10

Princ

Principa 77

Επίσκεψη στο Νέο Παλάτι (Novi Dvor)
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Περιλαμβάνονται:
• Τ ρεις (3) ή τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις
σε ξενοδοχείο όπως αυτό αναφέρεται στον
τιμοκατάλογο
•Π
 ρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με
πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το
παραπάνω πρόγραμμα
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης &
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
•Ο
 τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΟΔΙΚΟ

ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ - ΜΠΡΑΣΌΒ - ΣΙΝΆΙΑ

1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ
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 Hμέρα | ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα & θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας. Θα θαυμάσουμε
το ωραιότερο κτήριο Art Nouveau, «ναό της μουσικής» το
Atheneum Roman, το επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόμημα του
βασιλικού παλατιού που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο
Τέχνης της Ρουμανίας το παλάτι του βασιλιά Κάρολου Α' 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

Περιλαμβάνονται:
• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις
ξενοδοχείο 4* sup όπως αυτό
αναφέρεται στον τιμοκατάλογο
• Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο
του ξενοδοχείου καθημερινά
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές
με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με
το παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια
της εκδρομής
• Επίσημος ξεναγός κατά τη
ξενάγησή μας στο Βελιγράδι
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Stada Lipscani και στον αρχαιολογικό χώρο της λεγόμενης παλιάς
βασιλικής αυλής, όπου δεσπόζει η προτομή του Vlad Ţepeş. Μην
παραλείψετε να επισκεφτείτε τον Ορθόδοξο ναό Σταυρουπόλεως.
Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε το εκπληκτικό καφέ μπαρ - εστιατόριο
Caru' cu Bere που προσφέρει από το 1879 γευστικά πιάτα και μπύρα
που παρασκευάζεται σύμφωνα με τη μοναδική πρωτότυπη συνταγή
του 1879.
3η Hμέρα | ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ - ΚΑΡΠΆΘΙΑ - ΣΙΝΆΙΑ - ΜΠΡΑΝ ΜΠΡΑΣΌΒ - ΚΆΣΤΡΟ ΔΡΆΚΟΥΛΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού
διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχοβα φτάνουμε στην
Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το
παλάτι Peles, 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 Μπρασόβ,
όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού
ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη.
Επιστροφή στο Βουκουρέστι.

4η Hμέρα | ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ (ΜΟΥΣΕΊΟ ΧΩΡΙΟΎ & ΠΑΛΆΤΙ ΟΙΚΊΑ ΤΣΑΟΥΣΈΣΚΟΥ)
Πρόγευμα & 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 Hμέρα | ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ - ΣΌΦΙΑ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Αναχώρηση το πρωί για Ρούσε, Σόφια όπου θα ακολουθήσει
περιήγηση στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Θα δούμε τη
Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας Κυριακής, τα Ρωμαϊκά Μνημεία,
τον περίφημο ναό του Alexander Nevsky, 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 μέρα του προγράμματος.
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Δεν περιλαμβάνονται:
• Βραδινή Βόλτα & κρουαζιέρα
10€ ανά άτομο
• Προαιρετική εκδρομή
Σιδηρές Πύλες τουΔούναβη
20€ ανά άτομο
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα &
αρχαιολογικούς χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα
περιλαμβάνονται

1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ
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 Knez Mihailova, όπου
θα βρείτε πολλά και όμορφα καταστήματα για πιθανές σας αγορές.
2η Hμέρα | ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ
ΒΡΑΔΙΝΉ ΒΌΛΤΑ & ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ
Πρόγευμα & 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

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Σέρβοι έστησαν μνημείο με την προτομή του σε περίοπτη θέση.
απέναντι από το πάρκο του Καλεμέγκνταν, ονόμασαν δε το δρόμο
σε οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά την ξενάγησή μας, χρόνος ελεύθερος
στην πόλη. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε την προαιρετική
βραδινή έξοδο στο νυχτερινό Βελιγράδι και την μίνι κρουαζιέρα
στους ποταμούς Σάββα και Δούναβη. Στην πανοραμική μας ξενάγηση
θα θαυμάσουμε φωτισμένα τα βασικά αξιοθέατα της πόλης και
βεβαίως το μοναδικό κάστρο αυτής. Στην συνέχεια θα επιβιβαστούμε
προαιρετικά στα ειδικά ποταμόπλοια για μια μίνι κρουαζιέρα, όπου
θα δούμε την πόλη από μια άλλη οπτική γωνία. Η κρουαζιέρα θα
καταλήξει στο Zemun (παλιά περιοχή του Βελιγραδίου).
3η Hμέρα | ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ - ΝΌΒΙ ΣΑΝΤ
Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για την πόλη του Νόβι Σαντ.
Φθάνουμε στην πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα όπου θα ξεκινήσουμε
την περιήγησή μας από το κάστρο Petrovaradin, με την πανέμορφη
θέα στον ποταμό Δούναβη. Συνεχίζουμε με την πλατεία Slobodan,
τον καθεδρικό ναό, το δημαρχείο. Χρόνος ελεύθερος στον κεντρικό
πεζόδρομο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η Hμέρα | ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΙΔΗΡΈΣ
ΠΎΛΕΣ ΤΟΥ ΔΟΎΝΑΒΗ
Πρόγευμα. Έπειτα αναχώρηση για την πόλη του Kladovo 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 Hμέρα | ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ - ΝΙΣ
Πρόγευμα & 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 μέρα του προγράμματος.
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ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ – ΜΟΝΉ ΡΊΛΑ - ΣΌΦΙΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση.
Διέλευση από τα σύνορα Προμαχώνα, στάση στα αφορολόγητα και
συνεχίζουμε για Σαντάνσκι, Μονή Ρίλα. 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.

3η Hμέρα | ΣΌΦΙΑ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα και αρχίζουμε την ξενάγηση στην πρωτεύουσα της
Βουλγαρίας, τη Σόφια. Θα δούμε τη Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας
Κυριακής, τα Ρωμαϊκά Μνημεία, τον περίφημο ναό του Alexander
Nevsky, τη Βουλή και την Πανεπιστημιούπολη. Ελεύθερος χρόνος
στην πόλη. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακή
ταβέρνα της πόλης με κρασί και φολκλορικό πρόγραμμα.

2η Hμέρα | ΣΌΦΙΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΎΠΟΛΗ
Πρόγευμα. 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.

