ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
• Σε όλες τις αεροπορικές εκδρομές περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας. Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας.
Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής
ευθύνης και ιατροφαμακευτικής περίθαλψης.
• Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points. Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό η προτεινόμενο.
• Σε όλες τις οδικό-αεροπορικές εκδρομές περιλαμβάνονται: Αεροπορικό εισιτήριο μίας διαδρομής, μεταφορές μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν του γραφείου μας. Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο, Εκδρομές, Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
Εμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής /επαγγελματικής ευθύνης, ΦΠΑ.
• Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία , αρχαιολογικούς χώρους , θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.Φόροι αεροδρομίων.Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. Ότι ρητά
αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
•Σε όλες τις οδικές (- ακτοπλοϊκές*) εκδρομές περιλαμβάνονται: Εκδρομές,Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής, με πολυτελές
λεωφορείο. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (*Καμπίνες ΑΒ4 τετράκλινες εσωτερικές με wc, a/c). Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα την επιλογή σας. Εμπειρο Αρχηγό
Συνοδό του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαμακευτικής περίθαλψης.
• Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία αρχαιολογικούς χώρους και παλάτια. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. Βαπορέτα & πάρκα αναψυχής.
Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό η προτεινόμενο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών (εκτός αν αναγράφεται δια- φορετικά) σε δίκλινο
δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου 35% στην τιμή ενήλικα σε δίκλινο, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά. Βρέφος εως 2ετών ταξιδευει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής.Περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «φόροι» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή. Τα τρίκλινα
δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας. Η σειρά
των περιηγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται
ξενάγηση ή επίσκεψη. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής που ανα- γράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτειται συνήθως ελάχιστη συμμετοχή 20 ατόμων. Το κόστος των προαιρετικών εκδρομών
θα είναι διαφορετικό από το αναγραφόμενο στις επιτόπου δηλώσεις συμμετοχής, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

AΕΡΟΠΟΡΙΚΑ
Σελ. 3 Μαγικό Μαρόκο
Σελ. 4 Καρναβάλι Βενετίας
Σελ. 5 Παρίσι «Πόλη του φωτός»
Σελ. 6 Ρώμη «Αιώνια Πόλη»
Σελ. 7 Βενετία - Μιλάνο | Διαμάντια ιταλικού βορρά
Σελ. 8 Λονδίνο
Σελ. 9 Μάλτα
Σελ. 10 Πορτογαλία
Σελ. 11 Βαρκελώνη | Μαδρίτη
Σελ. 12	Άμστερνταμ - Βρυξέλλες
Μεθυστική Τοσκάνη - Cinque Terre
Σελ. 13 Συγκλονιστικός γύρος Ιταλίας
Σελ. 14 Μυστηριώδης Πράγα - Σύγχρονο Βερολίνο
Σελ. 15 Βουδαπέστη «Η Πόλη με τις δυο όψεις»
Σελ. 16	Βιέννη - Πράγα - Βουδαπέστη
Βουδαπέστη - Πράγα
Σελ. 17	Βιέννη - Βουδαπέστη
Βιέννη «Η πρωτεύουσα του βαλς»
Σελ. 18 Πράγα Βιέννη
ΟΔΙΚΑ - ΟΔΙΚΟΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ
Σελ. 18 Βιέννη - Πράγα - Βουδαπέστη
Σελ. 19 Ιταλικό Πανόραμα
Σελ. 20 Αυτοκρατορικές πρωτ. Κεντ. Ευρώπης
Σελ. 21 Ζάγκρεμπ - Βενετία
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Βουδαπέστη - Βιέννη - Μπρατισλάβα
Σελ. 23 Πράγα Βουδαπέστη
Σελ. 24 Ντουμπρόβνικ - Κοτόρ - Μπούντβα
Σελ. 25 Διαμάντια Δαλματικών ακτών
Σελ. 26 Βελιγράδι
Σελ. 27 Βουκουρέστι
Σελ. 28	Σόφια - Φιλιππούπολη
Μαργαριτάρια Μαύρης Θάλασσας
Σελ. 29 Σμύρνη - Αϊβαλί | Βυζαντινή Οχρίδα
Σελ. 30 Κωνσταντινούπολη
Σελ. 22

Σελ. 32

Διεθνές Τρίγωνο Ελλάδα - Βουλγαρία - Τουρκία

Μπάνσκο
ΟΔΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σελ. 33 Καρναβάλι Πάτρας
Γιάννενα - Ζαγοροχώρια - Τζαμάλες
Μπουράνι - Τύρναβος
Σελ. 34	Αδριανούπολη - Καρναβάλι Ξάνθης |
Μεσολόγγι
Σελ. 35 Δελφοί | Αθήνα
Σελ. 36 Κέρκυρα
Αλεξανδρούπολη | Καρναβάλι Ξάνθης
Σελ. 37

Σελ. 38
Σελ. 40

Καρπενήσι - Καρναβάλι - Μονή Προυσιώτισσας
Πήλιο - Καρναβάλι Τυρνάβου

3ήμερα στην Ελλάδα 25ης Μαρτίου
Porto Carras
Όροι

ΜΑΡΟΚΟ

Αναχωρήσεις:

11/02
25/02
11/03
25/03

και άλλες εβδομαδιαίες
αναχωρήσεις

Golden
Offers

ΜΑΓΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ
1η Hμέρα | ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΕΖ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για Φεζ. Άφιξη και μεταφορά στην ιερή πόλη Φεζ, τη
μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό μετά την Καζαμπλάνκα και μία από
τις τέσσερις αυτοκρατορικές πόλεις. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΦΕΖ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και 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. Δείπνο και 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 πόλης
Μπαμπελμανσούρ και το παλάτι Μουλάι Ισμαήλ. Στη συνέχεια
αναχώρηση για την μητροπολιτική πρωτεύουσα του Μαρόκου,
Ραμπάτ. Εκεί θα επισκεφθούμε το παλάτι του βασιλιά Χασάν Β’, το
μαυσωλείο του Μοχάμεντ Ε’ και τον πύργο Χασάν. Συνεχίζουμε για
τη μεγαλύτερη πόλη του Μαρόκου, την Καζαμπλάνκα. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η Hμέρα | ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΜΑΡΑΚΕΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για να γνωρίσουμε την οικονομική
πρωτεύουσα της χώρας, την Καζαμπλάνκα. Θα ξεναγηθούμε στην
πλατεία Ηνωμένων Εθνών, στην πλατεία Μοχάμεντ Ε’, στο μέγα
τζαμί του Χασάν Β’ (εξωτερικά), την παραλιακή λεωφόρο Κορνίς
όπου θα έχουμε χρόνο για να απολαύσουμε τον καφέ μας, στην
πλούσια συνοικία Άνφα με τον ιππόδρομο και τα γήπεδα γκολφ.
Αφήνουμε πίσω μας την Καζαμπλάνκα και κατευθυνόμαστε στο
εξωτικό Μαρακές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και
διανυκτέρευση.
5η Hμέρα | ΜΑΡΑΚΕΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές. Μεταξύ 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 τη φημισμένη πλατεία Τζεμάα ελ
Φνα ή αλλιώς «Πλατεία των Θαυμάτων». Η Τζεμάα ελ Φνα είναι
σύμβολο του Μαρακές, όπου επί καθημερινής βάσης εκτυλίσσεται
ένα μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν υπαίθριοι αυτοσχέδιοι
πάγκοι-εστιατόρια, γητευτές φιδιών, παραμυθάδες, σε συνδυασμό
πάντα με τα εκατοντάδες μαγαζιά που ξετρυπώνουν στις πιο
απίθανες γωνίες των εμπορικών περιοχών που ονομάζονται
σουκς. Η Μεντίνα του Μαρακές (παλιά πόλη) αποτελεί από το
1995 μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Στη συνέχεια
θα περιηγηθούμε στα μονοπάτια του ολάνθιστου παραμυθένιου
κήπου Μαζορέλ όπου βρίσκεται και το μνημείο για τον Yves
Saint Laurent, ο οποίος εξασφάλισε τη διατήρηση των κήπων
με προσωπική φροντίδα. Επιστροφή στη ξενοδοχείο, δείπνο και
διανυκτέρευση.

6η Hμέρα | ΜΑΡΑΚΕΣ (ΕΛΕΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ) - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΣΑΟΥΙΡΑ - ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα για να μπορείτε να περιπλανηθείτε
μόνοι σας στο πανέμορφο Μαρακές. Προτείνουμε να επισκεφθείτε
την Εσαουίρα, παραθαλάσσια πόλη του δυτικού Μαρόκο, στις ακτές

7ΗΜΕΡΕΣ
του Ατλαντικού. Θα θαυμάσουμε τα επιβλητικά τείχη στο χρώμα
της άμμου, τα λευκά σαν νησιώτικα σπίτια και θα αισθανθούμε
πρωταγωνιστές σε φιλμ εποχής. Αποτελεί πόλη των τεχνών και των
γραμμάτων με πλούσια καλλιτεχνική δημιουργία. Το οχυρωμένο
κέντρο της, η Μεντίνα, έχει ανακηρυχθεί ως μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς της Unesco από το 2001. Επιστροφή στο Μαρακές.
Δείπνο και το βράδυ αποχαιρετιστήριο φολκλορικό γλέντι.
7η Hμέρα | ΜΑΡΑΚΕΣ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα. Χρόνος ελεύθερος και το μεσημέρι μεταφορά στο
αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού, άφιξη
το βράδυ στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται:
•Α
 εροπορικά εισιτήρια με RYANAIR (μέσω
ενδιάμεσων σταθμών).
• Φόροι αεροδρομίων.
•Δ
 ιαμονή με ημιδιατροφή σε ξενοδοχεία 4 και 5
αστέρων.
• Ξ εναγήσεις.
•Δ
 ώρο φολκλορική βραδιά.
• Έ μπειρος ελληνόφωνος ξεναφός.
• Ε ίσοδοι μουσεία και μνημεία.
•Α
 σφάλεια αστικής ευθύνης.
•Μ
 εταφορές από και προς αεροδρόμια
εξωτερικού.
Δεν περιλαμβάνονται:
•Ό
 ,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Φιλοδωρήματα.
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Αναχώρηση:

Αναχωρήσεις:

01 Μαρτίου ‘19

01 - 04/03 4 ΗΜ.
01 - 03/03 3ΗΜ.

3/4ΗΜΕΡΕΣ

Όπ ο υ η γι ορτή έ χε ι χ α ρακτήρα
ε π ιβλητ ικ ό, μυ σ τηρι ακ ό και
α ρι σ τ οκ ρατ ικ ό !!!

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
1η Hμέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ – ΒΕΝΕΤΊΑ – ΠΆΝΤΟΒΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη «Γαληνοτάτη» πόλη
των δόγηδων και των καναλιών, τη μοναδική Βενετία. Άφιξη και
μεταφορά στην Πάντοβα, μια από τις μεγαλύτερες και ομορφότερες
πόλεις της βόρειας Ιταλίας που ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα
του Βένετο. Σύντομη πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο
της πόλης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

καρναβαλιστών και το έθιμο του Πετάγματος του αετού στη
πλατεία του Αγίου Μάρκου. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

2η Hμέρα | ΠΆΝΤΟΒΑ – ΒΕΝΕΤΊΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη των
δόγηδων και των καναλιών, τη Βενετία, την πιο ρομαντική πόλη
του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με
410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το Τρονκέτο,
μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, όπου
βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων
και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και
στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων και
θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, όπου 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. Χρόνος ελεύθερος.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
3η Hμέρα | ΠΆΝΤΟΒΑ - ΒΕΝΕΤΊΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΎ)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Βενετία για
να παρακολουθήσουμε στην πλατεία του Αγίου Μάρκου τη
μεγαλύτερη γιορτή του καρναβαλιού, τη μεγάλη παρέλαση των

4η Hμέρα | ΒΕΝΕΤΊΑ - ΜΠΟΛΌΝΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Μπολόνια όπου και
θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής
μας στην Αθήνα.
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Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου
μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα.
• Διαμονή για δύο (2) , τρεις (3) διανυκτερεύσεις
στο Four Points by Sheraton Padova 4*.
• Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως
αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της
εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους,
θεματικά πάρκα και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.
• Checkpoint 20€.
• Vaporetto Βενετίας 15€ για κάθε μεταφορά.
• Δημοτικοί φόροι στο ξενοδοχείο 3 € το άτομο τη
βραδιά.
Σημειώσεις:
• Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι
ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η
σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
Σημαντική Σημείωση: Στο πρόγραμμα των 3ημερών η
αναχώρηση πραγματοποιείται από το αεροδρόμιο της
Βενετίας. και πραγματοποιείται χωρίς καμία παράλειψη

ΠΑΡΙΣΙ

Αναχωρήσεις:

07 - 11/03 5ΗΜ.
22 - 25/03 4 ΗΜ.

και κάθε εβδομάδα

ΠΑΡΙΣΙ «Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ»
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 Σορβόνης για να φθάσουμε στο
Πάνθεον, σημείο ταφής των επιφανέστερων Γάλλων. Ακολούθως,
θα θαυμάσουμε τους κήπους και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου,
όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα, θα οδηγηθούμε
στη γειτονιά Σεν Ζερμέν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και
ντε Φλορ, αλλά και τον ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια,
θα περάσουμε από το μουσείο Ορσέ, την πανέμορφη γέφυρα
του Αλεξάνδρου Γ΄, το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του
Ναπολέοντα 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
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 – ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και λίγος ελεύθερος
χρόνος. Αργότερα, μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της
επιστροφής μας γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.
DISNEYLAND
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Περιλαμβάνονται:
•Α
 εροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
• Τ ρεις (3), τέσσερις (4) 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.
•Μ
 εταφορά 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)
• 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
• Βραδινός Γύρος Πόλης & Κρουαζιέρα Σηκουάνα
στο Παρίσι 30€ το άτομο
• Ημερήσια Εκδρομή στη Νορμανδία
50€ ενήλικας - 30€ παιδί έως 12 ετών
• Εισιτήριο Disneyland (1 parc)
79€ ενήλικας - 72€ παιδί 3 - 11 ετών
• Εισιτήριο Disneyland (2 parc) 99€ ενήλικας - 92€
παιδί 3 - 11 ετών
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα
& αρχαιολογικούς χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
Σημαντική Σημείωση: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν
πραγματοποιείται η 4η ημέρα του προγράμματος.
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ΡΩΜΗ

Αναχωρήσεις:

09 - 11/03 3ΗΜ.
23 - 25/03
08 - 11/03 4 ΗΜ.
22 - 25/03
και κάθε εβδομάδα

ΡΩΜΗ
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 Καρακάλα,
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
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«Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ»
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.
4η Hμέρα | ΡΏΜΗ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ PIAZZA
NAVONA - ΠΆΝΘΕΟΝ - PIAZZA DEL POPOLO
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την όμορφη και
γοητευτική τετράγωνη πλατεία που είναι γεμάτη με εστιατόρια
και υπαίθριους ζωγράφους. Αυτή ήταν η θέση των αθλητικών
εκδηλώσεων κατά τον 1ο αιώνα μ.Χ. Στην πλατεία θα θαυμάσουμε
τις τρείς Κρήνες με πιο εντυπωσιακή την περίφημη Κρήνη του
Μπερνίνι, των τεσσάρων ποταμών με καθένα από τα αγάλματα
να αντιπροσωπεύουν ένα ποτάμι από διαφορετική ήπειρο.
Πολύ κοντά μας βρίσκεται ο τελευταίος παγανιστικός ναός της
Ρώμης, που είναι εντυπωσιακά άθικτος, ένα μεγάλο κατόρθωμα
θεωρώντας ότι αρχικά κατασκευάστηκε το 27 π.Χ. και αργότερα
ξαναχτίστηκε στις αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ. μετά από ζημιές από
πυρκαγιά. Ένας βωμός προστέθηκε αργότερα για τη χριστιανική
λατρεία μετά η χώρα εγκατέλειψε την ειδωλολατρική θεούς του.
Μετά την Αναγέννηση, το Πάνθεον πήρε ακόμα ένα ρόλο ως ένας
καθορισμένος τάφος για κάποιους καλλιτέχνες και ελίτ της πόλης,
όπως τον ζωγράφο Ραφαήλ και πρώην βασιλείς της Ιταλίας. Η
αρχιτεκτονική του Πάνθεον έχει εμπνεύσει αντιγραφείς σε όλο τον
κόσμο με τις κολώνες της φτάνοντας προς τον ουρανό, επεκτατική
εσωτερικά, με εντυπωσιακό θόλο και με τον ήλιο να λάμπει μέσα
από την oculus, μια τρύπα 27-πόδι στο κέντρο της ροτόντας.
Θα κλείσουμε την ξενάγησή μας στην πλατεία με τον Αιγυπτιακό
Οβελίσκο του Ραμσή ΙΙ, το οποίο αρχικά βρισκόταν στο Circus
Maximus. Στην πλατεία βρίσκεται και η περίφημη εκκλησία Santa
Maria den Popolo, η οποία ανακατασκευάστηκε από Baccio Pontelli
και Andrea Bregno τον 15ο αιώνα και πρόσοψη τροποποιήθηκε
από Bernini τον 17ο αιώνα. Η εκκλησία περιέχει τις καμβάδες
Cerasi Chapel of Caravaggio (Σταύρωση του Αγίου Πέτρου και την
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ανασυγκρότηση του Αγίου Παύλου). Η Chigi Chapel σχεδιάστηκε
από τον Raphael και έχει γλυπτά από Bernini και Lorenzetto - ο
θόλος είναι διακοσμημένο με ψηφιδωτά Ραφαήλ.
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.
Σημαντική Σημείωση: Στο 3ημερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται
η 3η & 4η ημέρα του προγράμματος.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Δύο (2), Τρεις (3), 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 Βατικανό.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
• Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων
(Ρώμη 6€ το άτομο τη διανυκτέρευση)
• Checkpoints 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

BENETIA

Αναχωρήσεις:

08 -11/03
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία
όπως αυτά αναφέρονται στον
τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα σε μπουφέ στον χώρο του
ξενοδοχείου καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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 και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι
καυσίμων.
• Checkpoints 20€ το άτομο.
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά
όπου απαιτείται.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.

ΒΕΝΕΤΙΑ - ΜΙΛΑΝΟ
1η Hμέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με προορισμό τη Βενετία.
Άφιξη και θα κατευθυνθούμε στην όμορφη Πάντοβα. Εκεί, μεταξύ
άλλων, θα δούμε την περίφημη Πράτο ντέλα Βάλε, μία ελλειπτική
πλατεία του 18ου αιώνα που θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη στην
Ευρώπη, μετά την Πλας ντε Κενκόνς στο Μπορντό. Στο κέντρο είναι
ένας μεγάλος κήπος, περιβαλλόμενος από μία μεγάλη τάφρο, που
πλαισιώνεται από αγάλματα, που απεικονίζουν επιφανείς πολίτες.
Αφού θαυμάσουμε το Παλάτσο ντε λα Ρατζιόνε και την Πιάτσα
ντει Σινιόρι θα καταλήξουμε στην διασημότερη από τις εκκλησίες
της Πάντοβας την Basilica di Sant’ Antonio da Padova, τοπικά
απλώς γνωστή ως Il Santo (Ο Άγιος). Τα οστά του Αγίου Αντωνίου
βρίσκονται σε ένα παρεκκλήσι πλούσια διακοσμημένο με σκαλιστά
μάρμαρα. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη Βενετία. Τακτοποίηση
σε ξενοδοχείο της περιοχής. Διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΒΕΝΕΤΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και μεταφορά στο Τρονκέτο (Tronchetto) όπου θα
επιβιβαστούμε σε βαπορέτο (εισιτήριο εξ ιδίων) με προορισμό
την περιοχή Castello 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 (Torre dell’ orologio) αλλά και το περίφημο
παλάτι των Δόγηδων (Palazzo Ducale di Venezia). 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 Murano.
Ελεύθερος χρόνος. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η Hμέρα | ΒΕΝΕΤΙΑ - ΜΙΛΑΝΟ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για το Μιλάνο. Θα περιηγηθούμε
στην πιάτσα Ντουόμο, στην καρδιά της πόλης, και θα θαυμάσουμε
την ομώνυμη γοτθική εκκλησία που αποτελεί σύμβολο του
Μιλάνου. Στη συνέχεια θα δούμε το Παλάτσο Ρεάλε, που φιλοξενεί
το Μουσείο Ντουόμο, και θα διασχίσουμε την περίφημη Γκαλέρια
Βιτόριο Εμανουέλε ΙΙ, αφιερωμένη στον τότε βασιλιά της Ιταλίας.