4η Hμέρα | ΣΌΦΙΑ - ΒΊΤΟΣΑ - ΣΑΝΤΆΝΣΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Πρόγευμα 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.

Περιλαμβάνονται:
•Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτό
αναφέρεται στον τιμοκατάλογο
• Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ - ΣΚΌΠΙΑ - ΜΑΎΡΟΒΟ - ΟΧΡΊΔΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Αφού περάσουμε
τα σύνορα από τους Ευζώνους, συνεχίζουμε για Σκόπια που είναι
χτισμένα σε υψόμετρο 262 μ. εκατέρωθεν του ποταμού Βαρδάρη
(Αξιού). Άφιξη και ελεύθερος χρόνος στην πόλη για καφέ. Έπειτα,
κατευθυνόμαστε προς το Μαύροβο (που σημαίνει μαύρος αγρός),
χωριό που αποτελεί τουριστικό προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια
του χρόνου, λόγω του χιονοδρομικού κέντρου Ζάρε Λαζαρέφσκι,
του εθνικού πάρκου και της τεχνητής λίμνης. Μια περιοχή με
πολλές φυσικές ομορφιές, υπέροχη θέα, μια διάφανη καθαρή
λίμνη, αλλά και ορεινούς λόφους από όπου μπορεί κανείς να δει το
πανόραμα του όρους Μπίστρα. Η εκκλησία του Αγίου Νικόλαου η
οποία χτίστηκε το 1850, βυθίστηκε κάτω από τα νερά της τεχνητής
λίμνης λόγω της κατασκευής του τεχνικού φράγματος το 1953,
όμως εξαιτίας της ξηρασίας κατά τον 21ο αιώνα έχει κατά μεγάλο
μέρος επανεμφανιστεί. Στάση για γεύμα. Τέλος, άφιξη στη γραφική
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ΣΚΟΠΙΑ - ΜΑΥΡΟΒΟ - ΣΤΡΟΥΓΚΑ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΡΑΝΤΙΚΑ
ΜΟΝΗ ΜΠΙΚΟΡΣΚΙ - ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ - ΜΠΙΤΟΛΑ

πόλη της Οχρίδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια
ελεύθερος χρόνος. Δείπνο στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΟΧΡΊΔΑ ΞΕΝΆΓΗΣΗ - ΣΤΡΟΎΓΚΑ
Πρόγευμα και ξενάγηση στην πανέμορφη Οχρίδα. Περιήγηση στα
γραφικά δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά και τις βυζαντινές εκκλησίες
της πόλης του Αγίου Κλήμεντος 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, διανυκτέρευση.
3η Hμέρα | ΟΧΡΊΔΑ - ΦΑΡΆΓΓΙ ΡΆΝΤΙΚΑ - ΜΟΝΉ ΜΠΙΚΌΡΣΚΙ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το μεγάλο φαράγγι Ράντικα, δίπλα
στον ποταμό Ντρίμ, όπου θα θαυμάσουμε τη μεγαλοπρέπεια της
πανέμορφης φύσης. Προσκύνημα στο ιστορικό μοναστήρι Ιβάν

Μπικόρσκι και επιστροφή στην Οχρίδα. Δείπνο στο ξενοδοχείο,
διανυκτέρευση.
4η Hμέρα | ΟΧΡΊΔΑ - ΌΣΙΟΣ ΝΑΟΎΜ - ΜΠΊΤΟΛΑ (ΜΟΝΑΣΤΉΡΙ)
- ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Πρόγευμα και ακολουθώντας την παραλίμνια διαδρομή, θα
επισκεφθούμε το πανέμορφο βυζαντινό μοναστήρι του Οσίου
Ναούμ με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες στη νότια πλευρά της λίμνης,
κτισμένο τον 10ο αιώνα, σε μία περιοχή που ήταν ολόκληρη έδρα
της ελληνορθόδοξης αρχιεπισκοπής. Γεύμα και αναχώρηση για τον
μεθοριακό σταθμό Νίκης, αφού κάνουμε μια σύντομη στάση για
καφέ στα Μπίτολα (Μοναστήρι). Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

Στην 3ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται το
πρόγραμμα της 3ης μέρας.

4/5ΗΜΕΡΕΣ
ΟΔΙΚΟ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΆΡΙΑ ΜΑΎΡΗΣ ΘΆΛΑΣΣΑΣ
1η Hμέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΒΑΛΑ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ - ΟΡΜΕΝΙΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
Συγκέντρωση και αναχώρηση. Θα διασχίσουμε μια όμορφη
διαδρομή και μετά τις απαραίτητες στάσεις για ξεκούραση και
σύνορα (συνοριακός σταθμός Ορμενίου), θα φτάσουμε στο
Νεσέμπαρ (αρχαία Μεσημβρία) που βρίσκεται στις ακτές της
Μαύρης Θάλασσας και είναι γνωστό ως το μαργαριτάρι της Μαύρης
θάλασσας. Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσουμε στα γραφικά
στενά με τα παραδοσιακά ελληνικά σπίτια. Στη συνέχεια τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, και δείπνο.
2 Hμέρα | ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ - ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΣΩΖΟΠΟΛΗ
Πρόγευμα και ακολουθεί η ξενάγηση στην πόλη της Μεσημβρίας
που έχει ανακηρυχθεί από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς. Το κέντρο της πόλης διατηρεί το βυζαντινό της χρώμα
με τις πολλές εκκλησίες περασμένων αιώνων. Εκεί θα δούμε,
μεταξύ άλλων, τον ναό της Αγίας Σοφίας και του Αγίου Ιωάννη του
Παντοκράτορα, τα μεσαιωνικά τείχη, το αρχαιολογικό μουσείο και
θα περιηγηθούμε στα όμορφα στενά με τα παραδοσιακά σπίτια με
τις ψηλές εξώπορτες. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την
Αγχίαλο (Πομόριε), όπου θα επισκεφτούμε το κάποτε ελληνικό
μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, θα μάθουμε την ιστορία του,
θα προσκυνήσουμε και μετά μπορούμε να κατεβούμε μέχρι την
η

ΣΟΦΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΣΩΖΟΠΟΛΗ
ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ - ΒΑΡΝΑ - ΑΛΑΤΖΑ - ΣΟΦΙΑ

παραλία της Αγχιάλου και να γνωρίσουμε την πόλη στον ελεύθερο
χρόνο. Συνεχίζοντας στις πόλεις της Μαύρης Θάλασσας, φθάνουμε
στην πιο παλιά αποικία των Ελλήνων στην περιοχή, τη 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 και την
παλιά πόλη όπου επικρατεί η παραδοσιακή αρχιτεκτονική από ξύλο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.
3η Hμέρα | ΑΡΧΑΊΑ ΜΕΣΗΜΒΡΊΑ - ΜΠΟΥΡΓΚΆΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη
βουλγαρική ακτή της Μαύρης Θάλασσας και πατρίδα του ποιητή
Κώστα Βάρναλη, το Μπουργκάς (Πύργος). Αποτελεί σημαντικό
βιομηχανικό, συγκοινωνιακό, πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο
και διαθέτει το μεγαλύτερο λιμάνι στη χώρα. Θα έχουμε χρόνο για
περιήγηση στον εμπορικό πεζόδρομο που βρίσκεται στο κέντρο της
πόλης. Ακολούθως, επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.
4η Hμέρα | ΑΡΧΑΊΑ ΜΕΣΗΜΒΡΊΑ - ΒΆΡΝΑ - ΑΛΑΤΖΆ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την όμορφη πόλη της Βάρνας, τη
μεγαλύτερη της Μαύρης Θάλασσας. Θα διασχίσουμε το κέντρο της
Βάρνας και θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας για περίπου δεκαπέντε
χιλιόμετρα, θαυμάζοντας τις λεγόμενες χρυσές ακτές μέχρι να

φτάσουμε στο μοναστήρι Αγίας Τριάδας, γνωστό ως Αλατζά.
Πρόκειται για μοναστήρι του 5ου αιώνα λαξευμένο ολόκληρο
μέσα στους βράχους. Μετά την επίσκεψη και το προσκύνημα θα
επιστρέψουμε στη Βάρνα, όπου θα δούμε τον μητροπολιτικό
ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου, κτισμένος το 1866 και μετά θα
έχουμε χρόνο στον όμορφο πεζόδρομο με την όπερα και τα πολλά
καταστήματα για ψώνια και γεύμα. Αργότερα θα επισκεφθούμε ένα
από τα μεγαλύτερα παραθαλάσσια πάρκα της Ευρώπης έκτασης
τετρακοσίων στρεμμάτων. Εκεί υπάρχουν μουσεία, όπως το Ναυτικό
με ένα ολόκληρο πολεμικό πλοίο στο πλάι του, θέατρα, καφετέριες
και ενυδρείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.
5η Hμέρα | ΑΡΧΑΊΑ ΜΕΣΗΜΒΡΊΑ - ΣΌΦΙΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Σόφια. Άφιξη και περιήγηση
στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Θα δούμε, μεταξύ άλλων,
τον βυζαντινό ναό της Αγίας Κυριακής, τα ρωμαϊκά μνημεία,
τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νιέφσκι, τη Βουλή και την
πανεπιστημιούπολη. Μετά από τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το
βράδυ στην πόλη μας.
Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν παραλείπεται τίποτα από το
5ήμερο πρόγραμμα.

Περιλαμβάνονται:
• Τρεις (3) ή Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις ξενοδοχείο
4* sup όπως αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο
• Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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Δείτε τον αναλυτικό μας τιμοκατάλογο

ΜΠΑΝΣΚΟ
ΟΔΙΚΟ

Δείτε τον αναλυτικό μας τιμοκατάλογο

ΜΠΌΡΟΒΕΤΣ
ΟΔΙΚΟ

HOTEL RILA

Δείτε τον αναλυτικό μας τιμοκατάλογο

ΠΑΜΠΌΡΟΒΟ
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GRAND HOTEL BANSKO

HOTEL ORLOVETZ

5ΗΜΕΡΕΣ
ΟΔΙΚΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ - ΕΠΊΔΑΥΡΟΣ - ΝΑΎΠΛΙΟ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Βόλο, Αλαμάνα, Ισθμό
Κορίνθου. Στάση για καφέ και συνεχίζουμε για Επίδαυρο, που
δημιουργεί δέος στον κάθε επισκέπτη. Περιήγηση στις αρχαιότητες
και αναχώρηση για το ιστορικό Ναύπλιο. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΝΑΎΠΛΙΟ - ΠΑΛΑΜΉΔΙ - ΤΡΊΠΟΛΗ - ΣΠΆΡΤΗ
Πρόγευμα και περίπατος-περιήγηση στο πανέμορφο Ναύπλιο το
οποίο είναι γνωστό για το Μπούρτζι, μικρό φρούριο χτισμένο
σε νησίδα μέσα στο λιμάνι, το Παλαμήδι, ενετικό φρούριο που
δεσπόζει στην πόλη, την Ακροναυπλία έτερο φρούριο ενετικό, επί
της ομώνυμης χερσονησίδας. Ξεκινάμε για Τρίπολη, την καρδιά της
Αρκαδίας. Ελεύθεροι στην πόλη, γεύμα εξ ιδίων και αναχώρηση
για Σπάρτη που είναι κτισμένη στο κέντρο της τεράστιας πεδιάδας.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
3η Hμέρα | ΣΠΆΡΤΗ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΆ - ΜΥΣΤΡΆΣ
Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για την Μονεμβασιά. 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

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ - ΠΑΛΑΜΗΔΙ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΠΑΡΤΗ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΑΤΡΑ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

πλατεία με το παλαιό κανόνι και την εκκλησία του Ελκομένου
Χριστού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το απόγευμα επίσκεψη στον
Μυστρά. Ο Μυστράς ήταν βυζαντινή πολιτεία της Πελοποννήσου και
βρίσκεται έξι χιλιόμετρα βορειοδυτικά 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. Επιστροφή στη Σπάρτη, διανυκτέρευση.
4η Hμέρα | ΣΠΆΡΤΗ - ΣΠΉΛΑΙΑ ΔΙΡΟΎ - ΑΡΕΌΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΆΤΑ - ΠΆΤΡΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε για τα σπήλαια του Διρού και συγκεκριμένα
το σπήλαιο Γλυφάδα (ή Βλυχάδα). Αποτελεί ένα από τα ωραιότερα
σπήλαια στον κόσμο. Επίσκεψη και αναχώρηση για την Αρεόπολη η
οποία είναι χωριό της δυτικής Μάνης. 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. Εμπορικό και διοικητικό
κέντρο με πολλά μουσεία, πινακοθήκη, βιβλιοθήκη, κάστρα και
χαρακτηριστικό της την έντονη νυχτερινή ζωή. Αναχώρηση, στάση
για καφέ και άφιξη στην Πάτρα. Διανυκτέρευση.