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΒΟΡΡΑ
1 Hμέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΛΑΝΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ – ΣΙΡΜΙΟΝΕ – ΒΕΝΕΤΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μιλάνο. Άφιξη στην
οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας. Στην πανοραμική περιήγηση
θα δούμε τον γοτθικό καθεδρικό ναό Duomo, τη στοά του Βιτόριο
Εμμανουέλε και την περίφημη Λυρική Σκηνή «Σκάλα του Μιλάνου».
Χρόνος ελεύθερος για αγορές. Στη συνέχεια αναχώρηση για την
πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, τη Βερόνα, όπου θα
δούμε τη Ρωμαϊκή Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε
και Ντέι Σινιόρι που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα
μεσαιωνικά κτίρια και βέβαια το αρχοντικό των Καπουλέτων με
το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Θα κατευθυνθούμε στο πιο
διάσημο, το μεσαιωνικό Σιρμιόνε, μια μικρή πόλη σε μια χερσόνησο
που εκτείνεται στην λίμνη επί 4 χλμ. και διαθέτει ένα ιδιαίτερα
γραφικό ιστορικό κέντρο, αλλά και το μεσαιωνικό Gargnano με
τις ανθισμένες λεμονιές το πιο όμορφο και δημοφιλές θέρετρο
της λίμνης. Τέλος μεταφορά και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της
περιοχής.
2η Hμέρα | ΒΕΝΕΤΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και μεταφορά στο Τρονκέτο (Tronchetto) όπου θα
επιβιβαστούμε σε βαπαρέτο (εισιτήριο εξ ιδίων) με προορισμό
την περιοχή Castello 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
η

Πύργο του Ρολογιού (Torre dell’ orologio) αλλά και το περίφημο
παλάτι των Δόγηδων (Palazzo Ducale di Venezia). 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 Murano.
Ελεύθερος χρόνος. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η Hμέρα | BENETIA – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φλωρεντία. Άφιξη και ξεκινάμε
την ξενάγησή μας στην Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής
Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και της αισθητικής, που έχει
ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
Unesco. Στην πανοραμική ξενάγησή μας, θα δούμε την Πιάτσα Σαν
Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό
καθεδρικό ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο
τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την
Πιάτσα ντέλα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα
και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ
βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της
πόλης και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών.
Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, (εξωτερική
επίσκεψη) την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα
Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα
Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας,
με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και
Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν
Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των
Μεδίκων. Τέλος τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4ΗΜΕΡΕΣ
Ακολουθούν το ξακουστό νεοκλασικό Θέατρο της Σκάλας του
Μιλάνου, που πρωτολειτούργησε το 1778, και το Κάστρο των
Σφόρτσα (Ιταλικά: Castello Sforzesco), του οποίου ο πύργος
προβάλλεται συχνά ως το σπουδαιότερο αναγεννησιακό μνημείο
της πόλης. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Ελεύθερος
χρόνος. Διανυκτέρευση.
4η Hμέρα | ΜΙΛΑΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος σε μια από τις πλουσιότερες
αγορές του κόσμου. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για
την πτήση της επιστροφής.
ΜΙΛΑΝΟ

Αναχωρήσεις:

08 - 11/03 | 22 - 25/03
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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 και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Checkpoints 20€ το άτομο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

4η Hμέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΜΠΟΛΟΝΙΑ ΠΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και μεταφορά στην Μπολόνια για την πτήση της
επιστροφής.
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ΛΟΝΔΙΝΟ

Αναχωρήσεις:

07 - 11/03
22 - 25/03

και κάθε εβδομάδα

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
1η Hμέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα
της Αγγλίας. Άφιξη στο Λονδίνο και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.
Τακτοποίηση στα δωμάτια και ελεύθερος χρόνος για χαλάρωση και
ξεκούραση στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.
2η Hμέρα | ΛΟΝΔΙΝΟ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ)
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την ξενάγησή μας στη
βρετανική πρωτεύουσα. Ο ελληνόφωνος ξεναγός θα μας οδηγήσει
στα σημαντικότερα αξιοθέατα του Λονδίνου περνώντας από το
φημισμένο Χάιντ Παρκ με τα ανάκτορα του Κένσινγκτον, στη
συνέχεια από τη Μαρμπλ Αρτς (μαρμάρινη αψίδα) το μοναδικό
μαρμάρινο μνημείο στο Λονδίνο, όπως και από την πλατεία
Τραφάλγκαρ, τον ομφαλό του Λονδίνου, από όπου θα διακρίνουμε
και τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ όπου και διαμένει η βασίλισσα
Ελισάβετ Β’. Συνεχίζουμε 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, το σημείο και αξιοθέατο από όπου ξεκινάει η
ιστορία μιας μεγάλης αυτοκρατορίας, θα συνεχίσουμε με το Σίτι, 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 επίσκεψής μας. Μετά το
τέλος της ξενάγησης θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας. Το
απόγευμά μας είναι ελεύθερο.
3η Hμέρα | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΟΞΦΟΡΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ - ΑΠΟΝ - ΕΪΒΟΝ
Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για ολοήμερη εκδρομή στην
επαρχία της Αγγλίας. Θα επισκεφθούμε δύο σημαντικές πόλεις
του πνεύματος. Πρώτος σταθμός στην εκδρομή μας, η περίφημη
πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης. 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
8

Στράτφορντ-απόν-Έιβον, τη γενέτειρα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ενός
από τους μεγαλύτερους δραματουργούς και ποιητές στον κόσμο.
Ελεύθερος χρόνος για γεύμα στις παραδοσιακές παμπ της γραφικής
κωμόπολης με θέα τον ποταμό Έιβον, αφού περιηγηθούμε
πανοραμαικά στα σημαντικότερα αξιοθέατα όπως το βασιλικό
θέατρο του Σαίξπηρ, το γενέθλιο σπίτι του.
4η Hμέρα | ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ
ΓΟΥΙΝΤΣΟΡ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την εκδρομή στο Γουίντσορ. Εκεί θα
έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το ομώνυμο κάστρο-κατοικία
των Βασιλέων της Αγγλίας από τον καιρό του Γουλιέλμου του
Κατακτητή. Βρίσκεται σε μία έκταση πέντε στρεμμάτων με επιβλητικά
τείχη πάνω σε έναν λοφίσκο και περιτριγυρίζεται με τάφρο. Θα
επισκεφθούμε τα επίσημα διαμερίσματα και το κουκλόσπιτο της
Βασίλισσας όπως και το παρεκκλήσι του Σεντ Τζόρτζις, αφιερωμένο
στον προστάτη άγιο του Τάγματος της Περικνημίδας. Μετά το τέλος
της επίσκεψής μας, θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε μια βόλτα
στα δαιδαλώδη δρομάκια της όμορφης πόλης. Νωρίς το μεσημέρι
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Μετά το μεσημέρι προαιρετικά
μπορείτε να συμμετέχετε στην εκδρομή-κρουαζιέρα στον ποταμό
Τάμεση με επίσκεψη στην πόλη του Γκρίνουιτς. Θα αναχωρήσουμε
από το ξενοδοχείο για την αποβάθρα του Εμπάνκμεντ και θα
επιβιβασθούμε στο ποταμόπλοιο που μετά από 45 λεπτά ταξιδιού
στα αξιοθέατα στις όχθες του Τάμεση θα φτάσουμε στο Γκρίνουιτς.
Εκεί θα επισκεφθούμε το Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς και αργά
το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
5η Hμέρα | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Μετά το πρωινό έχετε όλη την ημέρα στη διάθεσή σας να
ανακαλύψετε τα αξιοθέατα και τις γωνιές της περίφημης αυτής
μητρόπολης. Προτείνουμε να ξεκινήσετε την περιήγησή σας σε
αξιοθέατα της πόλης όπως το περίφημο μουσείο των κέρινων
ομοιωμάτων της Μαντάμ Τισό, το καλύτερο στο είδος του και το
Οντιτόριουμ. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, εκδρομή στο Λονδίνο
δεν νοείται χωρίς ψώνια. Η περίφημη Όξφορντ Στριτ με τα
αμέτρητα πολυκαταστήματα όπως το Σέλφριντζις, η Μποντ Στριτ
με τους γνωστούς οίκους μόδας υψηλής ραπτικής και η Ρίτζεντ
Στριτ με καταστήματα υψηλής ποιότητας αποτελούν αγοραστικό
πόλο έλξης εκατομμυρίων επισκεπτών του Λονδίνου. Επίσης, δεν
πρέπει να λησμονήσουμε το πολυκατάστημα-αξιοθέατο Χάροντς
στο Νάιτσμπριτζ. 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
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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. Το απόγευμα μπορείτε να
επισκεφθείτε το περίφημο «μάτι» του Λονδίνου και να απολαύσετε
την καλύτερη θέα της πόλης μέχρι και 40χλμ. απόσταση από τα 135
μέτρα ύψος της ρόδας.
6η Hμέρα | ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής.
Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 3η και 4η ημέρα του
προγράμματος και στο 5ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η
3η μέρα του προγράμματος.

ΟΞΦΟΡΔΗ

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια μετ’επιστροφής.
Φόροι αεροδρομίων.
• Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του
εξωτερικού
• Μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* ή 4*. Ημιδιατροφή.
• Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται
στο πρόγραμμα.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Ό,τι δεν αναφέρεται στον πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Είσοδοι μουσείων και μνημείων.

ΜΑΛΤΑ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

ΔΩΡΟ
ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΤΗΣ ΜΆΛΤΑΣ
MALTA 5D.

ΜΑΛΤΑ

«ΤΟ ΝΗΣΊ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΏΝ»

1η Hμέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ – ΒΑΛΕΤΤΑ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΠΡΩΤΕΎΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018)

από Θεσσαλονίκη

Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αναχώρηση
για Μάλτα. Άφιξη στο αεροδρόμιο της Μάλτας μετά από πτήση
μιάμισης ώρας. Αναχώρηση για την ξενάγηση στην περίφημη
πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη
Valletta. Η ξενάγηση γίνεται με τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των
αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τμήμα της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται
για μια μοναδική καστρούπολη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία και
απεριόριστη ομορφιά. Διασχίζοντας την πύλη της Floriana (Floriana
Gate) το τοπίο μας μεταφέρει νοητά στη περίοδο των Ιωαννιτών
Ιπποτών ,εκπληκτικά κτίρια, πανέμορφα μπαλκόνια με ξύλινες
κατασκευές σε έντονα χρώματα , παρεκκλήσια και ο εντυπωσιακός
καθεδρικός ναός του St.Publio μας προϊδεάζει για τις εικόνες που
θα ακολουθήσουν. Ήρθε η ώρα να συναντήσουμε το σιντριβάνι
με τους Τρίτωνες (Triton Fountain) και να προσπεράσουμε ένα
από τα πλέον αρχοντικά ξενοδοχεία της Μεσογείου - Το Phoenicia
εξαιρετική επιλογή για ένα ρόφημα στο μοναδικό από πλευράς
καλαισθησίας και κάλους του. Όλα γύρω μας είναι ανακαινισμένα
από τον μοναδικό αρχιτέκτονα Renzo Piano η Valletta μας
υποδέχεται σε ένα σύμπλεγμα κατασκευών, 70 μέτρα πάνω από
την επιφάνεια της θάλασσας, τείχη και ακροπύργια, τάφροι και
πολεμίστρες συνθέτουν μια εικόνα μιας μεσαιωνικής πόλης κάστρου, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2018 που
όμοια της δεν θα συναντήσετε πουθενά στον κόσμο! Η προσπάθεια
μας την πρώτη ημέρα , είναι να αποκτήσουμε όσο το δυνατό,
μια περισσότερο συγκροτημένη άποψη της. Τα ‘’auberge ‘’(οι
αρχοντικές κατοικίες ) των Ιωαννιτών Ιπποτών, το γκρεμισμένο
από τους βομβαρδισμούς του Β΄Παγκοσμίου πολέμου κτίριο της
Όπερας, η Παναγία της Νίκης (Our Lady of Victory ) το πρόσφατα
κατασκευασμένο κοινοβούλιο, το Πρωθυπουργικό γραφείο,
είναι μερικές μόνο από τις εικόνες που θα θαυμάσουμε πριν
επισκεφθούμε τους κήπους της Baracca, ένα από τα ομορφότερα
σημεία της πρωτεύουσας με καταπληκτική θέα, στο Μεγάλο Λιμάνι
(Grand Harbour) και τις Τρείς Πόλεις (Three Cities ). Ο Καθεδρικός
ναός του Αγ. Ιωάννη με τους πίνακες του Caravaggio θα μας αφήσει
άναυδους με το καταπληκτικό εσωτερικό διάκοσμο του. Η κεντρική
πλατεία με το Palazzo των Ιπποτών ( Παλαιό Κοινοβούλιο ) αλλά και
κατοικία των Μαγίστρων κατά τη διάρκεια της παντοδυναμίας του
Τάγματος (1530-1798), η πρόσφατα ανακαινισμένη κλειστή αγορά
( Il Suq tal Belt )με τα αγροτικά προϊόντα της Μαλτέζικης γης , είναι
μερικά μόνο από τα σημεία που θα επισκεφθούμε. Στον ελεύθερο
χρόνο σας ,θα σας προτείνουμε να διασχίσετε τα στενά δρομάκια

παράλληλα και κάθετα με τον κεντρικό πεζόδρομο (Republic
street) να επισκεφθείτε τη Strait street με τα ατμοσφαιρικά
μικρά cafe τους κήπους Hastings, τη συνοικία της Αγ.Βαρβάρας
(St.Barbara Bastions) με την υπέροχη θέα στο λιμάνι και το Fort
Elmo στο βασικότερο σημείο της Valletta (παλαιά φυλακή όπου
‘’γυρίστηκε’’ η ταινία το Εξπρές του Μεσονυκτίου). Πρακτικά
πρέπει να επισκεφθείτε την πρωτεύουσα, τουλάχιστον μια ακόμα
φορά το πρωί - μεσημέρι η απόγευμα και μια το βράδυ κάτι που
συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα της εκδρομής σας. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο μας (το μεσημέρι).
2η Hμέρα | ΜΟΣΤΑ - ΡΑΜΠΑΤ – ΜΕΔΙΝΑ – ΚΗΠΟΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την ξενάγηση στο κέντρο του
νησιού, με πρώτη επίσκεψη στο Καθεδρικό Ναό της Παναγίας
στη Μόστα. Στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο του
Ραμπάτ για την επίσκεψη στη σιωπηλή πολιτεία Μεδίνα , που είναι
οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο και είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα
πρωτεύουσα του νησιού, θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα
μεσαιωνικά δρομάκια για να δούμε τα κυριότερα σημεία της πόλης.
Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε την αριστοκρατική κοινότητα του
Attard και τους περίφημους κήπους του Αγίου Αντωνίου και το
Προεδρικό μέγαρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η Hμέρα | ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΓΚΟΖΟ
Μετά το πρωινό και για όσους το επιθυμούν προαιρετικά (τιμή 40€),
ξεκινούμε για την ολοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό νησάκι Γκόζο.
Για να φθάσουμε στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους
της Μάλτας, μεταφερόμαστε στο πορθμείο και επιβιβαζόμαστε στο
ferry boat. Η εξαιρετική ομορφιά του τοπίου, τα υπέροχα σπίτια
και αγροικίες, η εναλλαγή των εικόνων που θα συναντήσετε θα
σας πείσουν σίγουρα, για το πόσο άξιζε η επίσκεψή σας στο νησί
του Γκόζο. Θα επισκεφτούμε την πρωτεύουσά του Rabat, με το
περίφημο κάστρο, την παλιά πόλη, τη σπηλιά όπου κατοικούσε η
νύμφη Καλυψώ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο..
4η Hμέρα | ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ (SENGLEA, VITORIOSSA, COSPICOUA)

ΨΑΡΟΧΩΡΙ MARSAXLOKK ΣΛΙΕΜΑ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Μετά το πρωινό μας, θα γνωρίσουμε τις καταπληκτικές περιοχές
των 3 πόλεων (The Τhree cities) ένα μοναδικό σύμπλεγμα
αρχιτεκτονικών κατασκευών κάστρων, κατοικιών και σημαντικών
κτιρίων, κτισμένα σε μια συγκλονιστική θέση στο Μεγάλο Λιμάνι
(Grand Harbour). Στη συνέχεια θα κινηθούμε προς τη νότια πλευρά
του νησιού όπου θα επισκεφθούμε το ψαροχώρι Marsaxlokk με
την περίφημη λαϊκή αγορά και έπειτα μεταφορά στη Sliema όπου
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο.

Αναχωρήσεις:

08 - 11/03
22 - 25/03

4ΗΜΕΡΕΣ
για την πτήση της επιστροφής μας.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με ναυλωμένη πτήση
Θεσσαλονίκη - Μάλτα - Θεσσαλονίκη
• Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτομο και βαλίτσα
20kg ανά άτομο
• Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο της Μάλτας.
• Τρείς (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής
σας.
• Πρωινό η ημιδιατροφή καθημερινά ανάλογα με την
επιλογή ξενοδοχείου.
• Ξενάγηση στη Valletta την 1η ημέρα.
• Ξενάγηση στην Mosta – Mdina και στους Κήπους
του Αγ. Αντωνίου την 2η ημέρα.
• Ξενάγηση στη Sliema στο Marsaxlokk
και στις Τρεις Πόλεις την 4η ημέρα.
• Ελληνόφωνος ξεναγός.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (145 €)
• Φιλοδωρήματα, ποτά, αχθοφορικά
• Τοπικοί δημοτικοί φόροι οι οποίοι πληρώνονται
απευθείας στο ξενοδοχείο
(0,5€ ανά άτομα / ανά ημέρα).
• Προαιρετική εκδρομή στο νησί Γκόζο κόστους 40 €
κατά άτομο.
Σημείωση: H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την
καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος χωρίς να παραληφθεί
καμία από αυτές.
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ΠΟΡΤΟ

Αναχωρήσεις:

25/02
11/03
25/03

Golden
Offers

ΓΥΡΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
1η Hμέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΙΣΑΒΟΝΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, Λισαβόνα.
Άφιξη και χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΛΙΣΑΒΟΝΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) - ΕΣΤΟΡΙΛ
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση της πόλης που
αποτέλεσε για πολλά χρόνια μία από τις πλουσιότερες και
σημαντικότερες πόλεις της Ευρώπης. H γραφική γειτονιά
της Αλφάμα με τα στενά δρομάκια και τα παλαιά σπίτια, το
μεγαλόπρεπο μνημείο των Θαλασσοπόρων, ο πύργος Μπελέμ,
το περίφημο μοναστήρι των Iερονυμιτών το οποίο και θα
επισκεφθούμε για να θαυμάσουμε τη μοναδική «Μανουελίνο»
διακοσμητική. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην
Cidade Baixa, την αριστοκρατική κάτω πόλη, με τις φαρδιές
λεωφόρους και τα επιβλητικά κτίρια που αντιπροσωπεύουν
το μεγαλειώδες παρελθόν της χώρας. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το παραθαλάσσιο θέρετρο του κοσμοπολίτικου
Εστορίλ, γνωστό επίσης και για το διάσημο καζίνο του.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ προτείνουμε να
απολαύσετε γνήσια τραγούδια φάδο (fado), τραγούδια της
νοσταλγίας και του πεπρωμένου.
3η Hμέρα | ΛΙΣΑΒΟΝΑ - ΟΜΠΙΝΤΟΣ - ΝΑΖΑΡΕ ΜΠΑΤΑΛΧΑ - ΛΙΣΑΒΟΝΑ
Πρόγευμα και η μέρα είναι αφιερωμένη στις ομορφιές της
επαρχίας με τα γραφικά χωριά. Πρώτος σταθμός το μεσαιωνικό
χωριό Όμπιντος που είναι περιτριγυρισμένο και προφυλαγμένο
από τα τείχη του κάστρου που κατασκευάστηκε τον 13ο
αιώνα. Στη συνέχια θα επισκεφθούμε το γραφικό ψαροχώρι
Ναζαρέ, όπου πολλοί κάτοικοι εξακολουθούν να φορούν τις
παραδοσιακές φορεσιές. Προτείνουμε να γευματίσετε σε
κάποιο από τα πολλά παραλιακά εστιατόρια ατενίζοντας τη
θάλασσα. Στο χωριό Μπατάλχα θα επισκεφθούμε το μοναστήρι
Σάντα Μαρία ντα Βιτόρια ένα από τα μεγαλύτερα μοναστήρια
γοτθικής αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη. Επιστροφή στη
Λισαβόνα. Διανυκτέρευση.
4η Hμέρα | ΛΙΣΑΒΟΝΑ - ΦΑΤΙΜΑ - ΤΟΜΑΡ - ΚΟΪΜΠΡΑ
Πρόγευμα και αφήνουμε τη Λισαβόνα με προορισμό τη μικρή
πόλη Φάτιμα που είναι γνωστή για τα θρησκευτικά οράματα
με την Παναγία που λέγεται ότι εθεάθηκε εκεί αρκετές φορές
το 1917. Σύμφωνα με την παράδοση πρωτοπαρουσιάστηκε
σε τρία μικρά παιδιά βοσκών. Θα δούμε το παρεκκλήσι
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των Εμφανίσεων και τον νέο καθεδρικό ναό της Φάτιμα.
Συνεχίζουμε για την πόλη Τόμαρ που συνδέεται με τους ναΐτες
ιππότες. Ο σταυροφόρος ιππότης Dom Gualdim Pais ίδρυσε το
κάστρο και το μοναστήρι του Χριστού που αποτελούν μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς από την Unesco. Θα συνεχίσουμε
για την πόλη Κοΐμπρα όπου θα επισκεφθούμε ένα από τα
παλαιότερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη για να δούμε το κτίριο
της βιβλιοθήκης σε αρχιτεκτονική μπαρόκ. Θα περπατήσουμε
στα σοκάκια της παλιάς πόλης για να καταλήξουμε στον ναό του
Τιμίου Σταυρού όπου βρίσκεται ο τάφος του πρώτου βασιλιά
της Πορτογαλίας, Αλφόνσου Α’. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Ελεύθερος χρόνος το βράδυ για να γνωρίσετε τη νυχτερινή
ζωή της Κοΐμπρα. Διανυκτέρευση.
5η Hμέρα | ΚΟΪΜΠΡΑ - ΜΠΟΥΣΑΚΟ - ΑΒΕΪΡΟ - ΠΟΡΤΟ
(ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Πρόγευμα και μετά από μία περιήγηση στην παλιά πόλη της
Κοΐμπρα, αναχώρηση για τον εθνικό δρυμό Μπουσάκο, όπου
βρίσκεται το ομώνυμο ανάκτορο και παλαιό μοναστήρι των
Καρμελιτών μοναχών με τους εντυπωσιακούς κήπους και τα
ιστορικά κειμήλια. Επόμενος σταθμός της διαδρομής είναι το
Αβάριο, πόλη που λόγω των καναλιών της αποκαλείται και ως
«Βενετία της Πορτογαλίας». Θα θαυμάσουμε τις χαριτωμένες
βάρκες moliceiros που θυμίζουν τις γόνδολες της Βενετίας.
Προτείνουμε να δοκιμάσετε το παραδοσιακό γλυκό ovos moles
που είναι παρασκευασμένο από κρόκους αυγών και ζάχαρη.
Ακολουθώντας μια ευχάριστη διαδρομή θα φτάσουμε στο
Πόρτο, πόλη που φημίζεται για το κρασί, την κοιλάδα του
ποταμού Ντούρο, τη μοναδική αρχιτεκτονική και τα μουσεία,
όπου μαζί με τα πολύχρωμα κτίρια την καθιστούν ένα
υπαίθριο μουσείο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
6η Hμέρα | ΠΟΡΤΟ - ΜΠΡΑΓΚΑ - ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ - ΠΟΡΤΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στην
περιοχή του Μίνιο. Θα επισκεφθούμε την Μπράγκα, όπου θα
δούμε τον παλιό καθεδρικό ναό και την παλιά πόλη. Η πόλη
θεωρείται ως η θρησκευτική πρωτεύουσα της Πορτογαλίας,
επιβεβαιώντας το ρητό των Πορτογάλων που λέει «η Κοΐμπρα
τραγουδάει, η Μπράγκα προσεύχεται και το Πόρτο δουλεύει».
Ακριβώς έξω από την πόλη θα θαυμάσουμε τον επιβλητικό ναό
Bom Jesus do Monte που σημαίνει ο Καλός Ιησούς του Βουνού,
ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα στην Πορτογαλία. Στη
συνέχεια κατευθυνόμαστε στην Γκιμαράες, παλιά πρωτεύουσα
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της Πορτογαλίας. Εκεί θα δούμε εξωτερικά το παλάτι των
Δουκών Braganza, το κάστρο και το ιστορικό κέντρο που
ανακηρύχθηκε ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την
Unesco. Επιστροφή στο Πόρτο, διανυκτέρευση.
7η Hμέρα | ΠΟΡΤΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο
και πτήση επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη
αυθημερόν στην πόλη μας.
ΛΙΣΑΒΟΝΑ

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Φόροι αεροδρομίων.
• Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του
εξωτερικού.
• Μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* ή 4*.
• Ημιδιατροφή.
• Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης. • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Ό,τι δεν αναφέρεται στον πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Είσοδοι μουσείων και μνημείων.
• Δημοτικοί φόροι.