5η Hμέρα | ΠΆΤΡΑ - ΚΑΛΆΒΡΥΤΑ - ΙΣΘΜΌΣ ΚΟΡΊΝΘΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Μετά το πρόγευμα, επίσκεψη στον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα
και αναχώρηση 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 το μεσημέρι αναχωρούμε για τη Θεσσαλονίκη, αφού
κάνουμε ενδιάμεσες στάσεις στον ισθμό της Κορίνθου, Αλαμάνα,
Βόλο, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ

4ΗΜΕΡΕΣ
ΟΔΙΚΟ

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗΣ - ΒΥΤΙΝΑ - ΜΥΚΗΝΕΣ

1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ - ΕΠΊΔΑΥΡΟΣ - ΝΑΎΠΛΙΟ
Αναχώρηση το πρωί από τα γραφεία μας για Βόλο, Αλαμάνα, ισθμό
Κορίνθου. Γεύμα εξ ιδίων. Συνεχίζουμε για την Επίδαυρο όπου θα
περιηγηθούμε στον αρχαιολογικό χώρο. Έπειτα κατευθυνόμαστε
προς το Ναύπλιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

του Μαινάλου σε υψόμετρο 1.033 μ. Θεωρείται το πιο φημισμένο
ορεινό θέρετρο της Πελοποννήσου και ένα από τα καλύτερα της
Ελλάδας. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και ψώνια στα όμορφα μικρά
καταστήματα με τα παραδοσιακά προϊόντα. Επιστροφή στο Ναύπλιο,
διανυκτέρευση.

2η Hμέρα | ΝΑΎΠΛΙΟ - ΔΗΜΗΤΣΆΝΑ - ΜΟΥΣΕΊΟ
ΥΔΡΟΚΊΝΗΣΗΣ - ΒΥΤΊΝΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το λεγόμενο Άγιο Όρος της
Πελοποννήσου και τη Δημητσάνα με την πλούσια βιβλιοθήκη και τα
έξοχα γλυκά της. Επίσκεψη στο υπαίθριο μουσείο υδροκίνησης που
βρίσκεται στο φυσικό του περιβάλλον στην τοποθεσία Κεφαλάρι ΑϊΓιάννη. Συνεχίζουμε για τη Βυτίνα που είναι κτισμένη στους πρόποδες

3η Hμέρα | ΝΑΎΠΛΙΟ - ΠΑΛΑΜΉΔΙ
Πρόγευμα και περιήγηση στο Ναύπλιο, πρώτη πρωτεύουσα της
Ελλάδας. Θα επισκεφθούμε το φρούριο Παλαμήδι, την πλατεία
Συντάγματος με την πρώτη Βουλή των Ελλήνων, τον ναό του Αγίου
Σπυρίδωνα όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας, τον
ναό του Αγίου Γεωργίου, το Μπούρτζι και ακολούθως θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο για καφέ ή περίπατο στην παραλία. Διανυκτέρευση.

4η Hμέρα | ΝΑΎΠΛΙΟ - ΜΥΚΉΝΕΣ - ΙΣΘΜΌΣ ΚΟΡΊΝΘΟΥ ΛΟΥΤΡΆΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό τις Μυκήνες, επίσκεψη
στον αρχαιολογικό χώρο, τον τάφο του Αγαμέμνονα και ακολούθως
παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για τον ισθμό της Κορίνθου,
στάση για καφέ στο Λουτράκι και έπειτα Θήβα, Βόλο και άφιξη το
βράδυ στην πόλη μας.
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4ΗΜΕΡΕΣ
ΟΔΙΚΟ

ΜΥΘΙΚΟΙ ΔΕΛΦΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΑΡΑΧΩΒΑ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ - ΧΆΝΙ ΓΡΑΒΙΆΣ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΌ
ΠΆΡΚΟ ΦΩΚΊΔΑΣ - ΔΕΛΦΟΊ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, Βόλο,
Αλαμάνα, Χάνι Γραβιάς και συνεχίζουμε για το μεταλλευτικό
πάρκο Φωκίδας. Στο Vagonettο, ένα από τα πιο εντυπωσιακά
θεματικά πάρκα της Ευρώπης, θα ακολουθήσουμε τα χνάρια των
μεταλλωρύχων μέσα στις υπόγειες στοές με τα κοιτάσματα του
βωξίτη. Με οπτικοακουστικά συστήματα ψηφιακής τεχνολογίας,
θα γνωρίσουμε την ιστορία των μεταλλωρύχων και τις μεθόδους
εξόρυξης μέσα σε ένα παλιό μεταλλείο στην καρδιά της Γκιώνας.
Έπειτα με ενδιάμεσες στάσεις για γεύμα εξ ιδίων αναχωρούμε για
τους Δελφούς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΔΕΛΦΟΊ - ΙΤΈΑ - ΝΑΎΠΑΚΤΟΣ - ΓΑΛΑΞΊΔΙ
Πρόγευμα και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών
και στο μουσείο, ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία της Ελλάδας.
Αναχώρηση για Ιτέα συνεχίζουμε για Ναύπακτο, θα δούμε το
καλοδιατηρημένο βενετσιάνικο κάστρο, τον πύργο Μπότσαρη το

ΧΑΝΙ ΓΡΑΒΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΙΤΕΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ - ΑΡΑΧΩΒΑ

κυκλικό λιμανάκι τον ανδριάντα του πυρπολητή Ανεμογιάννη και
κάτω από τον πλάτανο παίρνουμε το καφεδάκι μας. Στη συνέχεια
επιστρέφουμε στο ιστορικό Γαλαξίδι, όπου θα έχουμε την ευκαιρία
να περπατήσουμε στο γραφικό χωριό, θαυμάζοντας πανέμορφα
σπίτια, εκκλησίες, και άλλες ιστορικές γωνιές. Επιστροφή στους
Δελφούς, διανυκτέρευση.

4η Hμέρα | ΔΕΛΦΟΊ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Χρόνος ελεύθερος στους Δελφούς που οι αρχαίοι αποκαλούσαν
«Ομφαλό της Γης». Στη συνέχεια αναχωρούμε για Αλαμάνα για
γεύμα εξ ιδίων, Βόλο, Λάρισα και άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

ΔΕΛΦΟΙ

3η Hμέρα | ΔΕΛΦΟΊ - ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΎ
- ΑΡΆΧΩΒΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το χιονοδρομικό κέντρο του
Παρνασσού το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για τους λάτρεις των
χειμερινών αθλημάτων. Συνεχίζουμε με προορισμό τη δημοφιλή
Αράχωβα. Περπατώντας στα σοκάκια της υπέροχα στολισμένης
κωμόπολης, κτισμένη στις νότιες πλαγιές του όρους Παρνασσού,
μπορείτε να επισκεφθείτε τα όμορφα μικρά καταστήματα και
να δοκιμάσετε τοπικά προϊόντα. Επιστροφή στους Δελφούς,
διανυκτέρευση.

4ΗΜΕΡΕΣ
ΟΔΙΚΟ

ΑΙΩΝΙΑ ΑΘΗΝΑ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ - ΑΘΉΝΑ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί και με ενδιάμεσες στάσεις
για καφέ και γεύμα εξ ιδίων, άφιξη στην Αθήνα. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο, τακτοποίηση και το απόγευμα ελεύθερος χρόνος
να εξερευνήσετε την πλούσια εορταστική αγορά της πόλης.
Διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΑΘΉΝΑ - ΑΚΡΌΠΟΛΗ - ΛΟΥΤΡΆΚΙ
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στα αξιοθέατα της ελληνικής
πρωτεύουσας, όπως η Βουλή των Ελλήνων, η πλατεία Συντάγματος,
η Ομόνοια, το Ολυμπιακό Στάδιο κ.α. στην περίφημη Ακρόπολη της
Αθήνας, και το μοναδικό της αρχαιολογικό μουσείο, με την αστείρευτη
ποικιλία ελληνικών εκθεμάτων. Αναχώρηση για το Λουτράκι στάση
για καφέ και επιστροφή στην Αθήνα. Διανυκτέρευση.
3η Hμέρα | ΑΘΉΝΑ (ΕΛΕΎΘΕΡΟΣ ΧΡΌΝΟΣ) - ΦΆΛΗΡΟ ΓΛΥΦΆΔΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΈΝΗ - ΒΆΡΚΙΖΑ - ΣΟΎΝΙΟ
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος. Στη συνέχεια αναχωρούμε για
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να γνωρίσουμε την αθηναϊκή ριβιέρα, όπου θα δούμε το Φάληρο,
Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα και Σούνιο και θα κάνουμε στάση
για γεύμα εξ ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα.
4η Hμέρα |ΑΘΉΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Πρόγευμα και ελεύθεροι να περιπλανηθούμε στην πόλη με το μετρό
και το λεωφορείο. Αναχώρηση το μεσημέρι και με ενδιάμεσες
στάσεις για καφέ και φαγητό στη Χαλκίδα άφιξη το βράδυ στην πόλη
μας.

ΒΟΥΛΗ

ΣΟΥΝΙΟ

4ΗΜΕΡΕΣ
ΟΔΙΚΟ

ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ - ΜΈΤΣΟΒΟ - ΤΡΊΚΑΛΑ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί με προορισμό το Μέτσοβο,
την ορεινή κωμόπολη του νομού Ιωαννίνων σε υψόμετρο 1.150μ.
Παραδοσιακός οικισμός, με φημισμένα τοπικά προϊόντα, πλούσια
ιστορία και γενέτειρα γνωστών ευεργετών. Θα πραγματοποιήσουμε
στάση για καφέ και έπειτα συνεχίζουμε για Τρίκαλα. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΤΡΊΚΑΛΑ - ΕΛΆΤΗ - ΠΕΡΤΟΎΛΙ - ΚΑΡΔΊΤΣΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για να γνωρίσουμε το καταπράσινο βουνό
του Κόζιακα, άφιξη στη γραφική Ελάτη. Ελεύθεροι για περίπατο,
στάση για καφέ και συνεχίζουμε για το χιονοδρομικό κέντρο
Περτουλίου. Γεύμα εξ ιδίων. Έπειτα, συνεχίζουμε για την Καρδίτσα,
στάση στην όμορφη πόλη. Επιστροφή στα Τρίκαλα, διανυκτέρευση.

ΜΥΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΕΩΡΑ
ΜΕΤΣΟΒΟ - ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

3η Hμέρα | ΤΡΊΚΑΛΑ - «ΜΎΛΟΣ ΞΩΤΙΚΏΝ»
Πρόγευμα και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τον «Μύλο των
Ξωτικών» όπου ο Αϊ- Βασίλης, τα ξωτικά του, ο «καλός Σκρούτζ»,
η νεράιδα των Χριστουγέννων και η μεγάλη και αγαπημένη παρέα,
ετοιμάζουν το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής παιχνιδιών
και γλυκισμάτων. Επέλεξαν έναν μαγικό τόπο, τον παλιό «Μύλο
Ματσόπουλου». Δημιούργησαν ένα υπέροχο χωριό ζεστό και
φιλόξενο και το μεταμόρφωσαν σε έναν παραμυθένιο «Μύλο των
Ξωτικών». Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσουμε την εορταστική
ατμόσφαιρα.

μοναστήρι) και Βαρλαάμ (αντρικό μοναστήρι) που περιλαμβάνονται
στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Γεύμα εξ ιδίων και
αναχώρηση για την πόλη μας, άφιξη το βράδυ.

4η Hμέρα | ΤΡΊΚΑΛΑ - ΚΑΛΑΜΠΆΚΑ - ΜΕΤΈΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Καλαμπάκα, στάση για καφέ,
μετάβαση και προσκύνημα στις μονές Αγίου Στεφάνου (γυναικείο

ΜΕΤΣΟΒΟ

ΜΥΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΕΩΡΑ
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4ΗΜΕΡΕΣ
ΟΔΙΚΟ