Αναχωρήσεις:

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

22 - 25/03
και κάθε εβδομάδα
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean
Airlines
• Τρεις (3), τέσσερις (4)
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.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
1η Hμέρα | ΠΤΉΣΗ ΓΙΑ ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο & πτήση για Βαρκελώνη. Αρχίζουμε
τη γνωριμία με την πόλη μ’ ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία,
το λόφο Montjuic με την υπέροχη θέα. Δείτε το Ολυμπιακό Στάδιο
που φιλοξενήθηκε η Ολυμπιάδα του 1992 και φωτογραφηθείτε
με φόντο όλα τα ενδιαφέροντα κτίρια της Βαρκελώνης. Θα
δούμε επίσης το περίφημο Ισπανικό χωριό, ένα ανοιχτό μουσείο
αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Αποτελείται από
κτίρια από όλα τα μέρη της Ισπανίας με σκοπό να μπορεί ο επισκέπτης
να θαυμάσει σε ένα μέρος το διαφορετικό στυλ, την αρχιτεκτονική
και την κουλτούρα της κάθε τοποθεσίας, από το μεσογειακό νότο
της Ανδαλουσίας στο βορρά της Γαλικίας, της Βασκονίας και της
Καταλονίας. Αυτό που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι πως δεν
πρόκειται για μινιατούρες μνημείων, όπως υπάρχουν σε πολλές
χώρες, αλλά κτίρια σε πραγματικό μέγεθος! Περιλαμβάνει 117 κτίρια
σε μια έκταση 42.000 τ.μ. με δρόμους, πλατείες, εκκλησίες, θέατρο
και εστιατόρια. Θα ξεναγηθείτε στις διαφορετικές γειτονιές του
Ισπανικού Χωριού, θα επισκεφθείτε το εργαστήρι φυσητού γυαλιού
ανοιχτό στο κοινό καθώς επίσης στην περιοχή της Αραγονίας θα
δοκιμάσετε το παραδοσιακό ποτό της Ισπανίας, την Σανγκρία και
το Τουρό που θυμίζει το μαντολάτο παραδοσιακό γλύκισμα της
Καταλονίας. Συνεχίζουμε με την πιο ιστορική περιοχή την περίφημη
Γοτθική συνοικία. Βρίσκεται ανάμεσα στους διάσημους δρόμους Las
Ramblas και Via Laietana, την πλατεία Plaza Catalynya στην κορυφή
και το λιμάνι της πόλης. Αποτελείται από μεσαιωνικά κτίρια, με τη
γοτθική αρχιτεκτονική να αποτυπώνεται σε όλα τα καφέ, εστιατόρια
και καταστήματα της περιοχής. Η Γοτθική Συνοικία μοιάζει με
λαβύρινθο και έχει αρκετές ήσυχες γωνιές όπου μπορείτε να
χαλαρώσετε. Στο κέντρο της δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναός της Σάντα
Ευλάλια που χτίστηκε το 1450, ενώ ένα ακόμη σημαντικό αξιοθέατο
της περιοχής είναι το Ρωμαϊκό Μουσείο. Μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.

Αναχωρήσεις:

22 - 25/03

4ΗΜΕΡΕΣ

4/5ΗΜΕΡΕΣ
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι
καυσίμων
• Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων
(2,60€ σε 4* ξενοδοχεία το άτομο
τη διανυκτέρευση)
• Ημερήσια Εκδρομή στη Girona
& Figueres 50€ ενήλικας
30€ παιδί έως 12 ετών
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα
& αρχαιολογικούς χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται
στα περιλαμβάνονται

Σημαντική Σημείωση:
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η ημέρα του
προγράμματος.

2η Hμέρα | ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα. Ξεκινάμε τη σημερινή μας περιήγηση με το περίφημο
Camp Nou ένα από τα ιστορικότερα γήπεδα ποδοσφαίρου της
Ευρώπης και έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μπαρτσελόνα.
Συνεχίζουμε με την πλατεία Ισπανίας, την λεωφόρο Ντιαγκονάλ,
το κτίριο Λα Πεδρέρα, την πλατεία Καταλονίας, το μνημείο του
Κολόμβου στο λιμάνι, την Μπαρτσελονέτα, την Ολυμπιακή ακτή,
τους δίδυμους πύργους του Ολυμπιακού λιμανιού και το φημισμένο
λιμάνι της Βαρκελώνης. Καταλήγουμε στο αριστούργημα του
Καταλανού Αntoni Gaudi την περίφημη Bασιλική της La Sagrada
Familia (Άγια Οικογένεια). Πρόκειται για μια γιγαντιαία Βασιλική
που βρίσκεται υπό κατασκευή από το 1882 και που δεν αναμένεται
να ολοκληρωθεί για πολλά χρόνια ακόμη. Αποτελεί Μνημείο
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ενώ το Νοέμβριο του 2010
εγκαινιάστηκε και καθαγιάστηκε από τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄
ώστε να μπορεί πλέον να τελεστεί εκεί η Θεία Λειτουργία. Έπειτα
θα ανεβούμε στο Φαλακρό βουνό, την Μοντάνια Πελάδα για να
επισκεφθούμε το διασημότερο πάρκο της Βαρκελώνης που ξεκίνησε
να χτίζεται το 1900 από τον μεγάλο μοδερνιστή αρχιτέκτονα Αντόνι
Γκαουντί. Θα θαυμάσουμε το χρωματιστό του μπαλκόνι ντυμένο με
την τεχνοτροπία trencandis ένα είδος ψηφιδωτού από σπασμένα
πλακάκια, γυαλιά και τούβλα, την αλχημική σαλαμάνδρα, το ρόζ σπίτι
του Γκαουντί, την αγορά και τέλος τα σοκολατόσπιτα εμπνευσμένα
στο παραμύθι του Χάνσελ και της Γκρέτελ στην κεντρική είσοδο του
πάρκου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα περιπλανηθείτε
στο κέντρο της πόλης στην περιοχή της κοσμοπολίτικης οδού Rablas
3η Hμέρα | ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΉ
GIRONA - FIGUERES

Πρόγευμα. Μετά από μια όμορφη διαδρομή ξεκινάμε περιήγηση
στην ιστορική πόλη της Girona. Mια πόλη δυνατή, ζωντανή,
ατμοσφαιρική και όπως κάθε Ισπανική πόλη, διαθέτει έναν
επιβλητικό καθεδρικό ναό. Ο συγκεκριμένος είναι ο ναός της

Σάντα Μαρία, χτίστηκε το 1416 και είναι ο μεγαλύτερος ναός
γοτθικού τύπου παγκοσμίως! Επόμενη επίσκεψη μας είναι στην
εβραϊκή συνοικία El Call η οποία αποτελεί άλλο ένα συναρπαστικό
ταξίδι στο χωρόχρονο της πόλης. Η συγκεκριμένη είναι μια από τις
καλύτερα διατηρημένες στην Ευρώπη. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται το
ποτάμι και γύρω τα μικρά καφέ και εστιατόρια, ενώ τα μπαλκόνια
των πολυκατοικιών μοιάζουν να κρέμονται κυριολεκτικά πάνω
από το ποτάμι. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την πόλη Figueres,
μια μικρή πόλη της Καταλονίας, κοντά στα σύνορα της Γαλλίας.
Είναι η γενέτειρα του παγκοσμίου φήμης σουρεαλιστή ζωγράφου,
Σαλβαντόρ Νταλί. Θα έχουμε επίσκεψη στο μαγευτικό μουσείο
Νταλί, το οποίο στεγάζει μερικά από τα πιο σημαντικά του έργα που
προκαλούν δέος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στη Βαρκελώνη.
4η Hμέρα | ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ (ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΗΜΈΡΑ)
Πρόγευμα. Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το μουσείο του
μεγαλύτερου ζωγράφου του 20ου αιώνα του Πάμπλο Πικάσο. Σε
πέντε πανέμορφα μεσαιωνικά παλατάκια απολαύστε πίνακες της
πρώιμης φάσης του γνωστού ζωγράφου. Στην συνέχεια δείτε την
πανέμορφη εκκλησία Σάντα Μαρία Ντελ Μαρ, η οποία είναι ένα
τέλειο παράδειγμα γοτθικής αρχιτεκτονικής. Επίσης επισκεφτείτε το
πρώτο πάρκο της Βαρκελώνης, το παλιό οχυρό του Φίλλιπου του
Ε, το πάρκο Ciutadella , που κατασκευάστηκε για την παγκόσμια
έκθεση του 1888. Δίπλα από το πάρκο δεσπόζει η αψίδα του
θριάμβου που ήταν η είσοδος για αυτήν την σημαντική ημερομηνία
της Βαρκελώνης Επίσης επισκεφτείτε το ενυδρείο, ένα από τα πιο
σημαντικά της Ευρώπης, στο οποίο θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε
τη μαγεία του θαλάσσιου βασιλείου. Τέλος το νοσοκομείο του Σαν
Πάμπλο, το μεγαλύτερο μοντερνίστικο συγκρότημα στον κόσμο, ένα
νοσοκομείο βγαλμένο μέσα από παραμύθι μνημείο της Ουνέσκο και
έργο του μεγάλού αρχιτέκτονα Λουΐς Ντομενεκ ι Μουντανερ.
5η Hμέρα | ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ – ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα & χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα. Έπειτα
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

ΜΑΔΡΙΤΗ

ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την εντυπωσιακή
πρωτεύουσα της Ισπανίας, Μαδρίτη. Άφιξη μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος για ξεκούραση ή μια πρώτη
βόλτα. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να εκμεταλλευτείτε
τον ελεύθερο χρόνο σας γνωρίζοντας κάποια από τα πάμπολλα
ενδιαφέροντα σημεία της Μαδρίτης, (πέραν όσων θα γνωρίσουμε
στην προγραμματισμένη ξενάγηση μας μαζί με τα μουσεία της). Σε
συνεργασία με τον αρχηγό του γραφείου μας γνωρίστε τη Μαδρίτη
των Βουρβόνων, τις βόρειες συνοικίες της με το εντυπωσιακό
στάδιο της Real, το Santiago Bernabeu, την Puerta de Europa,
την Plaza de Toros, την Αρένα της πόλης, την Plaza Colón με το
αρχαιολογικό μουσείο, αλλά και τα κομψά καταστήματα του Barrio
de Salamanca, την πλατεία Ισπανίας με το γιγάντιο γλυπτό του
Μιγκέλ ντε Θερβάντες, το περίφημο αιγυπτιακό μνημείο Debod,
το πάρκο Retiro και μεταξύ άλλων πολλών την ιστορικότερη και
κεντρική πλατεία της πόλης, Plaza Mayor.

2η Hμέρα | ΜΑΔΡΙΤΗ - ΠΡΑΔΟ
Πρόγευμα και η πρωινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει ένα μικρό
μέρος του πλούτου μιας από τις σημαντικότερες πινακοθήκες στον
κόσμο, στο μουσείο του Πράδο. Τα πάνω από 10.000 έργα που
ανήκουν στην συλλογή του, προσφέρουν ένα μοναδικό ταξίδι
στον χρόνο και το χρώμα. Θα απολαύσουμε, μεταξύ άλλων, τα
αριστουργήματα των Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, Γκόγια, Καραβάτζιο,
Ρέμπραντ κ.ά. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια
της καρδιάς της Μαδρίτης. Θα βρεθούμε στην περιοχή Barrio de la
letras, μιά από τις πιο μποέμ συνοικίες όλης της Ευρώπης, όπου
έζησαν και δημιούργησαν πολλοί από τους σπουδαίους ζωγράφους
και λογοτέχνες της Ισπανίας. Η ξενάγησή μας θα τελειώσει με το
μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, στην Μαδρίτη των Αψβούργων.
Απόγευμα ελεύθερο.
3η Hμέρα | ΜΑΔΡΙΤΗ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΤΟΛΕΔΟ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση, προαιρετικά, για την «Πόλη των

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις
σε ξενοδοχεία όπως
αυτά αναφέρονται στον
τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα σε μπουφέ στον
χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις
και εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία σύμφωνα με το
παραπάνω πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδόςαρχηγός του γραφείου μας
καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης

και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και
επίναυλοι καυσίμων.
• Προαιρετική εκδρομή στο
Τολέδο 30€ το άτομο, παιδί
2-12 20€.
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα,
θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου
απαιτείται.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Τριών Πολιτισμών», το Τολέδο. Πρόκειται για μία πανέμορφη πόλη
που το 1986 χαρακτηρίστηκε από την Unesco μνημείο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομίας. Θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια
της μεσαιωνικής πόλης και θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό,
ένα μοναδικό κτίριο, μείγμα πολλών αρχιτεκτονικών επιρροών,
και γεμάτο από έργα του Ελ Γκρέκο, όπως το El Espolio μία
ελαιογραφία με θέμα τον διαμερισμό των ιματίων του Χριστού
και τη συλλογή με απεικονίσεις των Αποστόλων. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε την εκκλησία του Santo Tome, όπου θα θαυμάσουμε
το αριστουργηματικό έργο του Ελ Γκρέκο «Η Ταφή του Κόμητα
Οργκάθ». Έπειτα θα επισκεφθούμε ένα εργοστάσιο με μεταλλικά
αντικείμνα όπου θα μάθουμε για τη γνωστή τολεδική τέχνη που
προέρχεται απο την εποχή των Αράβων. Επιστροφή στην Μαδρίτη.
Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα για ψώνια στην
κομψότερη συνοικία της πόλης το Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα.
4η Hμέρα | ΜΑΔΡΙΤΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος. Στη συνέχεια μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
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ΜΠΡΙΖ

Αναχωρήσεις:

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Φόροι αεροδρομίων.
• Μεταφορές από και προς τα
αεροδρόμια του εξωτερικού.
• Μετακινήσεις με πολυτελή
λεωφορεία.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* ή 4*.
• Ημιδιατροφή.
• Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως

αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης. • Φ.Π.Α.

Golden
Offers

Δεν περιλαμβάνονται:
• Ό,τι δεν αναφέρεται στον πρόγραμμα
ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.
• Είσοδοι μουσείων και μνημείων.

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
1η Hμέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΪΝΤΧΟΒΕΝ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Άιντχοβεν. Στη
συνέχεια σε περίπου μιάμιση ώρα θα βρεθούμε οδικώς στο
Άμστερνταμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη. Ο
παραδοσιακός μύλος του Rembrandt στις όχθες του ποταμού
Amstel, το εντυπωσιακό στάδιο Αρένα, η Heineken, το επιβλητικό
Rijksmuseum, η πανύψηλη Δυτική Εκκλησία, το μοναδικό Παλάτι
του Βασιλιά, ο πλωτός Κεντρικός Σταθμός, είναι μερικά από τα
πολλά αξιοθέατα μιας πόλης που «επιπλέει» στη θάλασσα. Θα
δούμε την μεγάλη πλατεία Νταμ με τα Βασιλικό Παλάτι και τη Νέα
Εκκλησία, τις πλατείες Ρέμπραντ και Λάιντσεπλεϊν, θα νιώσουμε τη
ζωντάνια της πόλης στο γραφικό Ροκινκάι και θα καταλήξουμε στη
μεγάλη πλατεία με τη Λυρική Σκηνή. Δείπνο και σας προτείνουμε
έναν προαιρετικό περίπατο στη φημισμένη συνοικία με τα «κόκκινα
φανάρια» (Red Light District). Διανυκτέρευση.
3η Hμέρα | ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΖΑΑΝΣΕ ΣΑΝΣ - ΦΟΛΕΝΤΑΜ - ΜΑΡΚΕΝ
Πρόγευμα και αναχωρούμε διασχίζοντας το κλασικό τοπίο της
ολλανδικής εξοχής με τα πόλντερς και τα μικρά κανάλια. Στο
φημισμένο και πανέμορφο χωριό Ζάανσε Σανς (Zaanse Schans)
θα θαυμάσουμε τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους. Συνεχίζουμε
με επίσκεψη στα γραφικά ολλανδικά ψαροχώρια Φόλενταμ
(Volendam) και Μάρκεν (Marken). Κατά τη διάρκεια της εκδρομής
θα επισκεφθούμε ένα τοπικό παραδοσιακό τυροκομείο όπου η

μικρή Ολλανδέζα ντυμένη με τοπική φορεσιά θα μας εξηγήσει πως
παρασκευάζονται τα περίφημα ολλανδικά τυριά. Επιστροφή στο
Άμστερνταμ όπου σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το μουσείο
Βαν Γκογκ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η Hμέρα | ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΧΑΓΗ - ΝΤΕΛΦΤ - ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ -

ΑΜΒΕΡΣΑ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη διοικητική πρωτεύουσα της
Ολλανδίας, τη Χάγη που αποτελεί έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου
της Δικαιοσύνης, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αλλά
και του ολλανδικού Κοινοβουλίου. Θα θαυμάσουμε το Παλάτι
της Ειρήνης και τα μοναδικής αρχιτεκτονικής αξίας κτίρια που
στεγάζουν διπλωματικές αποστολές και υπηρεσίες, συγκροτώντας
τη μεγαλύτερη και πιο κοσμική παραλία της Ολλανδίας. Στη
συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς τη μεσαιωνική πόλη Ντελφτ
που αποτέλεσε την πρώτη πρωτεύουσα του ολλανδικού κράτους
και διαθέτει ένα πανέμορφο ιστορικό κέντρο με επιβλητικούς και
μεγαλοπρεπείς ναούς. Συνεχίζουμε με προορισμό το Ρότερνταμ
που βρίσκεται στις εκβολές του Ρήνου και αποτελεί το μεγαλύτερο
εμπορικό λιμάνι του κόσμου με ουρανοξύστες και εντυπωσιακές
γέφυρες. Επόμενος προορισμός η Αμβέρσα, γνωστή και ως
«πόλη των διαμαντιών», καθώς εκεί διακινείται άνω του 70% του
συνόλου των διαμαντιών παγκοσμίως. Τελικός προορισμός μία
από τις ομορφότερες πόλεις του Βελγίου και έδρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι Βρυξέλλες. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5ΗΜΕΡΕΣ
27/02 | 11/03 | 25/03
αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Ό,τι δεν αναφέρεται στον
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Είσοδοι μουσείων και μνημείων.

1η Hμέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπέργκαμο. Άφιξη
και αναχώρηση για Μοντεκατίνι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΠΙΖΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για την
ιστορική πόλη της Πίζα με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό
«Κεκλιμένο Πύργο» της, το καμπαναριό του καθεδρικού ναού
της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο λεγόμενο «Πεδίο των
Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο
Κάμπο Σάντο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Φλωρεντία,
γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και της
αισθητικής που έχει ανακηρυχθεί μνημέιο παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς της Unesco. Στην περιήγησή μας θα δούμε την
Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον
αναγεννησιακό καθεδρικό ναό, τη Σάντα Μαρία ντελ Φιόρε, με τον
περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας θα κατέβουμε
στην Πιάτσα ντε λα Σινιορία, την οποία στολίζει το συντιβάνι του
Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ
Άγγελου. Συνεχίζουμε για την περίφημη πινακοθήκη Ουφίτσι, την
ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα
αμέτρητα κοσμηματοπωλεία. Χρόνος ελεύθερος για την επίσκεψη
στην αγορά Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την
πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η Hμέρα | ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΛΟΥΚΑ - ΧΩΡΙΑ CINQUE TERRE
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για Λούκα.
Η λεγόμενη «πόλη των εκατό εκκλησιών» κτισμένη μέσα σε
μεσαιωνικά τείχη δημιουργεί την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε κάποιο
12

5η Hμέρα | ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΓΑΝΔΗ - ΜΠΡΙΖ
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στην
αριστοκρατική πόλη των Βρυξελλών. Θα δούμε μία από τις
ωραιότερες πλατείες του κόσμου, την πλατεία Γκραν-Πλας (Μεγάλη
Πλατεία) με το εντυπωσιακό δημαρχείο, τον οίκο του βασιλιά,
το παλάτι των Δουκών της Βραβάντης και άλλα αναγεννησιακά
φλαμανδικά κτίρια. Επιπλέον, θα θαυμάσουμε κτίριο του βελγικού
Κοινοβουλίου, τον γοτθικό καθεδρικό ναό του Αγίου Μιχαήλ, τα
κτίρια της Ε.Ε., την αψίδα του Θριάμβου κ.ά. Στη συνέχεια θα
αναχωρήσουμε με προορισμό τη Γάνδη, μία από τις παλαιότερες
πόλεις του Βελγίου. Εκεί, μεταξύ άλλων, θα δούμε το κάστρο
των Ιπποτών και θα γνωρίσουμε την πόλη που υπήρξε κατά τον
Μεσαίωνα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι. Συνεχίζουμε σε μια από τις
ομορφότερες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, τη γραφική Μπριζ,
όπου θα δούμε τον πύργο του ναού της Παναγίας που αποτελεί το
ψηλότερο τούβλινο κτίριο της Ευρώπης και φιλοξενεί το γλυπτό
του Μιχαήλ Άγγελου «η Παρθένος και το Θείο Βρέφος». Η πόλη
είναι γεμάτη από γραφικά κανάλια, παραμυθένιες λίμνες, όπως η
Minnewater, και πλακόστρωτα μεσαιωνικά δρομάκια. Ελεύθερος
χρόνος και επιστροφή στις Βρυξέλες. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η Hμέρα | ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες αγορές.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Golden
Offers

Αναχωρήσεις:

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια. Φόροι
αεροδρομίων.
• Μεταφορές από και προς τα
αεροδρόμια του εξωτερικού.
• Μετακινήσεις με πολυτελή
λεωφορεία.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* ή 4*.
Ημιδιατροφή.
• Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως

6ΗΜΕΡΕΣ

ΜΕΘΥΣΤΙΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ - CINQUE TERRE
παραμύθι. Η ξενάγησή μας θα ξεκινήσει από το Duomo Di San
Martino ένα εξαιρετικό δείγμα αρχιτεκτονικής και θα συνεχίσουμε
για την Piazza dell’Anfiteatro την πλατεία σύμβολο της πόλης.
Ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθείτε στα πανέμορφα σοκάκια.
Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε εξαιρετικά τοπικά προϊόντα, όπως
το περίφημο παγωτό. Συνεχίζουμε για τα διάσημα Cinque Terre
που βρίσκονται σκαρφαλωμένα στα απόκρημνα βράχια της νότιας
ιταλικής ριβιέρα. Η περιοχή αποτελεί μία από τις ομορφότερες
της δυτικής Ιταλίας και έχει ανακηρυχθεί από την Unesco μνημείο
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Με κέντρο εξόρμησης
την πόλη Λα Σπέτσια θα επισκεφθούμε τα μεσαιωνικά χωριά
Riomaggiore, Manarola και Monterosso, όπου θα έχουμε ελεύθερο
χρόνο για γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το χωριό
Vernazza που είναι ίσως το ωραιότερο χωριό της περιοχής και θα
έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στα όμορφα δρομάκια και να
καταλήξουμε στα ερείπια του κάστρου με θέα που κόβει την ανάσα.
Τέλος, θα επισκεφθούμε το Porto Venere κτισμένο στην άκρη της
ιταλικής ριβιέρας πάνω σε βραχώδη χερσόνησο. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
4η Hμέρα | ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΣΙΕΝΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ
- ΜΙΛΑΝΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι
οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο,

όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα
γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά
αρχοντικά, τις εκκλησίες και τον καθεδρικό ναό, αφιερωμένο
στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα από τα
σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Επόμενη
επίσκεψη το Σαν Τζιμινιάνο, με τους πανύψηλους πέτρινους
πύργους του, σύμβολα κοινωνικής και οικονομικής ισχύος των
ευγενών του Μεσαίωνα. Τέλος, κατευθυνόμαστε προς το Μιλάνο,
όπου θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, την Πιάτσα ντελ Ντουόμο
που είναι η κεντρική πλατεία την πόλης και πήρε το όνομα της από τον
επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου, έδρα του αρχιεπίσκοπου
της πόλης και από τους σημαντικότερους καθεδρικούς ναούς
παγκοσμίως. Η όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η «Σκάλα του Μιλάνου»,
είναι ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε
το όνομα της από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, την
Αγία Μαρία della Scala. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η Hμέρα | ΜΙΛΑΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο για την
πτήση επιστροφής.