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ

«ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ»
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ - ΛΙΤΌΧΩΡΟ - ΤΈΜΠΗ ΑΜΠΕΛΆΚΙΑ - ΧΆΝΙΑ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για το Λιτόχωρο
όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ στο όμορφο χωριό και έπειτα
κατευθυνόμαστε προς την κοιλάδα των Τεμπών για στάση στην Αγία
Παρασκευή. Συνεχίζουμε για τα Αμπελάκια, χωριό που φημίζεται για
τα σπουδαία αρχοντικά του καθώς γνώρισε πολύ μεγάλη οικονομική
ανάπτυξη κατά το παρελθόν. Στάση για φαγητό και κατευθυνόμαστε
προς τα Χάνια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΧΆΝΙΑ - ΖΑΓΟΡΆ - ΤΣΑΓΚΑΡΆΔΑ - ΜΗΛΙΈΣ ΒΥΖΊΤΣΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε για Ζαγορά με την υπέροχη θέα στο
Αιγαίο και τα μεγάλα παραδοσιακά πυργόσπιτα. Πρώην μεγάλο
μεταξοπαραγωγό κέντρο και νυν μεγάλο κέντρο παραγωγής
μήλων. Συνεχίζουμε για τη γραφική Τσαγκαράδα με τη μοναδική
θέα και την όμορφη πλατεία. Αναχώρηση για τις Μηλιές, με το
τοπικό λαογραφικό μουσείο, τη βιβλιοθήκη και την πλούσια
βλάστηση. Επόμενος σταθμός η Βυζίτσα που αποτελεί ένα από τα
πιο καλοδιατηρημένα παραδοσιακά χωριά. Επιστροφή στα Χάνια.
Διανυκτέρευση.

ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
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3η Hμέρα |ΧΆΝΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΊΤΣΑ - ΠΟΡΤΑΡΙΆ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη γραφική Μακρυνίτσα, γνωστή
και ως «μπαλκόνι του Πηλίου», με την πανέμορφη θέα προς τον
Παγασητικό κόλπο. Το χωριό ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του
με τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά και τα γραφικά καλντερίμια.
Μετά τον καφέ μας, συνεχίζουμε για την κοσμοπολίτικη Πορταριά,
το παλαιότερο και κυριότερο χωριό του Πηλίου με την αυθεντική
ατμόσφαιρα, τα δρομάκια, τις ευρύχωρες και όμορφες πλατείες.
Ελεύθερος χρόνος για γεύμα εξ ιδίων. Επιστροφή στα Χάνια,
διανυκτέρευση.
4η Hμέρα | ΧΆΝΙΑ - ΆΝΩ ΛΕΧΏΝΙΑ (ΤΡΕΝΆΚΙ) - ΒΌΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Πρόγευμα και αναχώρηση, εφόσον το επιτρέπει ο καιρός, για
ανάβαση στις όμορφες πλαγιές του Πηλίου. Στον σταθμό των Άνω
Λεχωνίων ξεκινά μια από τις πιο στενές σιδηροδρομικές γραμμές
στον κόσμο (60 εκατοστά) φιλοξενεί τα τέσσερα βαγόνια του
«Μουτζούρη», όπως λεγόταν κάποτε το τρενάκι του Πηλίου, για
να δηλώσει την ατμοκίνηση και τον καπνό που άφηνε στο πέρασμά
του. Από τα Άνω Λεχώνια μέχρι τις Μηλιές η διαδρομή είναι ορεινή,
διασχίζοντας τις κατάφυτες πλαγιές, με την πυκνή βλάστηση από

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

πλατάνια και πουρνάρια. Επιβίβαση στο λεωφορείο και συνεχίζουμε
για τον Βόλο για να απολαύσουμε την εορταστική ατμόσφαιρα και
να γευματίσουμε εξ ιδίων στα φημισμένα τσιπουράδικα. Επιστροφή
στην πόλη μας το βράδυ.

4ΗΜΕΡΕΣ
ΟΔΙΚΟ

ΠΕΡΗΦΑΝΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ - ΜΟΥΣΕΊΟ ΒΡΈΛΛΗ - ΓΙΆΝΝΕΝΑ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί. Στάση για καφέ και
επίσκεψη στο μουσείο ελληνικής ιστορίας και κέρινων ομοιωμάτων
του Βρέλλη. Ακολούθως μεταβαίνουμε στην όμορφη πόλη των
Ιωαννίνων, επίσκεψη στο κάστρο της πόλης, με τα τζαμιά, το παλάτι
του Αλή Πασά και το νησάκι της λίμνης Παμβώτιδας. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΓΙΆΝΝΕΝΑ - ΚΑΛΠΆΚΙ - ΜΟΝΉ
ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΈΠΑΣΤΗΣ - ΚΌΝΙΤΣΑ - ΜΟΝΟΔΈΝΔΡΙ ΤΣΕΠΈΛΟΒΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Καλπάκι, όπου θα έχουμε χρόνο
να επισκεφθούμε στην είσοδο του χωριού το στρατιωτικό μουσείο.
Συνεχίζουμε εκεί που οι πρόποδες του όρους Νεμέρτσικα συναντούν
τον Αώο ποταμό, κοντά στη συμβολή του με το Σαραντάπορο.
Σε εκείνο το σημείο βρίσκεται η μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Μολυβδοσκέπαστης. Το όνομα του μοναστηριού προέρχεται από τις
μολύβδινες πλάκες που παλαιότερα σκέπαζαν το καθολικό της αντί
για κεραμίδια ή πέτρινες πλάκες. Άφιξη στην Κόνιτσα, επίσκεψη στο
πατρικό σπίτι του Αγίου Παϊσίου. Συνεχίζουμε για τα Ζαγοροχώρια
και συγκεκριμένα στο Μονοδένδρι. Επίσκεψη στη μονή Αγίας
Παρασκευής και από ψηλά θα θαυμάσουμε το φαράγγι του Βίκου.

ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ

ΚΟΝΙΤΣΑ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ ΝΗΣΑΚΙ - ΔΩΔΩΝΗ - ΜΕΤΣΟΒΟ

Έπειτα, αναχωρούμε για το γραφικό Τσεπέλοβο. Ελεύθερος χρόνος
για γεύμα και καφέ. Επιστροφή στα Γιάννενα, διανυκτέρευση.
3η Hμέρα | ΓΙΆΝΝΕΝΑ - ΣΠΉΛΑΙΟ ΠΕΡΆΜΑΤΟΣ - ΛΊΜΝΗ
ΠΑΜΒΏΤΙΔΑ - ΝΗΣΆΚΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό το σπήλαιο Περάματος, ένα
από τα σπουδαιότερα σπήλαια του κόσμου. Η ύπαρξη του σπηλαίου
ήταν ήδη γνωστή από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, το 1940
μάλιστα χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο των κατοίκων κατά τη
διάρκεια των βομβαρδισμών από τους Ιταλούς. Στη συνέχεια θα
έχουμε χρόνο να θαυμάσουμε την ομορφιά της λίμνης Παμβώτιδας
και να επισκεφθούμε το νησάκι που φημίζεται για την εκλεκτή
κουζίνα του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος,
διανυκτέρευση.

προϊόντα, πλούσια ιστορία και γενέτειρα γνωστών ευεργετών.
Στάση για γεύμα και έπειτα επιστροφή στην πόλη μας αργά το βράδυ.

ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ

4η Hμέρα | ΓΙΆΝΝΕΝΑ - ΔΩΔΏΝΗ - ΜΈΤΣΟΒΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Δωδώνη όπου θα επισκεφθούμε
τον αρχαιολογικό χώρο όπου βρισκόταν το δεύτερο σημαντικότερο
μαντείο της αρχαιότητας μετά τους Δελφούς. Θεωρείται ως το
αρχαιότερο ελληνικό μαντείο. Το όνομα Δωδώνη προέρχεται από
την Ωκεανίδα νύμφη Δωδώνη ή Δότειρα, που σημαίνει μητέρα
γη. Αναχώρηση για το γραφικό Μέτσοβο με τα φημισμένα τοπικά

4ΗΜΕΡΕΣ
ΟΔΙΚΟ

ΓΑΛΗΝΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ - ΓΙΆΝΝΕΝΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑ ΠΡΈΒΕΖΑ
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί με
προορισμό τα Γιάννενα, όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ και να
γνωρίσουμε την όμορφη πόλη. Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε στην
Ηγουμενίτσα με το δραστήριο λιμάνι όπου θα έχουμε χρόνο για
γεύμα. Ακολούθως, συνεχίζουμε για την Πρέβεζα. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΠΡΈΒΕΖΑ - ΑΧΈΡΟΝΤΑΣ - ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΊΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για να επισκεφθούμε τις εκβολές του
Αχέροντα ποταμού, όπου σύμφωνα με τη μυθολογία βρίσκονταν
οι πύλες του Άδη, το νεκρομαντείο, την ακρόπολη της Εφύρας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ - ΣΥΒΟΤΑ - ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ - ΑΡΤΑ

και το δάσος της Περσεφόνης. Επίσης, θα φανταστούμε την λίμνη
Αχερουσία που αποστραγγίστηκε τη δεκαετία του 1960 και εφόσον
το επιτρέπει ο καιρός, χρόνος για βαρκάδα στο χωριό Αμμουδιά.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
3η Hμέρα | ΠΡΈΒΕΖΑ - ΤΖΟΥΜΈΡΚΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την οροσειρά των Τζουμέρκων που
υψώνονται στα 2400μ. Άφιξη στο χωριό Άγναντα που απλώνεται στη
λεκάνη που σχηματίζεται από τα βουνά Τζουμέρκα και Ξηροβούνι.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το χωριό Πράμαντα, το κεφαλοχώρι
των Τζουμέρκων, φημισμένο για τα μαστόρια και την ηπειρωτική
αρχιτεκτονική. Επιστροφή στην Πρέβεζα, διανυκτέρευση.

4η Hμέρα | ΠΡΈΒΕΖΑ - ΆΡΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος στην πόλη της Πρέβεζας και έπειτα
αναχώρηση για την Άρτα, όπου θα έχουμε χρόνο να επισκεφθούμε
το φημισμένο γεφύρι ή όπως λέγεται «το γιοφύρι της Άρτας».
Πρόκειται για λιθόκτιστη γέφυρα του ποταμού Αράχθου του 17ου
αιώνα. Στη συνέχεια γεύμα εξ ιδίων και επιστροφή στην πόλη μας
το βράδυ.
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5ΗΜΕΡΕΣ
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια (με φόρους αεροδρομίων)
Θεσ/νικη - Τελ - Αβίβ - Θεσ/νικη
• 4 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή
(Πρωινό και Γεύμα ή Δείπνο) στο Shepherds’ House
Hotel στην περιοχή της Βηθλεέμ
• Μεταφορές με Λεωφορείο Εκδρομές-ξεναγήσεις
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
• Μετάβαση με Λεωφορειάκια στο Όρος Θαβώρ
και στον Άγιο Σάββα
• 5 ημέρες έμπειρο Συνοδό - Ξεναγό
• Ενημερωτικό διακριτικό Προσκυνητή (Laneyard)
• Αναλυτικό ενημερωτικό έντυπο Προσκυνήματος
Δεν περιλαμβάνονται:
• Επιβάρυνση μονόκλινου δωματίου
• Εισιτήρια εισόδου σε μουσεία και σε διάφορα
προσκυνήματα
• Ποτά, δραστηριότητες και ότι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα
• Οτιδήποτε αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό
• Φιλοδωρήματα 10€ (υποχρεωτικά)
• Ακουστικά Ξενάγησης (προαιρετικά) 10€ /άτομο
Σημείωση:
Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη
σειρά του προγράμματος της εκδρομής για λόγους
καλύτερης διεξαγωγής χωρίς να παραληφθεί κάτι από
αυτό. Αν κατά την επίσκεψη μας σε κάποιο προσκύνημα
για διαφόρους λόγους δεν υλοποιηθεί η επίσκεψη, το
γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη, όμως επικοινωνεί
συνέχεια με τις Ιερές Μονές - προσκυνήματα για την
καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος.