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Αναχωρήσεις:

11/02
18/02
25/02
11/03
18/03
25/03
15/04
24/04
01/05

Golden
Offers

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
1η Hμέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ - ΒΕΡΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπέργκαμο. Άφιξη
στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πόλη των αιώνιων
εραστών του Σαίξπηρ, τη Βερόνα, τον τόπο προσκυνήματος για
τους ερωτευμένους, όπου θα θαυμάσουμε τη ρωμαϊκή αρένα, τις
όμορφες πλατείες ντέλλε Έρμπε και ντέι Σινιόρι που περιβάλλονται
από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και βέβαια το αρχοντικό
των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Ελεύθερος
χρόνος στην πανέμορφη πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΒΕΝΕΤΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρόγευμα. Σήμερα θα σας γνωρίσουμε την πόλη που δείχνει να
«κολυμπά» κυριολεκτικά στην Αδριατική. Αυτή η ιδιομορφία της,
σε συνδυασμό με την ιστορία της και την περίλαμπρη αρχιτεκτονική
της, της δίνουν μία γοητευτική μοναδικότητα. Μεταφορά εξ ιδίων
με βαπορέτο (ατομικά έξοδα) στην καρδιά της πόλης την πλατεία
Σαν Μάρκο. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, το παλάτι των Δόγηδων,
την υπέρλαμπρη Βασιλική του Άγιου Μάρκου, το μεγάλο Κανάλι,
τη γέφυρα των Στεναγμών, τον καθεδρικό μητροπολιτικό ναό του
Αγίου Γεωργίου και θα επισκεφθούνε ένα από τα εναπομείναντα
εργοστάσια Murano. Αναχώρηση για Φλωρεντία. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η Hμέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) - ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ
Μετά το πρόγευμα θα μεταφερθούμε στη Φλωρεντία και θα
αρχίσει η γνωριμία μας με την πρωτεύουσα της Τοσκάνης και
λίκνο της ιταλικής Αναγέννησης. Θα περιηγηθούμε στην Πιάτσα
ντέλα Σινιορία, στο Πόντε Βέκιο και στην ιστορική πλατεία του
καθεδρικού ναού με το καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών
και το ιστορικό Βαπτιστήριο. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία
να επισκεφθούμε το σπίτι του Δάντη. Φυσικά δεν θα παραλείψουμε
να φωτογραφήσουμε την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα με τα
ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την περίφημη αψίδα της
Ελευθερίας. Αναχώρηση για την ίσως ωραιότερη μεσαιωνική
πόλη της Ιταλίας, Σιένα. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι η
Σιένα με τα μέγαρά της, τους κόκκινους πλίνθους και την παράξενη
ατμόσφαιρα, είναι παλαιότερη από την αιώνια αντίπαλο της, τη
Φλωρεντία. Στο ιστορικό κέντρο η πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο
θεωρείται από τις ομορφότερες της Ιταλίας. Αργότερα συνεχίζουμε
για τη λεγόμενη «αιώνια πόλη», τη Ρώμη. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η Hμέρα | ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ξενάγηση στην πόλη. Τα μνημεία

που διασώθηκαν από την Χρυσή Εποχή της αρχαίας Ρώμης,
είναι εντυπωσιακά και θα τα επισκεφθούμε στην πρωινή μας
περιήγηση που είναι πανοραμική. Από το Κολοσσαίο, το οποίο
άρχισε να χτίζεται το 72 μ.Χ., θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας
με την πόλη. Ακολουθεί ο μεγάλος ιππόδρομος (Circus Maximus),
το ακροατήριο του οποίου έφθανε τους 150.000 θεατές. Το
ρωμαϊκό φόρουμ, ήταν η έδρα της πολιτιστικής και διοικητικής
ζωής της αυτοκρατορίας. Η Piazza Venezia φιλοξενεί το πρώτο
αναγεννησιακό κτίριο που ανεγέρθηκε στην πόλη, το Palazzo
Venezia, με το τεράστιο μνημείο του Vittorio Emmanuelle. Η Piazza
de Campidoglio σχεδιάστηκε από τον Μικελάντζελο. Στην Φοντάνα
ντι Τρέβι που σχεδίασε ο Σάλβι και βρίσκεται δίπλα στο Palazzo Poli,
θα θαυμάσουμε ένα εντυπωσιακό θέαμα από μυθικά θαλάσσια
πλάσματα. Λίγο πιο πέρα, στη Piazza Navona θα απολαύσουμε την
Fontana del Tritone. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η Hμέρα | ΡΩΜΗ - ΒΑΤΙΚΑΝΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την επίσκεψή μας στο Βατικανό.
Στο μικρότερο κράτος στον κόσμο βρίσκεται η κατοικία του Πάπα,
δίπλα στην περίφημη βασιλική του Αγίου Πέτρου. Είναι ένα
συγκότημα μνημειακών διαστάσεων, το οποίο αποτελείται απο
την πλατεία, έξοχο δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής, τη βασιλική του
Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη παπική βασιλική και τα ανάκτορα
με τους κήπους του Βατικανού που καταλαμβάνουν περίπου τη
μισή έκταση. Θα έχετε χρόνο να θαυμάσετε το εξαιρετικό έργο
του Μιχαήλ Άγγελου και του Τζαν Λορέντσο Μπερνίνι, όπως τις
περίφημες νωπογραφίες, το σκέπαστρο της Αγίας Τράπεζας, τον
θρόνο του Αγίου Πέτρου κ.ά. Ελεύθερος χρόνος. Το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η Hμέρα | ΡΩΜΗ - ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ - ΑΣΙΖΗ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την αριστοκρατική και μεσαιωνική
Περούτζια. Η βόλτα μας θα ξεκινήσει από την Piazza IV Novembre
με το χαρακτηριστικό συντριβάνι Fontana Maggiore και θα
συνεχίσουμε στον κεντρικό δρόμο Corso Vannucci που είναι
γεμάτος από εμπορικά καταστήματα και εστιατόρια. Ελεύθερος
χρόνος και αναχώρηση για την επόμενό μας σταθμό, την Ασίζη.
Εκεί θα περιπλανηθείτε στα πανέμορφα και γραφικά σοκάκια και θα
παρατηρήσετε τοπία που κόβουν την ανάσα. Αργότερα συνεχίζουμε
για την Μπολόνια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση.
7η Hμέρα | ΜΠΟΛOΝΙΑ - ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για Μπέργκαμο. Άφιξη
στο αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής.

7ΗΜΕΡΕΣ
ΜΠΟΛΟΝΙΑ

Περιλαμβάνονται:
•Α
 εροπορικά εισιτήρια. Φόροι αεροδρομίων.
•Μ
 εταφορές από και προς τα αεροδρόμια του
εξωτερικού.
•Μ
 ετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία.
•Δ
 ιαμονή σε ξενοδοχεία 3* ή 4*. Ημιδιατροφή.
•Π
 εριηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα.
• Έ μπειρος αρχηγός - συνοδός.
•Α
 σφάλεια αστικής ευθύνης. • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
•Ό
 ,τι δεν αναφέρεται στον πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Ε ίσοδοι μουσείων και μνημείων.
• C heckpoints.
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ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Αναχωρήσεις:

24/02
10/03
24/03
01/04
08/04
25/04
29/04

ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ

Golden
Offers

ΠΡΑΓΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

1η Hμέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα
της Γερμανίας, το Βερολίνο. Μετά την άφιξη μας, ελεύθερος
χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Γεύμα και διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ - ΠΡΑΓΑ
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για τη
λεγόμενη «Φλωρεντία του Βορρά», τη Δρέσδη που βρίσκεται
στην ανατολική Γερμανία στο κρατίδιο της Σαξονίας. Θα δούμε,
μεταξύ άλλων, πανέμορφα αρχιτεκτονικά κτίρια μπαρόκ
ρυθμού και αναγέννησης, όπως την όπερα, το ανάκτορο
Zwinger, τμήμα των ανακτόρων των βασιλέων της Σαξονίας
με τους όμορφους κήπους, την πανέμορφη εκκλησία των
γυναικών «Frauenkirche» και άλλα αξιοθέατα. Συνεχίζουμε
για την Πράγα. Χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
3η Hμέρα | ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ & ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και θα ξεκινήσουμε με
την 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, τον ναό του
Αγίου Νικολάου. Συνεχίζουμε την ξενάγηση στην Παλιά Πόλη,
όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης
(Staroměstské náměstí), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το
αστρονομικό ρολόι, τον ναό της Παναγίας του Τυν, την εβραϊκή
συνοικία, τον 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 στην πέτρινη γέφυρα του
Καρόλου στολισμένη με τριάντα αγάλματα Αγίων που είναι το
σύμβολο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στα
γραφικά σοκάκια της πόλης. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η Hμέρα | ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Σας προτείνουμε
μια φανταστική εκδρομή στην ομορφότερη λουτρόπολη, το
Κάρλοβι Βάρι. 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. Γνωστή λόγω των ιαματικών της πηγών με
μοναδικές στον κόσμο ιδιότητες, τον 14ο αιώνα ονομάστηκε
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«βασιλική πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρολο Δ’ και έκτοτε
καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των
γραμμάτων, τεχνών και της πολιτικής, όπως οι Τσάρος Πέτρος
Α’, Γκαίτε, Μπετόβεν, Μπαχ και Μαρξ. Σήμερα είναι ένα από τα
πιο γνωστά κέντρα υγείας και αναζωογόνησης της κεντρικής
Ευρώπης. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η Hμέρα | ΠΡΑΓΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ
- ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Βερολίνο όπου με την
άφιξή μας θα επισκεφθούμε το φημισμένο μουσείο της
Περγάμου (είσοδος εξ ιδίων). Στο μουσείο στεγάζονται
ανακατασκευασμένα οικοδομήματα μεγάλου μεγέθους, όπως
ο βωμός της Περγάμου και η πύλη της αγοράς της Μιλήτου.
Eκτός από τη συλλογή αρχαιοτήτων, στον ίδιο χώρο υπάρχουν
το μουσείο ισλαμικής τέχνης και το μουσείο Μέσης Ανατολής.
Στη συνέχεια θα συνεχίσουμε την ξενάγησή μας στο Βερολίνο
όπου θα δούμε, μεταξύ άλλων, το παλαιότερο πανεπιστήμιο της
πόλης, Χούμπολτ, την πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη, την πλατεία
Μπέμπελ Πλατς (Bebelplatz) και το εντυπωσιακό Sony Center.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η Hμέρα | ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) ΠΟΤΣΝΤΑΜ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Ξεκινάμε την ξενάγηση
πόλης. Από την πύλη του Βραδεμβούργου έως την λεωφόρο
Καρλ Μαξ εναλλάσσονται τα μνημεία της βασιλικής εποχής
με τα κτίρια σοσιαλιστικού ρεαλισμού από το κομμουνιστικό
παρελθόν της πόλης ενώ κοντά στο πέρασμα του Τσεκ ποιντ
Τσάρλυ τα απομεινάρια του τείχους σας μεταφέρουν στα
γεγονότα του ψυχρού πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική
λεωφόρο της 17ης Ιουνίου απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο
της πόλης, Τιεργκάρτεν. Στη συνέχεια, ακολουθεί προαιρετική
εκδρομή για το Πότσνταμ. Η πόλη είναι ευρέως γνωστή για
τα μοναδικά πολιτιστικά της τοπία, ειδικότερα τα πάρκα και
το περίφημο ανάκτορο «Σανσουσί» (Sanssouci), που έκτισε
ο Φρειδερίκος ο Μέγας και που έχει ανακηρυχθεί μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς από την Unesco. Θα κατευθυνθούμε
στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου θα ξεκινήσουμε την
περιήγησή μας από την Παλιά Αγορά, η οποία αποτελεί και την
κεντρική πλατεία της πόλης. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, ο
κήπος Lustgarten και το ιστορικό δημαρχείο σχηματίζουν μέχρι

7ΗΜΕΡΕΣ
σήμερα ένα συγκρότημα με αριστοκρατικό αέρα. Επιστροφή
στο Βερολίνο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η Hμέρα | ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.
ΠΡΑΓΑ

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Φόροι αεροδρομίων.
• Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του
εξωτερικού.
• Μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* ή 4*.
• Ημιδιατροφή.
• Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης. • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Ό,τι δεν αναφέρεται στον πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Είσοδοι μουσείων και μνημείων.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Αναχωρήσεις:

08 - 11/03
και κάθε εβδομάδα

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ «Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ»
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΠΕΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΔΟΥΝΑΒΗ

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 | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΒΟΥΔΑ
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας 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 | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ
Πρόγευμα και 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
Ezstergom, και η υπέροχη θέα του Δούναβη από το κάστρο,
ιδανική για φωτογραφίες.

4η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα. Ελεύθερος χρόνος για μία τελευταία βόλτα στην
πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Έπειτα αναχώρηση για
το αεροδρόμιο και την πτήση της επιστροφής.

4ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται:
•Α
 εροπορικά εισιτήρια.
• Τ ρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον
χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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 και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
•Φ
 .Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
•Φ
 όροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Κ ρουαζιέρα Δούναβη
(περιλαμβάνει ποτήρι σαμπάνια) 15€.
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
•Ό
 ,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Αναχωρήσεις:

ΠΡΑΓΑ

11 -17/03 7ΗΜ.
13 -20/02 8ΗΜ.
27/02 -06/03
13 -20/03
20 -27/03
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία
όπως αυτά αναφέρονται στον
τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα σε μπουφέ στον χώρο του
ξενοδοχείου καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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 και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι
καυσίμων.
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.

ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βουδαπέστη. Μετά την
άφιξη μας στο αεροδρόμιο, αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της
Αυστρίας, Βιέννη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος
χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η Hμέρα | ΒΙΕΝΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στη λεγόμενη «πόλη της
μουσικής». Μεγαλοπρεπή ανάκτορα και επιβλητικά κτίρια είναι ορισμένα
από αυτά που δίνουν την ομορφιά της αυστριακής πρωτεύουσας
που θα γνωρίσουμε στην ξενάγησή μας. Θα θαυμάσουμε την Όπερα,
το Πανεπιστήμιο, το Μουσείο Καλών Τεχνών, το Κοινοβούλιο, τον
επιβλητικό καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, τα χειμερινά ανάκτορα
του Χόφμπουργκ. Έπειτα θα επισκεφθούμε το παλάτι του Σένμπρουν
με τους υπέροχους κήπους που ο πλούτος και η διακόσμησή τους
κλέβουν κάτι από την φήμη των Βερσαλλιών. Ελεύθερος χρόνος. Μην
παραλείψετε να πιείτε έναν καφέ με ένα απολαυστικό γλυκό σε κάποιο
από τα φημισμένα καφέ της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η Hμέρα | ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΡΑΓΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας,
Μπρατισλάβα. Θα ξεκινήσουμε με μια περιήγηση του Stare Mesto,
της παλιάς πόλης της οποίας μεγάλο μέρος είναι πεζοδρομημένο, του
καθεδρικού του Αγίου Μαρτίνου, του αρχιεπισκοπικού μεγάρου,
της εθνικής πινακοθήκης και του εθνικού μουσείου. Συνεχίζουμε για
Πράγα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Για το
βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε μια παράσταση του Μαύρου
Θεάτρου ή να κάνετε μια κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα.

4η Hμέρα | ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ & ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε με την 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, τον ναό του
Αγίου Νικολάου. Συνεχίζουμε την ξενάγηση στην Παλιά Πόλη, όπου
μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staroměstské
náměstí), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, τον
ναό της Παναγίας του Τυν, την εβραϊκή συνοικία, τον 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 στην πέτρινη γέφυρα του
Καρόλου στολισμένη με τριάντα αγάλματα Αγίων που είναι το σύμβολο
της πόλης. Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στα γραφικά σοκάκια
της πόλης.
5η Hμέρα | ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ)
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Σας προτείνουμε μια
φανταστική εκδρομή στην ομορφότερη λουτρόπολη, το Κάρλοβι Βάρι.
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. Γνωστή λόγω των
ιαματικών της πηγών με μοναδικές στον κόσμο ιδιότητες, τον 14ο
αιώνα ονομάστηκε «βασιλική πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρολο Δ’
και έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των
γραμμάτων, τεχνών και της πολιτικής, όπως οι Τσάρος Πέτρος Α’, Γκαίτε,
Μπετόβεν, Μπαχ και Μαρξ. Σήμερα είναι ένα από τα πιο γνωστά κέντρα

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ
1 Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΡΑΓΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα
της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα. Άφιξη και αναχώρηση για την
Πράγα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΠΡΑΓΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και θα ξεκινήσουμε με
την 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, τον ναό του
Αγίου Νικολάου. Συνεχίζουμε την ξενάγηση στην παλιά πόλη,
όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης
(Staroměstské náměstí), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το
αστρονομικό ρολόι, τον ναό της Παναγίας του Τυν, την εβραϊκή
συνοικία, τον 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 στην πέτρινη γέφυρα του Καρόλου
στολισμένη με τριάντα αγάλματα Αγίων που είναι το σύμβολο
της πόλης. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς τη Βουδαπέστη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
η
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υγείας και αναζωογόνησης της κεντρικής Ευρώπης. Το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
6η Hμέρα | ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το
μαργαριτάρι του Δούναβη, Βουδαπέστη. Θα πραγματοποιήσουμε μια
πανοραμική περιήγηση με το λεωφορείο μας προκείμενου να κάνουμε
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Χρόνος ελεύθερος. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
7η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε την Πλατεία
των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του
Αγίου Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και
το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη
Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε
τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις
των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα
της Βούδα και της Πέστη, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το
κάστρο, την Τσιταντέλλα. Ελεύθερος χρόνος.
8η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
της επιστροφής.
Στο 7ήμερο πρόγραμμα δεν θα γίνει η Βουδαπέστη της 6ης
ημέρας.

Αναχωρήσεις:

08 - 11/03

3 Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ) - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
η

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΔΟΥΝΑΒΗΑ

Πρόγευμα και αναχώρηση για Βουδαπέστη. Ξεκινάμε την
περιήγηση της πόλης. Θα δούμε την πλατεία των Ηρώων,
με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγίου
Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και το
ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε
στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στον 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 στο Δούναβη, όπου θα απολαύσουμε τα αξιοθέατα
που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού. Μία σίγουρα αξέχαστη
εμπειρία.
4η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΠΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα
στη Βουδαπέστη. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την
πρωτεύουσα της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα. Θα περιηγηθούμε,
μεταξύ άλλων, στην παλιά πόλη, της οποίας μεγάλο μέρος
είναι πεζοδρομημένο, στον καθεδρικό του Αγίου Μαρτίου,
το αρχιεπισκοπικό μέγαρο και την εθνική πινακοθήκη. Τέλος,
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα σε μπουφέ στον χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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 και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Κρουαζιέρα Δούναβη με ποτήρι σαμπάνια περίπου 15€ το
άτομο.
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΒΙΕΝΝΗ

Αναχωρήσεις:

08 - 11/03
03 - 08/03
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται
στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα σε μπουφέ στον χώρο του
ξενοδοχείου καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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 και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι
καυσίμων.
• Κρουαζιέρα Δούναβη με ποτήρι
σαμπάνια περίπου 15€ το άτομο.
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της
Ουγγαρίας, Βουδαπέστη. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

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.

2η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΕΣΤΗ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΔΟΥΝΑΒΗ
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.