16/12 | 06/01 | 27/01
03/01 | 10/02 | 17/02
03/03 | 24/03

ΑΓΙΑ ΓΗ - ΣΙΝΑ
1η Hμέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΗΘΛΕΕΜ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης στις
10:00. Αναχώρηση για το Τελ Αβίβ στις 12:05. Άφιξη στο Τελ
Αβίβ στις 14:15. Αναχωρούμε για προσκύνημα στη Βασιλική της
Γεννήσεως στη Βηθλεέμ, όπου θα προσκυνήσουμε το σπήλαιο της
Γεννήσεως, το σπήλαιο των νηπίων και τη Φάτνη. Συνεχίζουμε με
επίσκεψη στο Χωριό των Ποιμένων όπου θα προσκυνήσουμε τους
τάφους των Ποιμένων. Ο τόπος συνδέεται με την αποκάλυψη της
Γεννήσεως του Θεανθρώπου Χριστού στους βοσκούς από τους
Αγγέλους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΒΗΘΛΕΕΜ - ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Πρωινό. Αναχώρηση για προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Αγίου
Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου όπου βρίσκεται το σπήλαιο των
Τριών Μάγων. Μέσα στο σπήλαιο θα προσκυνήσουμε τους τάφους
του Αγ. Θεοδοσίου, της Αγ. Ευλογίας, της Αγ. Σοφίας, μητέρας
του Αγ. Σάββα του Ηγιασμένου, της Αγ. Θεοδότης, μητέρας των
Αγ. Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, της Αγ. Μαρίας, μητέρας
των Αγ. Αρκαδίου και Ιωάννου. Συνεχίζουμε για προσκύνημα
στην Ιερά Λαύρα του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου. Αναχωρούμε
για τα προσκυνήματα της παλαιάς πόλης των Ιεροσολύμων.
Θα προσκυνήσουμε στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, τον
Πανάγιο Τάφο, τον Φρικτό Γολγοθά, την Αποκαθήλωση και τα
υπόλοιπα πανάγια Προσκυνήματα του Ναού. Θα ακολουθήσουμε
την Οδό του Μαρτυρίου. Θα προσκυνήσουμε στο Πραιτώριο
τη Φυλακή του Χριστού, το σπίτι των Θεοπατόρων Ιωακείμ και
Άννας όπου γεννήθηκε η Παναγία και την Προβατική Κολυμπήθρα.
Στη Γεθσημανή θα προσκυνήσουμε τον Τάφο της Παναγίας. Στη
συνέχεια θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή του Αγίου Στεφάνου
όπου και μαρτύρησε ο Πρωτομάρτυρας Στέφανος. Στο Όρος των
Ελαιών θα επισκεφτούμε την Ιερά Μόνη της Αναλήψεως του
Κυρίου και απέναντι στον Ναό που χτίστηκε από την Αγ. Ελένη θα
προσκυνήσουμε τον Βράχο της Αναλήψεως. Στάση για να δούμε
πανοραμικά την παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.
3η Hμέρα | ΓΑΛΙΛΑΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το βόρειο τμήμα του Ισραήλ,
την Γαλιλαία. Θα επισκεφτούμε το πραγματικό σημείο της
Μεταμορφώσεως του Κυρίου στο όρος Θαβώρ. Θα επισκεφτούμε
τον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ναζαρέτ.
Το πηγάδι του Ευαγγελισμού, όπου ο άγγελος ανήγγειλε το
χαρμόσυνο μήνυμα της ενανθρωπήσεως του Σωτήρος, το
οποίο βρίσκεται μέσα στην εκκλησία του Αρχαγγέλου Γαβριήλ.
Ανατολικά της Ναζαρέτ στο δρόμο προς τη λίμνη της Τιβεριάδας
συναντάμε την Κανά της Γαλιλαίας, όπου ο Κύριος τέλεσε το
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ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΙΕΡΙΧΩ - ΒΗΘΛΕΕΜ - ΝΑΖΑΡΕΤ - ΚΑΝΑ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ - ΓΑΛΙΛΑΙΑ
πρώτο θαύμα, μετατρέποντας το νερό σε κρασί. Μέσα στον ιερό
ναό φυλάσσονται δύο από τις έξι λίθινες υδρίες του θαύματος.
Αναχώρηση για Καπερναούμ, θα προσκυνήσουμε την Ιερά Μονή
των Αγίων Αποστόλων, η οποία είναι χτισμένη στο σημείο όπου
έγινε η θεραπεία του Παραλυτικού της Καπερναούμ. Καθοδόν, θα
δούμε το Επτάπηγο, το Όρος των Μακαρισμών και την όμορφη
πόλη της Τιβεριάδας. Εκεί θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή
των Αγίων Αποστόλων η οποία είναι χτισμένη στο σημείο που
εμφανίστηκε ο Χριστός στους μαθητές του, μετά την Ανάσταση
και γέμισε τα δίχτυα τους με ψάρια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δείπνο, διανυκτέρευση.
4η Hμέρα | ΙΕΡΙΧΩ - ΒΗΘΑΝΙΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τα προσκυνήματα στην περιοχή
της Ιεριχούς. Θα επισκεφτούμε το μοναστήρι των Αγίων Γεωργίου
& Ιωάννου των Χοζεβιτών (Χοζεβά) δίπλα στον χείμαρρο Χοράθ
από τον οποίο έπινε νερό ο Πρ. Ηλίας, όταν με εντολή του Θεού
κρύφτηκε εκεί επί 3,5 χρόνια τρεφόμενος από τον κόρακα για
να αποφύγει τον θυμό των ασεβών Βασιλέων. Ο χείμαρρος και
η γύρω περιοχή ανήκε στον Θεοπάτορα Ιωακείμ. Κατά τον καιρό
της προσευχής του, κατέφυγε στο σπήλαιο που βρίσκεται πάνω
από το καθολικό της μονής. Έτσι δικαιολογείται η αφιέρωση του
Ναού στη Γέννηση της Θεοτόκου. Στη συνέχεια, θα επισκεφτούμε
τον Ιορδάνη Ποταμό όπου και θα τελεστεί Αγιασμός. Έπειτα θα
επισκεφτούμε την Ιερά Μονή του Αγ. Γερασίμου του Ιορδανίτου
και θα ανεβούμε στο Σαραντάριο όρος όπου ο Κύριος έζησε 40
ημέρες με νηστεία και προσευχή. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε
το μοναστήρι του Προφ. Ελισαίου με τη συκομορέα του τελώνη
Ζακχαίο. Κατά την επιστροφή μας θα επισκεφτούμε στην
Βηθανία την Ιερά Μονή Μάρθας και Μαρίας και (προαιρετικά) τον
Τάφο του Αγίου Λαζάρου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο,
διανυκτέρευση.
5η Hμέρα | ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό. Αναχώρηση για το Όρος Σιών όπου θα επισκεφτούμε το
Υπερώο όπου έγινε ο Μυστικός Δείπνος, τον τάφο του Βασιλιά
Δαυίδ, το σπίτι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου όπου και
Κοιμήθηκε η Παναγία μας και την Πατριαρχική Σχολή της Σιών.
Συνεχίζουμε για το τελευταίο προσκύνημα στον Πανάγιο Τάφο.
Αναχωρούμε για το Αεροδρόμιο Μπέν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.
Καθοδόν θα σταματήσουμε στη Λύδδα, για να επισκεφθούμε
την Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου όπου θα προσκυνήσουμε τον
τάφο του Μεγαλομάρτυρα. Αναχωρούμε αεροπορικώς για την
Θεσσαλονίκη στις 15:00, με άφιξη στην Θεσσαλονίκη στις 17:10.
Ολοκλήρωση της εκδρομής.