4η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ
ΧΩΡΙΑ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρόγευμα και 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’. 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,
μεταφορά στη Βιέννη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3 Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΒΟΥΔΑ
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας 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
η

ΒΙΕΝΝΗ «Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΒΑΛΣ»
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση. Άφιξη και μεταφορά
στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την
πόλη. Διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΒΙΕΝΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και στη συνέχεια 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
κτίριο του κοινοβουλίου, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το
παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του
Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία του Αγίου
Καρόλου. Θα συνεχίσουμε με την περιήγηση στο ανάκτορο και
στον κήπο του Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών,
πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το
έργο ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, όταν η Μαρία Θηρεσία
προσέλαβε τον αρχιτέκτονα Νίκολο Πακάσι. Θα δούμε το ανάκτορο
Mπελβεντέρε. Το βράδυ σας προτείνουμε συναυλία κλασικής
μουσικής.
3η Hμέρα | ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μοναδικό «κάστρο αλατιού»,
το Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη-μνημείο μιας
άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ μπορείτε να περπατήσετε στους

ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Θα επισκεφτούμε,
ακόμη, τους κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ δίπλα στον ποταμό
Ζάλτσαχ. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης, θα
δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό της
πόλης και το Αβαείο του Aγίου Πέτρου. Το βράδυ επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας.
4η Hμέρα | ΒΙΕΝΝΗ - ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε με την περιήγηση στο ανάκτορο και
στον κήπο του Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών,
πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το έργο
ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, όταν η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε
τον αρχιτέκτονα Νίκολο Πακάσι. Στη συνέχεια, αναχώρηση
για τα περίχωρα της Bιέννης, το περίφημο βιεννέζικο δάσος
(Wienerwald). 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. Κατόπιν,
θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Τίμιου Σταυρού (Heiligenkreuz
Abbey) και τέλος θα κλείσουμε την εκδρομή μας με την επίσκεψη
και γνωριμία της γνωστής λουτρόπολης Mπάντεν. Χρόνος
ελεύθερος και επιστροφή στη Βιέννη.
5η Hμέρα | ΒΙΕΝΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

6ΗΜΕΡΕΣ
5η Hμέρα | ΒΙΕΝΝΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και στη συνέχεια 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 χαρακτηριστικό κτίριο του κοινοβουλίου, το
Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο
και την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία
του Αγίου Καρόλου. Θα συνεχίσουμε με την περιήγηση στο ανάκτορο και
στον κήπο του Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών, πρώην
θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το έργο ολοκληρώθηκε
τον 18ο αιώνα, όταν η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε τον αρχιτέκτονα
Νικολό Πακάσι. Θα δούμε το ανάκτορο Mπελβεντέρε. Ελεύθερος χρόνος.
Διανυκτέρευση.
6η Hμέρα |ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια μεταφορά στην
Μπρατισλάβα για την πτήση επιστροφής.

Αναχωρήσεις:

4/5 ΗΜΕΡΕΣ

08 - 11/03 | 22 - 25/03 4 ΗΜ.
04 - 08/03 | 11 - 15/03 5 ΗΜ.
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Τρεις ή τέσσερις (3 ή 4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία
όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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 και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ 40€ ενήλικας,
20€ παιδί έως 12 ετών.
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Σημειώσεις: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές
και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν χωρίς να
παραλειφθεί καμία εκδρομή ή ξενάγηση. Το πρόγραμμα μπορεί να
πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.
Στην 4ήμερη εκδρομή πραγματοποιείται το ανάκτορο Σένμπρουν και δεν
πραγματοποιείται η υπόλοιπη μέρα του 5ήμερου προγράμματος
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Αναχωρήσεις:

ΒΙΕΝΝΗ

08 - 11/03
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία
όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα σε μπουφέ στον χώρο του
ξενοδοχείου καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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 και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ

1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΡΑΓΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της
Σλοβακίας, Μπρατισλάβα. Άφιξη και αναχώρηση για την Πράγα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΠΡΑΓΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και θα ξεκινήσουμε με
την 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, τον ναό του Αγίου
Νικολάου. Συνεχίζουμε την ξενάγηση στην παλιά πόλη, όπου μεταξύ
άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staroměstské
náměstí), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι,
τον ναό της Παναγίας του Τυν, την εβραϊκή συνοικία, τον 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 στην
πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με τριάντα αγάλματα
Αγίων που είναι το σύμβολο της πόλης.
3η Hμέρα | ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη Βιέννη.
Ακολουθεί η περιήγηση στα ανάκτορα Σένμπρουν, που θεωρούνται
ισάξια των Bερσαλλιών. Αποτελούν πρώην θερινή κατοικία της
αυτοκρατορικής οικογένειας. Το έργο ολοκληρώθηκε τον 18ο
αιώνα, όταν η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε τον αρχιτέκτονα Νίκολο
Πακάσι. Θα δούμε το ανάκτορο Belvedere. Θα περιηγηθούμε την
περίφημη λεωφόρο 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

4ΗΜΕΡΕΣ

Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε.
Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Aγίου
Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής
παροικίας. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
4η Hμέρα | ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στη
Βιέννη. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της
Σλοβακίας, Μπρατισλάβα. Θα περιηγηθούμε, μεταξύ άλλων, στην
παλιά πόλη, της οποίας μεγάλο μέρος είναι πεζοδρομημένο, στον
καθεδρικό του Αγίου Μαρτίου, το αρχιεπισκοπικό μέγαρο και την
εθνική πινακοθήκη. Τέλος, μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση της επιστροφής.

Αναχωρήσεις:

ΠΡΑΓΑ

02 - 08/03 | 11 - 17/03 7ΗΜ.
03 - 08/03 | 11 - 16/03 6 ΗΜ.
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Έξι ή πέντε (6 ή 5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία
όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα σε μπουφέ στον χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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 και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Σημείωση: Στο 6ήμερο πρόγραμμα δεν
πραγματοποιείται η 6η μέρα και η ξενάγηση στη
Βουδαπέστη γίνεται την 5η και 7η ημέρα.

ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση
για τα σύνορα των Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις και Βελιγράδι.
Περνώντας τα σύνορα της Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ στο
πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος
χρόνος για μια γνωριμία με την πόλη.
2η Hμέρα | ΒΙΕΝΝΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό την πρωτεύουσα της
Αυστρίας, Βιέννη. Άφιξη και θα επισκεφτούμε τα ανάκτορα
Σένμπρούν και Mπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε την περίφημη
λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά
αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το
τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ,
το Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το
Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε.
Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Aγίου
Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής
παροικίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η Hμέρα | ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό την Πράγα. Άφιξη
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και θα ξεκινήσουμε με την παλιά πόλη, όπου μεταξύ άλλων θα
δούμε την πλατεία της παλιάς πόλης (Staroměstské náměstí),
το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, τον ναό της
Παναγίας του Τυν, την εβραϊκή συνοικία, τον 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 στην πέτρινη γέφυρα
του Καρόλου στολισμένη με τριάντα αγάλματα Αγίων που είναι το
σύμβολο της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η Hμέρα | ΠΡΑΓΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΟΛΔΑΒΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε τη 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.ά. Ελεύθερος
χρόνος. Για το βράδυ προτείνουμε να επιβιβαστούμε από την όχθη
της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι όπου θα ακολουθήσει δίωρη
κρουαζιέρα με γεύμα στο Μολδάβα.
5η Hμέρα | ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας.

6/7ΗΜΕΡΕΣ

Άφιξη στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρόγευμα ξεκινάμε την ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε την Πλατεία
των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του
Αγ. Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και το
ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη
Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα
δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν
οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία
πανοραμική θέα της Βούδα και της Πέστη, θα δούμε το άγαλμα
της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλλα. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
7η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΤΗΣΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Πρόγευμα και αναχωρούμε με προορισμό την πανέμορφη
πρωτεύουσα της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα. Θα περιηγηθούμε στην
παλιά πόλη, της οποίας μεγάλο μέρος είναι πεζοδρομημένο, στον
καθεδρικό του Αγίου Μαρτίου, το αρχιεπισκοπικό μέγαρο και την
εθνική πινακοθήκη. Τέλος, μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση της επιστροφής.

ΡΩΜΗ

Εβδομαδιαίες
αναχωρήσεις

ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας
/ Πάτρας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και
απόπλους για το λιμάνι του Μπάρι. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η Hμέρα | ΜΠΑΡΙ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΡΩΜΗ
Άφιξη στο λιμάνι του Μπάρι και αναχώρηση για την Πομπηία.
Η πόλη που καταστράφηκε το 79 μ.Χ. από τις στάχτες του
Βεζούβιου. Θα ξεναγηθούμε θαυμάζοντας την αρχαία αγορά,
την έπαυλη των Βέτρι, την πύλη του Νέρωνα, τον αρχαίο ναό
του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος με το θέατρο της Πομπηίας.
Έπειτα αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Ιταλίας, Ρώμη.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
3η Hμέρα | ΡΩΜΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας από το
Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό
αμφιθέατρο του κόσμου. Κάποτε αντηχούσαν οι κραυγές των
μονομάχων και τα ουρλιαχτά του όχλου, ενώ αργότερα οι χτύποι
των σφυριών που αφαιρούσαν τους πλίνθους και τα μάρμαρα
που το διακοσμούσαν για να χτιστούν εκκλησίες και παλάτια της
παπικής Ρώμης. Στην ρωμαϊκή αγορά ήταν η καρδιά της αρχαίας
Ρώμης και το κέντρο εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν
στο μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου. Σήμερα
αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους
της Ευρώπης. Στην πλατεία Βενετίας θα σας εντυπωσιάσει το
ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ Β’, τον
πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι επίσης
και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται μπροστά
από τον λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από τους επτά
ιστορικούς λόφους που ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη, από τον
οποίο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα διοικείται η Ρώμη.
Επίσης θα δούμε την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και την
πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια κάνοντας μια ευχή ρίχνοντας ένα
κέρμα στην φημισμένη κρήνη της Φοντάνα Ντι Τρέβι. Ελεύθερος
χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η Hμέρα | ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΊΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φλωρεντία. Ακολουθεί
ξενάγηση πόλης, όπου θα γνωρίσουμε από κοντά την Πιάτσα
ντε λα Σινιορία, την εκκλησία Σάντα Κρότσε με τους τάφους
του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκιο και την ιστορική
πλατεία του καθεδρικού ναού με το καμπαναριό, την Παναγία
των Λουλουδιών και το ιστορικό Βαπτιστήριο και φυσικά
την πινακοθήκη Ουφίτσι. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το

σπίτι του Δάντη, μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και
θα κάνουμε ένα πέρασμα από τον ναό του Ορσανμικέλε και
δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα
Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την
περίφημη αψίδα της Ελευθερίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η Hμέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη ρομαντική
Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες
του ποταμού Αδίγη. Στην κεντρική πλατεία Μπρα θα δούμε την
περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και θα συνεχίσουμε για τις όμορφες
πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από
άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για το
«αρχοντικό των Καπουλέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της
Ιουλιέτας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Βενετία, που 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 Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από
ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα
καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο
σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας.
Εδώ βρίσκεται ο περίφημος καθεδρικός του Αγίου Μάρκου,
αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά
ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του
Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο
Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια
κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος. Τακτοποίση σε
ξενοδοχείο της περιοχής.
6η Hμέρα | ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΝΚΟΝΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα όπου θα
επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις
καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.
7η Hμέρα | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας / Πάτρας. Αποβίβαση
και μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. Άφιξη αργά το
απόγευμα στην πόλη μας.

7ΗΜΕΡΕΣ
Περιλαμβάνονται:
•Α
 κτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα/Πάτρα Μπάρι και Ανκόνα - Ηγουμενίτσα/Πάτρα
σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους
(AB4).
•Δ
 ιανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία.
•Π
 ρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά ανάλογα με την επιλογή
του ξενοδοχείου.
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
•Φ
 .Π.Α. Βελιγράδι.
•Α
 σφάλεια αστικής ευθύνης
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. • Φ
 .Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται.
•Ό
 ,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• C heckpoint 25 ευρώ.
•Δ
 ημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά
(Ρώμη 6€, Φλωρεντία 4.5€, Βενετία 3.15€).
Σημείωση: Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και
αντίστροφα.
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ΖΑΓΚΡΕΜΠ

Εβδομαδιαίες
αναχωρήσεις

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Αναχώρηση από το γραφείο μας το πρωί για τα σύνορα. Κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή, φθάνουμε στην πρωτεύουσα
της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΓΚΡΑΤΣ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρόγευμα και σύντομη περιήγηση της πόλης. Θα δούμε τα πάρκα
Ribnjak, Zrinjevaν τον καθεδρικό ναό του Ζάγκρεμπ, που είναι το
ψηλότερο κτίριο της Κροατίας καθώς και τη μεγάλη πλατεία στο
Dolac όπου λειτουργεί η Κεντρική Αγορά. Συνεχίζουμε για το Γκρατς,
τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Αυστρίας. Η παλιά πόλη είναι ένα
από τα καλύτερα διατηρητέα κέντρα πόλεων στην κεντρική Ευρώπη
και το 1999 προστέθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς της Unesco. Τα σημαντικότερα αξιοθέατά της είναι η
Χάουπτπλατς, η τριγωνική πλατεία στην καρδιά της Παλιάς Πόλης,
το αναγεννησιακού ρυθμού Δημαρχείο, ο καθεδρικός ναός, το
τοπικό Κοινοβούλιο Λαντχάουζ και το μαυσωλείο του αυτοκράτορα
Φερδινάνδου Β΄. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη Βιέννη και
θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη με τη βοήθεια του αρχηγού
μας.
3η Hμέρα | ΒΙΕΝΝΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) - ΠΡΑΓΑ
Πρόγευμα και ξενάγηση στη Βιέννη. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο
Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο
στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου)
όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το
τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το
παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου
του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι
του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της
Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική
γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα
καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Αναχώρηση
για την πρωτεύουσα της Τσέχικης Δημοκρατίας, τη γραφική Πράγα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η Hμέρα | ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΟΛΔΑΒΑ

Πρόγευμα και ξεκινάμε τη 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
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ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου κ.α. Συνεχίζουμε
την 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 Κλεμεντίνουμ, θα δούμε
τη 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. Για το
βράδυ προτείνουμε να επιβιβαστούμε από την όχθη της «Μικρής
πλευράς» σε καραβάκι όπου θα ακολουθήσει δίωρη κρουαζιέρα με
γεύμα στο Μολδάβα.
5η Hμέρα | ΠΡΑΓΑ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Καθ’
οδόν θα επισκεφθούμε την πανέμορφη πρωτεύουσα της Σλοβακίας,
τη Μπρατισλάβα. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Βουδαπέστη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε βραδινή κρουαζιέρα στο
Δούναβη.
6η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Πρόγευμα ξεκινάμε την 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
γινόνταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα
έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδα και της Πέστη, θα δούμε το
άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλλα. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.
7η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρόγευμα παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Περνώντας
τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και
φαγητό, άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

7ΗΜΕΡΕΣ

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

Περιλαμβάνονται:
• Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία
όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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 και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
•Φ
 .Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
•Ό
 ,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΒΕΝΕΤΙΑ

Αναχωρήσεις:

28/02

ΖΑΓΚΡΕΜΠ ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για τα συνορα των Ευζώνων.
Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα της
Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μία
πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η Hμέρα | ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για Λιουμπλιάνα. Άφιξη και
περιήγηση στην πόλη που είναι κτισμένη στις όχθες του
ομώνυμου ποταμού, με έντονα στοιχεία σε αρκετά κτίρια
από την αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική. Θα δούμε, μεταξύ
άλλων, το παλαιό δημαρχείο και τον καθεδρικό ναό που
δεσπόζουν στην πόλη. Στη συνέχεια αναχώρηση για Βενετία.
Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής.

3η Hμέρα | ΒΕΝΕΤΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Πρόγευμα και σήμερα θα γνωρίσουμε την πόλη με τα 118
νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες, την πατρίδα του
Καζανόβα και του ταξιδευτή Μάρκο Πόλο, η ίδρυση της οποίας

χρονολογείται στον 5ο αιώνα. Θα αναχωρήσουμε με βαπορέτο
(εξ ιδίων κόστος) στην περιοχή Καστέλλο όπου βρίσκεται η
ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το
Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και
στενά σοκάκια θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων και
θα καταλήξουμε στην πλατεία του Αγίου Μάρκου όπου βρίσκεται
ο περίφημος καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα
βυζαντινής αρχιτεκτονικής με εντυπωσιακά ψηφιδωτά. Επίσης θα
δούμε το καμπαναριό του Καμπανίλε, τον Πύργο του Ρολογιού,
τη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ.
Ολόκληρη η πόλη αποτελεί ένα έργο τέχνης και τα κτίρια της
σε βενετσιάνικο - γοτθικό ρυθμό θα σας αφήσουν άφωνους.
Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στα γραφικά σοκάκια με
τα πολυάριθμα καταστήματα, εστιατόρια και καφέ. Το απόγευμα
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
4η Hμέρα | ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ - GRANDE FINALE
Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα του πιο
φημισμένου καρναβαλιού παγκοσμίως. Αρχικά με το πούλμαν
και στη συνέχεια με το παραδοσιακό βαπορέτο, θα φτάσουμε
στη «Γαληνοτάτη», που μας περιμένει μασκαρεμένη. Η μέρα
είναι αφιερωμένη στο Grande Finale του καρναβαλιού. Θα
βρεθούμε στη καρδιά της πόλης, όπου πλήθος διαφορετικών
εκδηλώσεων μας περιμένουν. Χαρείτε στη φαντασμαγορικά
στολισμένη κεντρική πλατεία, την εύθυμη ατμόσφαιρα και
τους υπέροχα και πολύ προσεγμένα μεταμφιεσμένους που
κινούνται στα γραφικά στενά. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας γεμάτοι αναμνήσεις από το μοναδικό καρναβάλι.
5η Hμέρα | ΒΕΝΕΤΙΑ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Πρόγευμα και αναχώρηση για Ζάγκρεμπ. Περιήγηση στην πόλη
που αποτελείται από τρία τμήματα: τα δύο παλαιότερα τμήματα
(Κάπτολ και Γκόρντι Γραντ) που βρίσκονται στο ψηλότερο
σημείο κι από την Ντόλντι Γκραντ (Κάτω Πόλη) με εκτεταμένες
σύγχρονες συνοικίες αλλά και βιομηχανικές περιοχές. Αξιοθέατα
της πόλης αποτελούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ζάγκρεμπ, το
Κροατικό Μουσείο Φυσικών Επιστημών, το Μουσείο Μίμαρα, το
Εθνικό Θέατρο και η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.
6η Hμέρα | ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση. Με τις ενδιάμεσες
στάσεις καθοδόν για καφέ και φαγητό φθάνουμε στην πόλη
μας το βράδυ.

6ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται:
•Δ
 ιανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία.
•Π
 ρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά ανάλογα με την επιλογή του
ξενοδοχείου.
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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 και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
•Φ
 .Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται.
•Ό
 ,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• C heckpoints 25 ευρώ.
•Δ
 ημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά
(Βενετία 3.15€).
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ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί και αναχώρηση για τα
σύνορα Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι. Περνώντας
τα σύνορα της Ουγγαρίας φθάνουμε στην πρωτεύουσα, τη
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.
2η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας με τα ωραιότερα
κτίρια της Βουδαπέστης που είναι χτισμένα πάνω στις όχθες
του Δούναβη, μεταξύ των οποίων το βασιλικό ανάκτορο,
εκκλησίες, ιστορικά ανάκτορα και το κοινοβούλιο της
Ουγγαρίας. Έπειτα συνεχίζουμε την περιήγησή μας με τα
πόδια. Η συνοικία του Πύργου και η Παλιά Πόλη έχουν
πεζοδρομηθεί και επανέκτησαν την αρχική τους γοητεία. Στην
περιοχή του λόφου του Πύργου μπορεί κανείς να επισκεφτεί
εκτός από το Ανάκτορο των Αψβούργων, το Μουσείο Ιστορίας
της Βουδαπέστης, την κρήνη του Ματθία, το Θέατρο του
Πύργου, το Ανάκτορο Σάντορ, αλλά και την Εθνική Πινακοθήκη
Ουγγαρίας, όπου είναι συγκεντρωμένα τα πολυτιμότερα έργα
ουγγρικής τέχνης. Περπατώντας την παλιά πόλη της Βούδας,
σταθείτε στην οδό των Λόρδων, όπου παλιότερα έμεναν
αριστοκράτες και έμποροι. Αξίζει να δείτε την εκκλησία του
Αγίου Ματθία, τον «Προμαχώνα των Ψαράδων» με τους
κωνικούς πύργους και την υπέροχη θέα. Το βράδυ σας
προτείνουμε μια κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη για να
θαυμάσετε εν πλω τα φωταγωγημένα κτίρια της πόλης με την
μακροχρόνια ιστορία και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.
3η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ
ΒΙΕΝΝΗ
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 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 Αγίου Στεφάνου και θα περιδιαβούμε
την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Χρόνος
ελεύθερος. Στη συνέχεια επιστροφή αργά το απόγευμα στη
Βουδαπέστη. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε εστιατόριο
με τσιγγάνικα βιολιά.
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4η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας),
παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το
μουσείο κεραμικής τέχνης της γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς,
και την ορθόδοξη εκκλησία του 1752. Περιπλανηθείτε
στο χωριό των Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως
χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος Ανδρέας, όπου μπορείτε
να αγοράσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά
δώρα. Θα επισκεφτούμε το χωριό Esztergom, όπου θα
δούμε τα πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία είναι: η
Βασιλική, το Κάστρο και ο Καθεδρικός Ναός του Ezstergom,
και η υπέροχη θέα του Δούναβη από το κάστρο, ιδανική
για φωτογραφίες. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της
Σλοβακίας. Από τις πιο όμορφες μητροπόλεις της Ευρώπης, η
Μπρατισλάβα απλώνεται σε μια έκταση 48.845 τετραγωνικών
χιλιομέτρων και βρίσκεται στην καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης
συνδεόμενη με τις γειτονικές χώρες μέσω του ποταμού
Δούναβη. Οι βίλες νότια του ποταμού Δούναβη, τα γιγαντιαία
παλάτια και κάστρα από την εποχή του κομμουνισμού, τα
σημαντικότερα μουσεία, αλλά και η πληθώρα των μπαρ που
πλημμυρίζουν από νεολαία, κάνουν την πόλη να ξεχωρίζει. Το
πιο χαρακτηριστικό αξιοθέατο δεν είναι άλλο από το Κάστρο,
στο οποίο στέφθηκαν Ούγγροι βασιλείς και φυλάσσονται
αρκετά κοσμήματα του στέμματος. Η θέα που προσφέρει από
ψηλά είναι φανταστική. Σε απόσταση αναπνοής απλώνεται
η κεντρική αρτηρία της Μπρατισλάβα, ο Βεντούρσκα. Ένας
πολυσύχναστος δρόμος γεμάτος καφέ, εστιατόρια και μπαρόκ
παλάτια. Επόμενη στάση μας το υπέροχο σιντριβάνι στην
κεντρική πλατεία της παλαιάς πόλης. Χρόνος ελεύθερος και
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα.
5η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση νωρίς το πρωί για
Κετσκέμετ, Ζέγκεντ, σύνορα Σερβίας. Άφιξη στην πόλη μας το
βράδυ.

5ΗΜΕΡΕΣ
Περιλαμβάνονται:
• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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 και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης. • Φ
 .Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Κρουαζιέρα Δούναβη, περιλαμβάνει ποτήρι σαμπάνια
15€.
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

BRATISLAVA
VIENNA

SLOVAKIA

BUDAPEST

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΝΙΣ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙ
ΣΑΝΤ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση το πρωί και άμεση αναχώρηση για τη
Βουδαπέστη. Στάση στα αφορολόγητα για τις πιθανές σας
αγορές και φθάνουμε το βράδυ στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Πρόγευμα και αμέσως μετά θα αρχίσουμε την περιήγησή μας
στην πόλη, αρχικά με το λεωφορείο και αργότερα με τα πόδια.
Τα ωραιότερα κτίρια της Βουδαπέστης είναι χτισμένα πάνω στις
όχθες του Δούναβη, μεταξύ των οποίων το Βασιλικό Ανάκτορο,
εκκλησίες, ιστορικά ανάκτορα και το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας.
Πεζή περιήγηση: H συνοικία του Πύργου και η Παλιά Πόλη έχουν
πεζοδρομηθεί και επανέκτησαν την αρχική τους γοητεία. Στην
περιοχή του λόφου του Πύργου, μπορεί κανείς να επισκεφθεί
εκτός από το Ανάκτορο των Aψβούργων, το Μουσείο Ιστορίας
της Βουδαπέστης, την κρήνη του Mατθία, το Θέατρο του
Πύργου, το Ανάκτορο Σάντορ αλλά και την Εθνική Πινακοθήκη
Ουγγαρίας, όπου είναι συγκεντρωμένα τα πολυτιμότερα έργα
ουγγρικής τέχνης. Αξίζει να δείτε την Εκκλησία του Aγίου
Mατθία, τον «Προμαχώνα των Ψαράδων» με τους κωνικούς
πύργους και την υπέροχη θέα. Το μεσημέρι θα γευματίσουμε
κατ ιδίαν στο κέντρο της πόλης και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο.
Το βράδυ σας προτείνουμε κρουαζιέρα στον Δούναβη.
3η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) - ΠΡΑΓΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βιέννη. Θα επισκεφθούμε
τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο
Σένμπρουν που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούμε
το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε την περίφημη
λεωφόρο του Ρινγκ όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά
αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το
τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ,
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό θέατρο, το
Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάματος, τη Φωτίφ Κίρχε.
Θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου και θα
περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας.
Στη συνέχεια αναχώρηση για την Πράγα. Άφιξη, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
4η Hμέρα | ΠΡΑΓΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Πρόγευμα και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση
της πόλης. Μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της παλιάς
πόλης, 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, την εθνική βιβλιοθήκη, το
μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε στη πέτρινη
γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με τριάντα αγάλματα αγίων.
Θα επιβιβαστούμε σε καραβάκι όπου θα ακολουθήσει δίωρη
κρουαζιέρα με γεύμα. Το βράδυ προτείνουμε παράσταση
Μαύρου θεάτρου.
5η Hμέρα | ΠΡΑΓΑ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ζάγκρεμπ. Θα δούμε τα
ιστορικά μνημεία, τα στενά δρομάκια, τους ποδηλατόδρομους,
τα μικρά καφέ. Επίσης θα δούμε την εκκλησία του Αγίου
Μάρκου, το κοινοβούλιο και το προεδρικό Μέγαρο. Στη συνέχεια
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.
6η Hμέρα | ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση. Με τις απαραίτητες στάσεις άφιξη
στην πόλη μας το βράδυ.

KARLOVY
VARY

PRAGUE

6ΗΜΕΡΕΣ
Περιλαμβάνονται:
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα σε μπουφέ στον χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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 και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΡΑΓΑ
VIENNA
BUDAPEST

Zagreb
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ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

Εβδομαδιαίες
αναχωρήσεις

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΝΤΒΑ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΠΟΥΝΤΒΑ
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για την Μπούντβα με
τη μοναδική αρχιτεκτονική, τα δύο χιλιάδων χρόνων στενά
της δρομάκια και τα όμορφα μικρά της καταστήματα. Άφιξη,
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος στη
Μαρίνα της Μπούντβα όπου βρίσκεται και η παλιά πόλη.
2η Hμέρα | ΜΠΟΥΝΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΝΤΒΑ
(ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην Μπούντβα
από την ομώνυμη μαρίνα της, όπου είναι αραγμένα πανάκριβα
πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται βόρεια της παλαιάς πόλης
και από εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα Ομπάλα που είναι ο
πεζόδρομος περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε την κεντρική
πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούμε την
Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο
τμήμα της παλαιάς πόλης, πάνω στα ερείπια παλαιών
οχυρώσεων. Το φρούριο, που πολλές φορές άλλαξε σχήμα
και μέγεθος, τώρα στεγάζει και το θέατρο της Μπούντβα
όπου φιλοξενούνται διάφορα πολιτιστικά δρώμενα, κυρίως
θεατρικές παραστάσεις με δραματολόγιο ντόπιων και ξένων
συγγραφέων. Συνεχίζουμε για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι
περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε
από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα.
Ο Κόλπος του Κότορ, που είναι και το νοτιότερο φιόρδ της
Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν
συμβάλει στην ανακήρυξή του ως Μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την Unesco. Θα περιηγηθούμε
στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα,
καθώς και στον ναό του Αγίου Νικολάου αναχώρηση για το
Ντουμπρόβνικ. Άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο .
3η Hμέρα | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση της πόλης που
φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια,
περιτριγυρισμένο από τα καλοδιατηρημένα τείχη. Βρίσκεται
υπό την προστασία της Unesco και χαρακτηρίζεται ως μνημείο
πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα, μέσα
στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής,
όπως ο μητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, Αγίου
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Βλασίου, με το μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του,
η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το φραγκισκανό μοναστήρι
με την εκκλησία του Σωτήρος και το παλαιότερο φαρμακείο
της πόλης από την εποχή της δημοκρατίας της Ραγούζας.
Επίσης, θα δούμε τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή κρήνη
του Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Το απόγευμα
ελεύθερος χρόνος στη μεσαιωνική πόλη με τα πολυάριθμα
καφέ και εστιατόρια.
4η Hμέρα | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΠΛΙΤ ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Σπλιτ. Θα επισκεφθούμε
το περίφημο ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του
αυτοκράτορα Διοκλητιανού, το οποίο είναι το σημαντικότερο
και καλύτερα διατηρημένο ρωμαϊκό κτίριο στην Κροατία
κτισμένο μεταξύ 295 και 305 μ.Χ. Θα έχουμε, επίσης, την
ευκαιρία να θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό, το γοτθικό
δημαρχείο και τον αναγεννησιακό πύργο του Ρολογιού. Χρόνος
ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία της πόλης, τη διάσημη
Ρίβα για καφέ ή φαγητό. Επιστροφή στο Ντουμπρόβνικ.
5η Hμέρα | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΤΣΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση μέσω Ποντγκόριτσα με ενδιάμεσες
στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.
ΣΠΛΙΤ

5ΗΜΕΡΕΣ
Περιλαμβάνονται:
• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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 την ξενάγησή
μας στο Βελιγράδι.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά
όπου απαιτείται.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΜΠΟΥΝΤΒΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΠΟΥΝΤΒΑ
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για την Μπούντβα
με τη μοναδική αρχιτεκτονική, τα δύο χιλιάδων χρόνων
στενά της δρομάκια και τα όμορφα μικρά της καταστήματα.
Άφιξη, και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος
ελεύθερος στη Μαρίνα της Μπούντβα όπου βρίσκεται και
η παλιά πόλη.

περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά και καλοδιατηρημένα
τείχη του. Βρίσκεται υπό την προστασία της Unesco
και χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και
πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που
θα δούμε μέσα στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας
αρχιτεκτονικής, όπως ο μητροπολιτικός ναός του προστάτη
της πόλης, Αγίου Βλασίου, με το μαρμάρινο οπλισμένο
ιππότη στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου,
η
2 Hμέρα | ΜΠΟΥΝΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΝΤΒΑ
το φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος
(ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
και το παλαιότερο φαρμακείο της πόλης από την εποχή της
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι δημοκρατίας της Ραγούζας. Δε θα παραλείψουμε να δούμε
περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή κρήνη του Ονοφρίου,
από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Χρόνος ελεύθερος και αργά
αιώνα. Ο Κόλπος του Κότορ, που είναι και το νοτιότερο το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική της παλιάς
πόλης έχουν συμβάλει στην ανακήρυξή του ως Μνημείο 4η Hμέρα | ΜΠΟΥΝΤΒΑ - ΤΙΡΑΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Πρόγευμα. Στη συνέχεια αναχώρηση για τα Τίρανα. Χρόνος
Θα περιηγηθούμε στον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου για γεύμα και καφέ όπως και για μια σύντομη περιήγηση
Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και στην εκκλησία του της πόλης. Στη συνέχεια με τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη
Αγίου Νικολάου. Έπειτα επιστροφή στην Μπούντβα όπου αργά το βράδυ στην πόλη μας.
θα ξεκινήσουμε από την ομώνυμη μαρίνα της, όπου είναι
αραγμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται
βόρεια της Παλαιάς Πόλης και από εκεί ξεκινά και η
Σλοβένσκα Ομπάλα που είναι ο πεζόδρομος περιπάτου. Από
εκεί θα περάσουμε την κεντρική πύλη των βενετσιάνικων
τειχών για να επισκεφτούμε την Ακρόπολη που κτίστηκε
κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα της Παλαιάς Πόλης,
πάνω στα ερείπια παλαιών οχυρώσεων. Το φρούριο, που
πολλές φορές άλλαξε σχήμα και μέγεθος, τώρα στεγάζει
και το Θέατρο της Μπούντβα όπου φιλοξενούνται διάφορα
πολιτιστικά δρώμενα, κυρίως θεατρικές παραστάσεις με
δραματολόγιο ντόπιων και ξένων συγγραφέων.
3η Hμέρα | ΜΠΟΥΝΤΒΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
(ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη
και ξεκινάμε την ξενάγηση στην πόλη του Ντουμπρόβνικ,
που φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια,

4ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται:
• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις
σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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 την ξενάγησή
μας στο Βελιγράδι.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΚΟΤΟΡ
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ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ
ΒΡΑΔΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1η - 2η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
(ΞΕΝΑΓΗΣΗ) - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία το βράδυ και αναχώρηση για το
Βελιγράδι. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση στο Βελιγράδι,
το οποίο είναι 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 τιμήν του σήμερα οι Σέρβοι έστησαν μνημείο
με την προτομή του σε περίοπτη θέση. Απέναντι από το
πάρκο του Καλεμέγκνταν, ονόμασαν το δρόμο σε οδό
Ρήγα Φεραίου. Μετά την ξενάγησή μας, χρόνος ελεύθερος

ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1 Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Συγκέντρωση στα γραφεία το πρωί και αναχώρηση για το
Βελιγράδι. Άφιξη, μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
Σας προτείνουμε τον μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ
Μιχαήλοβα, όπου θα βρείτε πολλά και όμορφα καταστήματα
για πιθανές αγορές.
η

4ΗΜΕΡΕΣ 2ΝΥΧΤΕΣ
στην πόλη ή για ξεκούραση στο ξενοδοχείο. Για όσους
επιθυμούν προτείνουμε την προαιρετική μίνι Κρουαζιέρα
στους ποταμούς Σάββα και Δούναβη. Θα επιβιβαστούμε
στα ειδικά ποταμόπλοια για μια μίνι κρουαζιέρα, όπου θα
δούμε την πόλη από μια άλλη οπτική γωνία. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.

4η Hμέρα | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, όπου
γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύντομη περιήγηση
στην πόλη και συνεχίζουμε για τα σύνορα Ευζώνων με καθ’
οδόν στάσεις, άφιξη στην πόλη μας.

3η Hμέρα | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ - ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ
Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για την πόλη του Νόβι
Σαντ. Σε απόσταση περίπου 90 χλμ. και διασχίζοντας τον
μεγάλο ποταμό Δούναβη, θα επισκεφθούμε το μοναστήρι
Κρούσεντολ (16ος αιών.) στη Φρούσκα Γκόρα και το
Σρέμσκι Καρλόβτσι (Sremski Karlovci) και θα φθάσουμε
στην πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα όπου θα ξεκινήσουμε την
περιήγησή μας από το Κάστρο Petrovaradin. Συνεχίζουμε
με την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό και το
δημαρχείο. Χρόνος ελεύθερος στον κεντρικό πεζόδρομο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4ΗΜΕΡΕΣ 3ΝΥΧΤΕΣ
μίνι Κρουαζιέρα στους ποταμούς Σάββα και Δούναβη.
θα επιβιβαστούμε στα ειδικά ποταμόπλοια για μια μίνι
κρουαζιέρα, όπου θα δούμε την πόλη από μια άλλη οπτική
γωνία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η Hμέρα | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ - ΦΡΟΥΣΚΑ
ΓΚΟΡΑ
Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για την πόλη του Νόβι
Σαντ. Σε απόσταση περίπου 90 χλμ. και διασχίζοντας τον
μεγάλο ποταμό Δούναβη, θα επισκεφθούμε το μοναστήρι
Κρούσεντολ (16ος αιών.) στη Φρούσκα Γκόρα και το
Σρέμσκι Καρλόβτσι (Sremski Karlovci) και θα φθάσουμε
στην πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα όπου θα ξεκινήσουμε την
περιήγησή μας από το Κάστρο Petrovaradin. Συνεχίζουμε
με την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό και το
δημαρχείο. Χρόνος ελεύθερος στον κεντρικό πεζόδρομο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

2η Hμέρα | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση στο Βελιγράδι,
το οποίο είναι 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, 4η Hμέρα | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
δε θα παραλείψουμε να επισκεφτούμε τη φυλακή, όπου Πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, όπου
οι Τούρκοι κρατούσαν αιχμάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύντομη περιήγηση
επανάστασης Ρήγα Φεραίο μαζί με τους συντρόφους του. στην πόλη και συνεχίζουμε για τα σύνορα Ευζώνων με καθ’
Προς τιμήν του σήμερα οι Σέρβοι έστησαν μνημείο με την οδόν στάσεις, άφιξη στην πόλη μας.
προτομή του σε περίοπτη θέση. απέναντι από το πάρκο
του Καλεμέγκνταν, ονόμασαν το δρόμο σε οδό Ρήγα
Φεραίου. Μετά την ξενάγησή μας, χρόνος ελεύθερος στην
πόλη. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε την προαιρετική
26

4ΗΜΕΡΕΣ

ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ

Περιλαμβάνονται:
•Δ
 ύο (2) ή Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία
όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
•Π
 ρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με
πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα
με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια
της εκδρομής.
• Ε πίσημος ξεναγός κατά την ξενάγησή
μας στο Βελιγράδι.
•Α
 σφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης. • Φ
 .Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
•Β
 ραδινή βόλτα και κρουαζιέρα περίπου
15€ το άτομο.
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
•Ό
 ,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΜΠΡΑΣΟΒ - ΣΙΝΑΪΑ
ΒΡΑΔΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1η - 2η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Συγκέντρωση στα γραφεία το βράδυ και αναχώρηση για τα
σύνορα Προμαχώνα, Σόφια. Γεύμα εξ ιδίων, και συνεχίζουμε
για Λέβετς – Ρουσε. Άφιξη το πρωί στο Βουκουρέστι και
θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας το ωραιότερο κτήριο
Αρτ Νουβώ, «ναό της μουσικής», το Ατενέουμ Ρομαν, το
επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόμημα του βασιλικού παλατιού
που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας,
το παλάτι του βασιλιά Κάρολου του 1ου, που σήμερα στεγάζει
την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την πλατεία της
Επανάστασης του 1989 και το κτήριο που στέγαζε τα γραφεία
του καθεστώτος Τσαουσέσκου, το εντυπωσιακό οικοδόμημα
της Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης (Cercul National Militar) και το
τελευταίο «απόκτημα», πριν από την πτώση της δικτατορίας, το
φαραωνικών διαστάσεων προεδρικό μέγαρο, με τον οξύμωρο
τίτλο «Σπίτι του Λαού» που σήμερα ονομάζεται Παλάτι του
κοινοβουλίου, το 2ο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το
Πεντάγωνο. Επίσης θα γνωρίσουμε την Αψίδα του Θριάμβου,
την πατριαρχική εκκλησία και το Πατριαρχείο, την Όπερα και το
κτήριο του Πανεπιστημίου. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση
στο ξενοδοχείο ή στα αξιοθέατα της πόλης όπως στη φημισμένη

ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Συγκέντρωση στα γραφεία το πρωί και αναχώρηση για τα
σύνορα Προμαχώνα, Σόφια. Γεύμα εξ ιδίων και συνεχίζουμε για
Λόβετς-Ρούσε. Άφιξη το βράδυ στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας με το
ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβό, «ναό της μουσικής», το
Ατενέουμ Ρομαν, το επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόμημα του
βασιλικού παλατιού που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο
Τέχνης της Ρουμανίας, το παλάτι του βασιλιά Κάρολου Α’, που
σήμερα στεγάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη,
την πλατεία της Επανάστασης του 1989 και το κτίριο που
στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος Τσαουσέσκου, το
εντυπωσιακό οικοδόμημα της Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης
(Cercul Militar Naţional) 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
δεύτερο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το Πεντάγωνο.
Επίσης θα δούμε την Αψίδα του Θριάμβου, την πατριαρχική
εκκλησία και το Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτίριο του
Πανεπιστημίου. Ελεύθερος χρόνος στη φημισμένη οδό
Λιπσκάνι και στον αρχαιολογικό χώρο της λεγόμενης παλιάς
βασιλικής αυλής, όπου δεσπόζει η προτομή του Βλαντ Τσέπες.
Έπειτα θα επισκεφτούμε το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια
Τσαουσέσκου. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τον
ορθόδοξο ναό Σταυρουπόλεως.
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οδό Λιπσκάνι και στον αρχαιολογικό χώρο της λεγόμενης παλιάς
βασιλικής αυλής, όπου δεσπόζει η προτομή του Βλαντ Τσέπες.
Έπειτα θα επισκεφτούμε το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια
Τσαουσέσκου. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τον Ορθόδοξο
ναό Σταυρουπόλεως.
3η Hμέρα | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΣΙΝΑΙΑ ΜΠΡΑΝ - ΚΑΣΤΡΟ ΔΡΑΚΟΥΛΑ - ΜΠΡΑΣΟΒ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού
διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχοβα φτάνουμε στη
Σινάια, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε
το παλάτι Πέλες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου Α’,
βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθ’ οδόν το
μοναστήρι της Σινάια 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. Επιστροφή στο Βουκουρέστι. Προαιρετική
διασκέδαση σε τοπικό εστιατόριο.

4η Hμέρα | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) ΕΠΙΣΤΟΦΗ
Αναχώρηση το πρωί για Ρούσε, Σόφια όπου θα ακολουθήσει
ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Θα δούμε τη
Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας Κυριακής, τα Ρωμαϊκά Μνημεία,
τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νιέφσκι, τη Βουλή και την
Πανεπιστημιούπολη. Γεύμα εξ ιδίων και συνεχίζουμε για σύνορα
Προμαχώνα, άφιξη στην πόλη μας.

ΑΤΕΝΈΟΥΜ ΡΟΜΑΝ
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3η Hμέρα | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΣΙΝΑΙΑ ΜΠΡΑΝ - ΚΑΣΤΡΟ ΔΡΑΚΟΥΛΑ - ΜΠΡΑΣΟΒ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού
διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχοβα φτάνουμε στη
Σινάια, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε
το παλάτι Πέλες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου Α’,
βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθ’ οδόν το
μοναστήρι της Σινάια 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. Επιστροφή στο Βουκουρέστι. Προαιρετική
διασκέδαση σε τοπικό εστιατόριο.
4η Hμέρα | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) - ΕΠΙΣΤΟΦΗ
Αναχώρηση το πρωί για Ρούσε, Σόφια όπου θα ακολουθήσει
ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Θα δούμε τη
Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας Κυριακής, τα Ρωμαϊκά Μνημεία,

ΣΟΦΙΑ

τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νιέφσκι, τη Βουλή και την
Πανεπιστημιούπολη. Γεύμα εξ ιδίων και συνεχίζουμε για σύνορα
Προμαχώνα, άφιξη στην πόλη μας.
Περιλαμβάνονται:
•Δ
 ύο (2) ή Τρεις (3) διανυκτερεύσεις
σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται
στον τιμοκατάλογο.
•Π
 ρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
•Φ
 .Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
•Ό
 ,τι δεν αναφέρεται πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΟΦΙΑ

Αναχωρήσεις:

09 - 11/03
23 - 25/03

ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΟΝΗ ΡΙΛΑΣ - ΣΟΦΙΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Διέλευση
από τα σύνορα Προμαχώνα, στάση στα αφορολόγητα
και συνεχίζουμε για Σαντάνσκι, Μονή Ρίλας. Επίσκεψη –
προσκύνημα στον ναό και το μουσείο και αναχώρηση για
Σόφια. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και αρχίζουμε την
ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια. Θα δούμε
τον βυζαντινό ναό της Αγίας Κυριακής, τα ρωμαϊκά μνημεία,
τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νιέφσκι, τη Βουλή και την
πανεπιστημιούπολη. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη.

3η Hμέρα | ΣΟΦΙΑ - ΒΙΤΟΣΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
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 πόλη μας το βράδυ.
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

2η Hμέρα | ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
Πρόγευμα. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στη
Φιλιππούπολη, την πόλη που έκτισε ο βασιλιάς Φίλιππος
Β΄. Στην περιήγησή μας θα δούμε την εκκλησία Των Αγίων
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.
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Περιλαμβάνονται:
• Δύο (2) διανυκτερεύσεις ξενοδοχεία
όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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 και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά..
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχωρήσεις:

08 - 11/03 | 22 - 25/03
Περιλαμβάνονται:
• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία
όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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 και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά..
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΑΒΑΛΑ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ - ΟΡΜΕΝΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί 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.
2η Hμέρα | ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΣΩΖΟΠΟΛΗ - ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ
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
28

Γεωργίου, θα μάθουμε την ιστορία του, θα προσκυνήσουμε και
μετά μπορούμε να κατεβούμε μέχρι την 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. Συνεχίζουμε 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. Όσοι έχουν τη διάθεση να περπατήσουν
λίγο περισσότερο μπορούν να δουν και την εκκλησία των
Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, η οποία είναι Μητρόπολη του
Μπουργκάς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η Hμέρα | ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΒΑΡΝΑ - ΑΛΑΤΖΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την όμορφη πόλη της Βάρνας, τη
μεγαλύτερη της Μαύρης Θάλασσας. Θα διασχίσουμε το κέντρο
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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, κτισμένο το
1866 και μετά θα έχουμε χρόνο στον όμορφο πεζόδρομο με την
όπερα και τα πολλά καταστήματα για αγορές 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.
4η Hμέρα | ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΣΟΦΙΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
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.

Αναχωρήσεις:

08 - 11/03
22 - 25/03

ΑΪΒΑΛΙ - ΣΜΥΡΝΗ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΤΡΟΙΑ - ΑΪΒΑΛΙ
Αναχώρηση το πρωί από τα γραφεία μας και κάνοντας τις
προβλεπόμενες στάσεις, φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των
Κήπων. Περνώντας από Κεσσάνη, Καλλίπολη, φτάνουμε στην
Μάδυτο για να πάρουμε το καράβι για Τσανάκκαλε. Ελεύθερος
χρόνος στη πόλη. Στη συνέχεια επίσκεψη της Ομηρικής Τροίας.
Ξαναζήστε στον αρχαιολογικό χώρο, την Ηλιάδα με τους Έλληνες
και Τρώες ήρωες, Αχιλλέα, Έκτορα, Μενέλαο και πόσους ακόμη που
έμειναν στην ιστορία μέσα από το έργο του Ομήρου. Συνεχίζουμε
για το μοναδικό Αϊβαλί. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΑΪΒΑΛΙ - ΦΩΚΑΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το παραθαλάσσιο προάστιο των
Φωκαίων με τα στενά δρομάκια, τις φημισμένες ψαροταβέρνες και
τις ελληνικές συνοικίες με τα γραφικά σπίτια, τελευταία ένδειξη του
τοπικού ελληνισμού. Συνεχίζουμε για την ξακουστή πρωτεύουσα
της Ιωνίας, περνώντας και από το προάστιο της Μενεμένης.
Φθάνοντας εκεί, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να περιηγηθούμε
στον παραλιακό πεζόδρομο της Σμύρνης, το γραφικό Κορντόν ή
την πλούσια αγορά της πόλης, Κεμέραλτι. Αφήνουμε την ιστορική
πόλη, περνώντας από την περιοχή του Άλσαντζακ όπου έχουν
απομείνει λίγα σπίτια ελληνικά, και περνώντας από το προάστιο
του Καρσίγιακα, ελληνιστί Κορδελιό κατευθυνόμαστε για το Αϊβαλί.

3η Hμέρα | ΑΪΒΑΛΙ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΑ
Πρόγευμα και κατευθυνόμαστε για την Πέργαμο. Στον αρχαιολογικό
χώρο της επισκεπτόμαστε το Ασκληπιείο. Περιηγούμενοι την
όμορφη πόλη, θαυμάζουμε τα ερείπια του Σεραπείου, ενός από
τους μεγαλύτερους ναούς των ρωμαϊκών χρόνων. Στη συνέχεια
μετάβαση στα Μοσχονήσια στη νότια είσοδο του Αδραμυττηνού
κόλπου, έναντι της νήσου Λέσβου, όπου θα επισκεφθούμε το
ναό των Ταξιαρχών. Πρόκειται για τις αρχαίες «Εκατόνησους»
ή «Ασκανίους νήσοι» Το απόγευμά μας είναι αφιερωμένο σε
περιήγηση στα παλιά ελληνικά σπίτια του Αϊβαλιού. Ακόμη,
περνώντας την πρόσφατα κατασκευασμένη γέφυρα, περνάμε
στο πρώτο νησί των Μοσχονησίων. Θαυμάζουμε εκεί το ναό των
Αγίων Ταξιαρχών και κάνουμε μια βόλτα στην όμορφη παραλία του
νησιού.
4η Hμέρα | ΑΪΒΑΛΙ - ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρόγευμα, αναχωρούμε με κατεύθυνση βόρεια,
κατευθυνόμενοι προς τη Λάμψακο. Με την υπάρχουσα πορθμιακή
γραμμή περνάμε στην Καλλίπολη, γνωστή για τις μάχες που έγιναν
εκεί το 1915. Γευματίζουμε εξ ιδίων, περιηγούμαστε τη γραφική
πόλη και συνεχίζουμε προς τα τουρκοελληνικά σύνορα και
διασχίζοντας την Εγνατία οδό, άφιξη στην πόλη μας.

4ΗΜΕΡΕΣ
Περιλαμβάνονται:
• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία
όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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 και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά..
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι δεν αναφέρεται πρόγραμμα ή αναγράφεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχωρήσεις:

09 - 11/03
23 - 25/03

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΟΧΡΙΔΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για Έδεσσα,
σύνορα Νίκης, Μοναστήρι, χρόνος ελεύθερος. Τέλος, άφιξη
στη γραφική πόλη της Οχρίδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΟΧΡΙΔΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Επίσκεψη στην πανέμορφη Οχρίδα. Περιήγηση στα γραφικά
δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά και τις βυζαντινές εκκλησίες της
πόλης του Αγίου Κλήμεντα και της Αγίας Σοφίας, τα μικρομάγαζα
με τα είδη λαϊκής τέχνης και κεραμικής. Το απόγευμα επίσκεψη
στο γειτονικό θέρετρο της Στρούγκας, όπου και θα κάνουμε
βόλτα στον πεζόδρομο με το πολύ γραφικό χρώμα. Επιστροφή
στην Οχρίδα.
3η Hμέρα | ΟΧΡΙΔΑ - ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
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 τα σύνορα Νίκης, αφού κάνουμε μια σύντομη στάση για
καφέ στο Μοναστήρι. Άφιξη στην πόλη μας.

3ΗΜΕΡΕΣ
Περιλαμβάνονται:
• Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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 και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Εβδομαδιαίες
αναχωρήσεις

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1 Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση το πρωί από τα γραφεία μας. Διασχίζοντας τμήματα
της Εγνατίας οδού, και κάνοντας τις προβλεπόμενες στάσεις,
διερχόμαστε έξω από την Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη
και φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου
μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων επισκεπτόμαστε τα
καταστήματα των αφορολογήτων ειδών. Περνώντας τη
γέφυρα του Έβρου, μπαίνουμε στην Τουρκία. Μετά τις
συνοριακές διατυπώσεις, αναχώρηση για τη βασίλισσα των
πόλεων, την Κωνσταντινούπολη. Άφιξη στο ξενοδοχείο, όπου
τακτοποιούμαστε και ξεκουραζόμαστε.
η

2η Hμέρα | ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΚΑΠΑΛΙ
ΤΣΑΡΣΙ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑΙ
Πρόγευμα και ξεκινάμε με έναν «οδικό» περίπλου των
Θεοδοσιανών τειχών. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία της
Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί) με τους τάφους Πατριαρχών
και ευεργετών και συνεχίζουμε στη μεγάλη σκεπαστή αγορά
της πόλης, το Καπαλί Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα
για ψώνια σε δερμάτινα είδη, αλάβαστρα, είδη δώρων,
χρυσαφικά, αντίκες κ.α. Στον χρόνο αυτό μπορείτε να
περάσετε και μια βόλτα από την Αιγυπτιακή αγορά. Ακολούθως
περνάμε από την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου
στην ασιατική ακτή. Άφιξη στη Χαλκηδόνα με τη γνωστή
λεωφόρο Βαγδάτης και τα πολυτελή εμπορικά καταστήματα.
Συνεχίζουμε για το λιμάνι του Μπόσταντζι, από όπου θα
πραγματοποιήσουμε προαιρετική εκδρομή με το πλοιάριο της
γραμμής, για τα μαγευτικά και καταπράσινα Πριγκηπόννησα.
Άφιξη στην Πρίγκηπο και ελεύθερος χρόνος για βόλτα με τα
γραφικά παϊτόνια, όπου θα θαυμάσουμε τις αρχοντικές ξύλινες
επαύλεις με τους ολάνθιστους κήπους. Για όσους επιθυμούν
προτείνουμε την ανάβαση-προσκύνημα στο μοναστήρι του ΑϊΓιώργη του Κουδουνά, που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο
του νησιού, από όπου θα θαυμάσουμε την υπέροχη θέα όλων
των νησιών. Γεύμα ατομικά σε παραθαλάσσια ψαροταβέρνα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η Hμέρα | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Μετά το πρόγευμά μας, συμμετέχουμε προαιρετικά σε μια
πλωτή περιήγηση στον μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι που
30

ενώνει τη Θάλασσα του Μαρμαρά με τη Μαύρη Θάλασσα.
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο ιστορικό κέντρο και θα
ξεκινήσουμε με τον βυζαντινό ιππόδρομο. Εκεί, βλέπουμε
τη γερμανική κρήνη του Κάιζερ, δώρο στον σουλτάνο
Μουράτ Β΄, τον αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω του
ιερογλυφικά, τον χάλκινο κίονα των Δελφών, τη στήλη του
Πορφυρογέννητου. Επόμενη επίσκεψή μας, στο αρχιτεκτονικό
αριστούργημα των αιώνων, τον ναό της Αγίας Του Θεού
Σοφίας, το δημιούργημα των αρχιτεκτόνων, Ανθέμιου και
Ισίδωρου. Έπειτα, απαραίτητη η επίσκεψή μας στη Δεξαμενή
του Ιουστινιανού, με τους διαφόρων ρυθμών κίονες.
Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο παλάτι του Τοπ Καπί, που είναι
το πρώτο παλάτι που δημιουργήθηκε από τους Οθωμανούς
μετά την άλωση της Πόλης. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο
και το βράδυ συμμετέχουμε προαιρετικά στη νυχτερινή
διασκέδαση με χορούς και τραγούδια της Ανατολής.
4η Hμέρα | ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΠΡΟΥΣΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την Προύσα. Περνώντας από την
κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου, διασχίζουμε τον νομό της
Νικομήδειας και αφού περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα του
Αστακινού κόλπου, φθάνουμε στην καταπράσινη Προύσα.
Εκεί επισκεπτόμαστε το κενοτάφιο του Καραγκιόζη, το Ουλού
Τζαμί, κτισμένο το 1399 και κάνουμε μια περιήγηση στη παλιά
πόλη της Προύσας. Η Προύσα είναι γνωστή για τα υφαντά
της, τις χειροποίητες δαντέλες, τις πετσέτες και τα μεταξωτά.
Επιστροφή το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Για τους
ταξιδιώτες που δεν θα έρθουν στην Προύσα, η ημέρα θα
είναι ελεύθερη. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή στην
Προύσα θα επισκεφθούμε το εντυπωσιακό ανάκτορο Ντολμά
Μπαχτσέ, νεότερη κατοικία των σουλτάνων και διοικητικό
κέντρο της οθωμανικής αυτοκρατορίας και τη μονή της Χώρας,
τη μεγαλύτερη πινακοθήκη βυζαντινών ψηφιδωτών στον
κόσμο.
5η Hμέρα | ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΒΛΑΧΕΡΝΑ
- ΕΠΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό
Πατριαρχείο στο Φανάρι, στο Αγίασμα της Παναγίας των
Βλαχερνών, όπου εψάλη για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος
το 626 μ.Χ. Eπιστροφή στο ξενοδοχείο για check out και
αναχώρηση το μεσημέρι για τα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος
και με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στην πόλη μας.

4/5ΗΜΕΡΕΣ
Περιλαμβάνονται:
• Τρεις (3) ή τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις
σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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 και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης. • Φ
 .Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Προαιρετική εκδρομή στην Προύσα 20 ευρώ.

Σημείωση: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν
πραγματοποιείται η 4η μέρα του 5ήμερου
προγράμματος.

Εβδομαδιαίες
αναχωρήσεις

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

4ΗΜΕΡΕΣ

ΒΡΑΔΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το βράδυ. Διασχίζοντας
τμήματα της Εγνατίας οδού, και κάνοντας τις προβλεπόμενες
στάσεις, διερχόμαστε έξω από την Καβάλα, Ξάνθη,
Αλεξανδρούπολη και φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό
των Κήπων, όπου μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων
επισκεπτόμαστε, βγαίνοντας από τη χώρα, τα καταστήματα
των αφορολογήτων ειδών. Περνώντας τη γέφυρα του Έβρου,
μπαίνουμε στην Τουρκία.
2η Hμέρα | ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΚΑΠΑΛΙ
ΤΣΑΡΣΙ
Διασχίζουμε το ευρωπαϊκό μέρος της Τουρκίας, φθάνουμε
το πρωί στη βασίλισσα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη.
Ξεκινάμε με έναν «οδικό» περίπλου των Θεοδοσιανών
τειχών. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής
(Μπαλουκλί) με τους τάφους Πατριαρχών και ευεργετών. Στη
συνέχεια επισκεπτόμαστε τη σκεπαστή αγορά της Πόλης, το
γνωστό Καπαλί Τσαρσί, με τα 4.000 μαγαζιά, όπου μπορούμε

να βρούμε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
3η Hμέρα | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Μετά το πρόγευμά μας, συμμετέχουμε προαιρετικά σε μια
πλωτή περιήγηση στον μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι που
ενώνει τη Θάλασσα του Μαρμαρά με τη Μαύρη Θάλασσα.
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο ιστορικό κέντρο και θα
ξεκινήσουμε με τον βυζαντινό ιππόδρομο. Εκεί, βλέπουμε
τη γερμανική κρήνη του Κάιζερ, δώρο στον σουλτάνο
Μουράτ Β΄, τον αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω του
ιερογλυφικά, τον χάλκινο κίονα των Δελφών, τη στήλη του
Πορφυρογέννητου. Επόμενη επίσκεψή μας, στο αρχιτεκτονικό
αριστούργημα των αιώνων, τον ναό της Αγίας Του Θεού
Σοφίας, το δημιούργημα των αρχιτεκτόνων, Ανθέμιου και
Ισίδωρου. Έπειτα, απαραίτητη η επίσκεψή μας στη Δεξαμενή
του Ιουστινιανού, με τους διαφόρων ρυθμών κίονες.
Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο παλάτι του Τοπ Καπί, που είναι
το πρώτο παλάτι που δημιουργήθηκε από τους Οθωμανούς

μετά την άλωση της Πόλης. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο
και το βράδυ συμμετέχουμε προαιρετικά στη νυχτερινή
διασκέδαση με χορούς και τραγούδια της Ανατολής.
4η Hμέρα | ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΒΛΑΧΕΡΝΑ
- ΕΠΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό
Πατριαρχείο στο Φανάρι, στο Αγίασμα της Παναγίας των
Βλαχερνών, όπου εψάλη για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος
το 626 μ.Χ. Eπιστροφή στο ξενοδοχείο για check out και
αναχώρηση το μεσημέρι για τα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος
και με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται:
• Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται
στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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 και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης. • Φ
 .Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Αναχωρήσεις:

09 - 11/03
22 - 25/03

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 09/03 ή 23/03 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΞΑΝΘΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ - ΣΒΙΛΕΝΓΚΡΑΝΤ
Συγκέντρωση κι αναχώρηση στις 07:00 από την πλατεία
Αριστοτέλους (Εγνατίας 76). Μετά από μία σύντομη στάση
για καφέ στη Μουσθένη συνεχίζουμε για την γραφική Ξάνθη
όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Στην συνέχεια αναχωρούμε
για το μεσημεριανό μας γεύμα στην Ορεστιάδα. Αναχώρηση,
διέλευση των συνόρων κι άφιξη στον προορισμό μας, το
Σβίλενγκραντ που διασχίζει ο ποταμός Έβρος. Τακτοποίηση
στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο μας (SPA- Csino). Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/03 ή 24/03 | ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την Αδριανούπολη όπου και
θα ξεναγηθούμε: τεμένη Σελιμιγιέ (το συγκρότημα Κουλιγιέ),
Εσνή Τζαμί, το Κάραβαν Σεράι, το Λαογραφικό, Υγείας και
Αρχαιολογικό Μουσείο. Ελεύθερος χρόνος για αγορές και
γεύμα. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
Δείπνο - Διανυκτέρευση .

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/03 ή 25/03 | ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρόγευμα, περιήγηση στο Σβίλενγκραντ και στη
συνέχεια αναχώρηση με το λεωφορείο για τη Φιλιππούπολη τη
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας που είναι χτισμένη
στις όχθες του ποταμού Έβρου. Μια βόλτα στη Βουλγαρία
του 19ου αιώνα στον πεζόδρομο Ulitsa Knyaz Aleksandâr και
τις πλατείες Stambolov και Ploshtad Centralen. Στη παλιά
πόλη κυριαρχεί το αρχιτεκτονικό της ύφος της βουλγαρικής
αναγέννησης και καλύπτει την περιοχή των Τριών Λόφων Νεμπέτ
Τεπέ, Τζαμπάζ Τεπέ και Ταξίμ Τεπέ. Ένα από τα σημαντικότερα
αξιοθέατα είναι το αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο χωρητικότητας
7.000 θεατών που κατασκευάστηκε τον 2 αιώνα μ.Χ. από
τον αυτοκράτορα Τραϊανό. Άλλα σημαντικά αξιοθέατα είναι ο
καθεδρικός ναός της Παναγίας, το Εθνογραφικό Μουσείο, το
Λαογραφικό Μουσείο που στεγάζεται στο σπίτι του Έλληνα
έμπορου Αργύρη Κουγιουμτζόγλου και η γνωστή εκκλησία
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ελεύθερος χρόνος για
βόλτα και γεύμα. Συνεχίζουμε για το μαγευτικό Μπόροβετς.
Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την επιστροφή μας στην
Θεσσαλονίκη.

ΜΠΑΝΣΚΟ
1η Hμέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ - ΜΠΆΝΣΚΟ
Συγκέντρωση στις 09.00 & αναχώρηση στις 09.30 για έναν από
τους κορυφαίους χειμερινούς προορισμούς στην Ευρώπη, το
Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Διερχόμαστε από το συνοριακό σταθμό
του Προμαχώνα. Μετά από μία ευχάριστη & γραφική διαδρομή
φθάνουμε στον προορισμό μας. Εκτιμώμενος χρόνος ταξιδιού 4
- 4.30 ώρες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος
για την πρώτη γνωριμία μας με το χωριό του Μπάνσκο. Ο συνοδός
της εκδρομής θα σας προτείνει ανάλογα με τη διάθεσή σας, φαγητό
σε κάποια παραδοσιακή ταβέρνα (Mehana) ή αργότερα ποτό σε
κάποιο club της περιοχής. Διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΜΠΑΝΣΚΟ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ (ΣΟΦΙΑ-ΜΟΝΗ ΡΙΛΑΣ)
Πρόγευμα σε μπουφέ αμερικάνικου τύπου στο χώρο του
ξενοδοχείο. Σήμερα η ημέρα μας είναι ελεύθερη για να
περπατήσουμε τα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια του χωριού,
να απολαύσουμε τον καφέ μας, να εξευρενήσουμε την τοπική
αγορά. Ακόμη, έχετε χρόνο για να απολαύσετε ελεύθερα τις
παροχές spa του ξενοδοχείου για στιγμές χαλάρωσης που
όλοι έχουμε ανάγκη. Ελεύθερος Χρόνος. Διανυκτέρευση.
Προαιρετική εκδρομή στη Σόφια: Εναλλακτικά προτείνουμε
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Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορές , περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο ως
αναλυτικό πρόγραμμα
• Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο deluxe ξενοδοχείο MERIT
GRAND MOSTA HOTEL & SPA & CASINO 5 αστέρων
• Ημιδιατροφή στην μορφή πλουσιότατου μπουφέ ( 2
προγεύματα + 2 δείπνα) *
• Δωρεάν χρήση HAMAM και εσωτερικής πισίνας
• Αρχηγό του γραφείου μας καθόλη την διάρκεια της
εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Εισιτήρια και είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους
• Ποτά στα δείπνα
• Φιλοδωρήματα και οτιδήποτε αναφέρεται ως
προαιρετική ενέργεια

3ΗΜΕΡΕΣ

ημερήσια εκδρομή στη Σόφια, την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας και
μονή Ρίλας τη μεγαλύτερη και πιο φημισμένη μονή της Βουλγαρίας.
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση νωρίς το πρωί. Άφιξη
στη Σόφια και ξεκινάμε τη ξενάγησή μας με Έλληνα ξεναγό.
Γνωρίζουμε ενδιαφέροντα μνημεία της πόλης όπως η εκκλησία
Αλεξάντερ Νέφσκυ, την υπαίθρια αγορά με παλιά αντικείμενα και
αντίκες, τη Ρώσικη εκκλησία, το μνημείο των Ρώσων στρατιωτών,
το παλιό πανεπιστήμιο και τη γέφυρα των αετών. Ελεύθερος χρόνος
για αγορές σ ενα από τα 5 mall. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
Μπάνσκο. Διανυκτέρευση.
3η Hμέρα | ΜΠΆΝΣΚΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
Πρόγευμα σε μπουφέ αμερικάνικου τύπου στο χώρο του
ξενοδοχείου. Συγκέντρωση για check out στη reception στις
12.00. Μεταφέρουμε τις αποσκευές στο λεωφορείο. Ελεύθερος
χρόνος για μία τελευταία βόλτα & ξεκινάμε στις 14.00 το ταξίδι
της επιστροφής. Φθάνοντας στον συνοριακό σταθμό στο χωριό
Kulata & μετά τον έλεγχο των ταξιδιωτικών μας εγγράφων
μπαίνουμε στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας προς την πόλη
μας. Εκτιμώμενος χρόνος ταξιδιού 4-4.30 ώρες. Φθάνουμε στη
Θεσσαλονίκη έχοντας αποβάλει το άγχος της καθημερινότητας & με
τις καλύτερες εντυπώσεις από το ταξίδι μας.

Περιλαμβάνονται:
• Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας
• Διατροφή
• Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας
• Ξεναγήσεις- περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Έμπειρο αρχηγό – συνοδό του γραφείου
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
και οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό στο
πρόγραμμα.
• Προαιρετική ημερήσια εκδρομή
στη Σόφια και Μονή Ρίλας 15 ευρώ
Σημειώσεις: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις
είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που
θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παραλειφθεί καμία
εκδρομή ή ξενάγηση. Το πρόγραμμα δύναται να
πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.

Καρναβάλια
στην Ελλάδα!
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΛΑΜΙΑ - ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΠΑΤΡΑ

Αναχώρηση το πρωί από τα γραφεία μας για την Πάτρα. Πρώτος μας σταθμός τα πανέμορφα
Καλάβρυτα, περνώντας και από το Μέγα Σπήλαιο. Στη συνέχεια, ανεβαίνουμε στην ιστορική μονή

3ΗΜΕΡΕΣ

της Αγίας Λαύρας. Γεύμα (εξ ιδίων) στα Καλάβρυτα και στη συνέχεια αναχώρηση για την Πάτρα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΠΑΤΡΑ - ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Πρόγευμα και θα παρακολουθήσουμε τη μεγάλη παρέλαση του πατρινού καρναβαλιού, την κυριότερη
έκφραση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάτρας που γράφει ιστορία και αναμνήσεις. Το πρόγραμμα
προβλέπει συμμετοχή πολλών πληρωμάτων με έμφαση, μεταξύ άλλων, σε σημαντικά εθνικά και
διεθνή γεγονότα, άρματα με ειδικά εφέ και πολλές εκπλήξεις πάντα υπό το βλέμμα της σάτιρας και της
κωμωδίας. Διανυκτέρευση.
3η Hμέρα | ΠΑΤΡΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤ0 ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΑΛΕΥΡΟΜΟΥΤΖΟΥΡΩΜΑΤΑ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Ναύπακτο, με το καλοδιατηρημένο βενετσιάνικο κάστρο, τον
ανδριάντα του Καραϊσκάκη και τη γραφική πλατεία. Επιστρέφουμε στο ιστορικό Γαλαξίδι, όπου θα
έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο γραφικό χωριό, θαυμάζοντας πανέμορφα σπίτια, εκκλησίες
και ιστορικές γωνίες. Παράλληλα θα παρακολουθήσουμε τις καρναβαλίστικες εκδηλώσεις, τα γνωστά
«αλευρομουντζουρώματα», έθιμο με έντονο διονυσιακό χρώμα. Το μεσημέρι όλοι οι κάτοικοι
κατεβαίνουν στο λιμάνι όπου στεφανώνουν ένα ζευγάρι «ραίνοντάς» το με «φούμο» και αλεύρι. Μετά
την τελετή οι νιόπαντροι παρελαύνουν στην παραλία μουντζουρώνοντας τους πάντες. Όσοι πάντως δεν
θέλουν να αλευρωθούν μπορούν να παρακολουθήσουν το έθιμο από την απέναντι μεριά του λιμανιού
από την «πέρα πάντα». Στη συνέχεια αναχωρούμε για Αλαμάνα (γεύμα εξ ιδίων), Βόλο, Τέμπη και
άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΤΖΑΜΑΛΕΣ
ΜΠΟΥΡΑΝΙ ΤΥΡΝΑΒΟΣ

3ΗΜΕΡΕΣ

επίσκεψη στο Μονοδένρι με το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής κτισμένο το 1412 σε ένα από
τα πιο όμορφα σημεία της χαράδρας του Βίκου, όπου και θα γευματίσουμε (εξ ιδίων). Τέλος,
άφιξη στα Γιάννενα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία
με την πόλη.
2η Hμέρα | ΓΙΑΝΝΕΝΑ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) - ΤΖΑΜΑΛΕΣ
Πρόγευμα και επίσκεψη στο σπήλαιο Ιωαννίνων, ένα από τα πλέον σημαντικά στη χώρα
μας με εντυπωσιακούς σταλακτίτες, σταλαγμίτες και μικρές λίμνες. Αργότερα επίσκεψη στο
μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Βρέλη, όπου ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης αναπαριστάνει
με θαυμάσιο τρόπο την πορεία της νεότερης Ελλάδας. Στη συνέχεια περιήγηση στην όμορφη
πόλη των Ιωαννίνων, επίσκεψη στο νησί της Κυρά-Φροσύνης και ελεύθερος χρόνος για καφέ
ή φαγητό. Το βράδυ παρακολούθηση των αποκριάτικων εκδηλώσεων και το τοπικό έθιμο της
Τζαμάλας με τις μεγάλες φωτιές και τον χορό γύρω από αυτές, πίνοντας και διασκεδάζοντας
μέχρι το πρωί.
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΟΝΙΤΣΑ - ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ - ΚΑΛΠΑΚΙ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΣΑναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί για την Κόνιτσα. Άφιξη και επίσκεψη στο
μοναστήρι της Μολυβδοσκέπαστης. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Καλπάκι, όπου θα
επισκεφθούμε το πολεμικό μουσείο της μάχης των Ελλήνων κατά των Ιταλών. Αργότερα

3η Hμέρα | ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΤΥΡΝΑΒΟΣ (ΜΠΟΥΡΑΝΙ) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για Μέτσοβο. Ελεύθεροι για περίπατο, στάση για καφέ και
συνεχίζουμε για Καλαμπάκα, Τύρναβο. Παρακολούθηση των καρναβαλίστικων εκδηλώσεων
(Μπουρανί). Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.
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Περιλαμβάνονται:
• Μία (1) διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία
όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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 και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

- ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΞΑΝΘΗΣ

1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις άφιξη στα σύνορα,
έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και ελεύθερος χρόνος στα αφορολόγητα. Άφιξη στην
Αδριανούπολη. Θα περιηγηθούμε στην πόλη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε
το Τέμενος Σελιμιγιέ με τους τέσσερις μιναρέδες, που οικοδομήθηκε αποκλειστικά από τα
λάφυρα της εκστρατείας των Οθωμανών στην Κύπρο και αποτελεί το αρτιότερο δημιούργημα
του κορυφαίου αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν. Από ορισμένα σημεία του φαίνεται ο ποταμός Έβρος
και η γέφυρα Σαρατσάνε (1452 μ.X). Ακόμη, θα δούμε το Ρουστέμ Πασά Καραβάν Σεράι,
δημιούργημα του 16ου αιώνα και που σήμερα λειτουργεί ως ξενοδοχείο, το Τέμενος Έσκι
Τζαμί του 15ου αιώνα. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για να
περπατήσετε στο Καπαλί Τσαρσί της Αδριανούπολης, να γευτείτε τα παραδοσιακά εδέσματα,
να απολαύσετε το παραδοσιακό Χαμάμ ή ακόμη να επισκεφθείτε το εμπορικό κέντρο Margi.
Διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΞΑΝΘΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την Ξάνθη και την παρακολούθηση των εκδηλώσεων των
θρακιώτικων λαογραφικών εορτών και του ξανθιώτικου καρναβαλιού. Ελεύθερος χρόνος
στη πλούσια αγορά της πόλης και στην συνέχεια αναχώρηση για την πόλη μας.

4ΗΜΕΡΕΣ

1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί. Άφιξη στην Ξάνθη και παρακολούθηση των
εκδηλώσεων του καρναβαλιού. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Αδριανούπολη. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.,
2η Hμέρα |ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση στην πόλη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να
θαυμάσουμε το Τέμενος Σελιμιγιέ με τους τέσσερις μιναρέδες, που οικοδομήθηκε αποκλειστικά
από τα λάφυρα της εκστρατείας των οθωμανών στην Κύπρο και αποτελεί το αρτιότερο
δημιούργημα του κορυφαίου αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν. Από ορισμένα σημεία του φαίνεται
ο ποταμός Έβρος και η γέφυρα Σαρατσάνε (1452 μ.X). Aκόμη θα δούμε το Ρουστέμ Πασά
Καραβάν Σεράι, δημιούργημα του 16ου αιώνα και που σήμερα λειτουργεί ως ξενοδοχείο, το
Τέμενος Έσκι Τζαμί του 15ου αιώνα. Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια αναχώρηση για την
πόλη μας.

Σημείωση: Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το
τέλος διανυκτέρευσης που έχει θεσπιστεί από το
ελληνικό κράτος από 01/01/2018 και πληρώνεται
από τον πελάτη στο ξενοδοχείο.

Διασκέδαση
στο μεγαλύτερο καρναβάλι της Ελλάδος
και στα ξακουστά Αλευρομουτζουρώματα!
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
ΓΑΛΑΞΙΔΙ -ΑΛΕΥΡΟΜΟΥΤΖΟΥΡΩΜΑΤΑ

3ΗΜΕΡΕΣ

2η Hμέρα | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Πάτρα. Εκεί θα παρακολουθήσουμε τη μεγάλη παρέλαση
του πατρινού καρναβαλιού, την κυριότερη έκφραση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάτρας
που γράφει ιστορία και αναμνήσεις. Το πρόγραμμα προβλέπει συμμετοχή πολλών πληρωμάτων
με έμφαση, μεταξύ άλλων, σε σημαντικά εθνικά και διεθνή γεγονότα, άρματα με ειδικά εφέ
και πολλές εκπλήξεις πάντα υπό το βλέμμα της σάτιρας και της κωμωδίας. Αργά το απόγευμα
επιστροφή στο Μεσολόγγι. Διανυκτέρευση.

1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΑΡΤΑ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Συνεχίζουμε για Άρτα όπου θα επισκεφθούμε
το περίφημο γεφύρι. Γεύμα εξ ιδίων και αναχώρηση για Μεσολόγγι, άφιξη και περιήγηση στην
πόλη των «ελεύθερων πολιορκημένων», όπου θα θαυμάσουμε τα τείχη, την πύλη της ηρωικής
εξόδου, τους τάφους των ηρώων, το μνημείο των φιλελλήνων, την ιστορική πινακοθήκη του
δημαρχείου, το σπίτι του Κωστή Παλαμά και τη λιμνοθάλασσα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
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3η Hμέρα | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΑΛΕΥΡΟΜΟΥΤΖΟΥΡΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Ναύπακτο, με το καλοδιατηρημένο βενετσιάνικο κάστρο,
τον ανδριάντα του Καραϊσκάκη και κάτω από τον πλάτανο χρόνος για να πάρουμε τον καφέ
μας. Συνεχίζουμε για το ιστορικό Γαλαξίδι, θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο
γραφικό χωριό, θαυμάζοντας πανέμορφα σπίτια, εκκλησίες και ιστορικές γωνιές. Παράλληλα
θα παρακολουθήσουμε τις καρναβαλίστικες εκδηλώσεις, τα γνωστά «αλευρομουτζουρώματα»,
έθιμο με έντονο διονυσιακό χρώμα. Το μεσημέρι όλοι οι κάτοικοι κατεβαίνουν στο λιμάνι
όπου στεφανώνουν ένα ζευγάρι «ραίνοντας» το με «φούμο» και αλεύρι. Μετά την τελετή οι
νιόπαντροι παρελαύνουν στην παραλία μουτζουρώνοντας τους πάντες. Όσοι πάντως δεν θέλουν
ν’ αλευρωθούν μπορούν να παρακολουθήσουν το έθιμο από την απέναντι μεριά του λιμανιού
από την «πέρα πάντα». Στη συνέχεια αναχωρούμε για Αλαμάνα (γεύμα εξ ιδίων), Βόλο και
άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

Βόλτα στην πρωτεύουσα, ξεφάντωμα
στους ρυθμούς του Καρναβαλιού στην Πάτρα
και στις Γιορτές τις Θήβας

ΑΘΗΝΑ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΘΗΒΑ (ΒΛΑΧΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ)

3ΗΜΕΡΕΣ

το απόγευμα. Περιήγηση στην πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος στην
αγορά.
2η Hμέρα | ΑΘΗΝΑ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΠΑΤΡΑ (ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ)
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την Πάτρα. Πρώτη μας στάση για καφέ στο Λουτράκι.
Συνεχίζουμε για την Πάτρα όπου θα παρακολουθήσουμε τη μεγάλη παρέλαση του πατρινού
καρναβαλιού, την κυριότερη έκφραση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάτρας που γράφει
ιστορία και αναμνήσεις. Το πρόγραμμα προβλέπει συμμετοχή πολλών πληρωμάτων με έμφαση,
μεταξύ άλλων, σε σημαντικά εθνικά και διεθνή γεγονότα, άρματα με ειδικά εφέ και πολλές
εκπλήξεις πάντα υπό το βλέμμα της σάτιρας και της κωμωδίας. Είστε λοιπόν ελεύθεροι για να
γνωρίσετε από κοντά τις μαγικές στιγμές του πατρινού καρναβαλιού. Επιστροφή το απόγευμα.
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ταβέρνα.

1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση από το γραφείο μας το πρωί. Στάση για καφέ στον Βόλο και συνεχίζουμε για
Αλαμάνα, γεύμα στη Χαλκίδα και ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα. Τέλος, άφιξη στην Αθήνα

3η Hμέρα | ΑΘΗΝΑ - ΘΗΒΑ (ΒΛΑΧΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ) - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και περιήγηση στην Αθήνα και στη συνέχεια αναχώρηση για Θήβα. Εδώ θα έχουμε τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τις εορταστικές καρναβαλίστικες εκδηλώσεις με κύριο θέμα
τον «βλάχικο γάμο» μία από τις πλέον γνωστές λαογραφικές γιορτές αναπαράστασης τέλεσης
ποιμενικού γάμου σε σατιρική παραλλαγή. Γεύμα εξ ιδίων και συνεχίζουμε για τη Λαμία, στάση
για καφέ στον Βόλο. Άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

ΔΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΑΛΕΥΡΟΜΟΥΤΖΟΥΡΩΜΑΤΑ

3ΗΜΕΡΕΣ

2η Hμέρα | ΔΕΛΦΟΙ - ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΑΡΑΧΩΒΑ
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 γραφικής κωμόπολης, κτισμένη στις νότιες πλαγιές του
όρους Παρνασσού, μπορείτε να επισκεφθείτε τα όμορφα μικρά καταστήματα και να δοκιμάσετε
τοπικά προϊόντα. Επιστροφή στους Δελφούς, διανυκτέρευση.

1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΧΑΝΙ ΓΡΑΒΙΑΣ - ΔΕΛΦΟΙ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, Βόλο, Αλαμάνα, Χάνι Γραβιάς, όπου θα
έχουμε την ευκαιρία να δούμε το χάνι των ηρώων της ελληνικής επανάστασης του 1821. Έπειτα
με ενδιάμεσες στάσεις για γεύμα εξ ιδίων αναχωρούμε για τους Δελφούς. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η Hμέρα | ΔΕΛΦΟΙ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΑΛΕΥΡΟΜΟΥΤΖΟΥΡΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ιστορικό Γαλαξίδι, θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε
στο γραφικό χωριό, θαυμάζοντας πανέμορφα σπίτια, εκκλησίες και ιστορικές γωνιές. Παράλληλα
θα παρακολουθήσουμε τις καρναβαλίστικες εκδηλώσεις, τα γνωστά «αλευρομουτζουρώματα»,
έθιμο με έντονο διονυσιακό χρώμα. Το μεσημέρι όλοι οι κάτοικοι κατεβαίνουν στο λιμάνι
όπου στεφανώνουν ένα ζευγάρι «ραίνοντας» το με «φούμο» και αλεύρι. Μετά την τελετή οι
νιόπαντροι παρελαύνουν στην παραλία μουτζουρώνοντας τους πάντες. Όσοι πάντως δεν θέλουν
ν’ αλευρωθούν μπορούν να παρακολουθήσουν το έθιμο από την απέναντι μεριά του λιμανιού
από την «πέρα πάντα». Στη συνέχεια αναχωρούμε για Αλαμάνα (γεύμα εξ ιδίων), Βόλο και
άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.
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Ξεφάντωμα
στην Κέρκυρα!
ΚΕΡΚΥΡΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ
ΔΡΩΜΕΝΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί και αναχώρηση για τα
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για
Μέτσοβο, στάση για καφέ. Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και επιβίβαση
στο φεριμπότ για Κέρκυρα. Άφιξη και περιήγηση, μεταξύ άλλων,
στα βενετσιάνικα καντούνια και στην ξακουστή πλατεία Σπιανάδα.
Θα αισθανθείτε την αρχοντιά που μόνο η Κέρκυρα διαθέτει. Στη
συνέχεια επίσκεψη στο παλάτι Αχίλλειο (πομπηιανού ρυθμού,
κτισμένο από την αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ). Αργότερα
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδι καρναβαλιστές με
βενετσιάνικα κοστούμια θα περιπλανιόνται στα δρόμους της πόλης
με άφθονη μουσική και χορό.
2η Hμέρα | ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ΠΑΡΕΛΑΣΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την Παλαιοκαστρίτσα, γνωστό
τουριστικό θέρετρο με πολλές αμμουδιές και πλούσια βλάστηση.
Στην κορυφή πευκόφυτου λόφου βρίσκεται το ομώνυμο
βυζαντινό καστρομοναστήρι της Παναγίας. Ιδρύθηκε το 1228
και διαθέτει μικρή, αλλά πολύτιμη συλλογή εικόνων, βιβλίων και
σκευών. Εντύπωση προκαλούν τα οστά μιας γιγαντιαίας φάλαινας.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της

3/4ΗΜΕΡΕΣ

παρέλασης των κεφάτων μαζορετών από τις τοπικές σχολές χορού.
3η Hμέρα | ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ - ΠΟΜΠΗ ΤΟΥ
ΣΙΟΡ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ
Πρόγευμα και θα επισκεφθούμε τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα.
Στη συνέχεια, θα παρακολουθήσουμε τη μεγάλη καρναβαλική
παρέλαση. Εκεί θα αναβιώσει και το κάψιμο του κ. Σιορ
Καρνάβαλου, όπου ο Καρνάβαλος ενώπιον συμβολαιογράφου και
μαρτύρων θα υπαγορεύσει τη δημόσια διαθήκη του και μετά οι
Κερκυραίοι θα τον κάψουν. Ξεφάντωμα και χορός μέχρι το πρωί.
4η Hμέρα | ΚΕΡΚΥΡΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Κανόνι, όπου θα έχουμε χρόνο για να
θαυμάσουμε τη μοναδική θέα στο Ποντικονήσι και να πιούμε τον
καφέ μας. Έπειτα μετάβαση στο λιμάνι, επιβίβαση στο φεριμπότ
και απόπλους για Ηγουμενίτσα. Άφιξη και μεταφορά στα Γιάννενα.
Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό. Τέλος, συνεχίζουμε και με
ενδιάμεσες στάσεις για καφέ φτάνουμε το βράδυ στην πόλη μας.
Στην 3ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 2η μέρα του
προγράμματος και η επίσκεψη στην Παλαιοκαστρίτσα θα
γίνει το πρωί της ημέρας επιστροφής.

Αξέχαστες εμπειρίες
στο ξακουστό καρναβάλι της Ξάνθης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΞΑΝΘΗΣ
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΑΒΑΛΑ - ΣΟΥΦΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί. Στάση για καφέ στην
Καβάλα (ελεύθερος χρόνος για περίπατο) και συνεχίζουμε
για το Σουφλί που φημίζεται για τα μεταξωτά του. Ελεύθερος
χρόνος. Στη συνέχεια μεταφορά στην Αλεξανδρούπολη,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη.
2η Hμέρα | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
ΞΑΝΘΗΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ξάνθη, την πόλη που
περήφανα και πεισματικά διατηρεί τον ιδιόμορφο γραφικό
της χαρακτήρα. Παρακολούθηση των ποικίλων εκδηλώσεων
του καρναβαλιού, επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας.
Προαιρετική διασκέδαση.
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3η Hμέρα | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΔΡΑΜΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Δέλτα του Νέστου που
βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού στα νότια σύνορα των
νομών Καβάλας και Ξάνθης. Είναι από τους κυριότερους
υγρότοπους της χώρας μας και προστατεύεται από τη
συνθήκη Ramsar, ως Ειδικά Προστατευόμενη Μεσογειακή
Περιοχή. Συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας με κατεύθυνση τη
Σταυρούπολη. Η πόλη είναι χτισμένη σε έναν φυσικό εξώστη,
στις πλαγιές χαμηλών λόφων. Ο δρόμος που οδηγεί εκεί,
γεμίζει τον επισκέπτη με «πράσινες» εικόνες, γεμάτες με
πηγές, παρθένα δάση και πέτρινα γεφύρια. Ανεβαίνοντας τον
λιθόχτιστο δρόμο που οδηγεί στην κεντρική πλατεία, μπορεί
να θαυμάσει κανείς παλιά σπίτια, με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό
ενδιαφέρον, διώροφες κατοικίες, που διακρίνονται για
τα σαχνισιά τους (κλειστά μπαλκόνια που στηρίζονται σε
καμπυλωτά δοκάρια) με νεοκλασικές επιρροές. Επόμενος
σταθμός η Δράμα. Γεύμα εξ ιδίων σε γραφικές ταβέρνες. Άφιξη
το βράδυ στην πόλη μας.

3ΗΜΕΡΕΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΠΗΛΙΟ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

3ΗΜΕΡΕΣ

3ΗΜΕΡΕΣ

1 Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί για Καρπενήσι, με ενδιάμεσες
στάσεις, σε Τέμπη, Βόλο, Στυλίδα. Άφιξη στο Καρπενήσι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η Hμέρα | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΡΟΥΣΣΟΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση της περιοχής, θα επισκεφθούμε τους Κορυσχάδες,
όπου βρίσκεται το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης, το Μικρό Χωριό και το Μεγάλο και θα
καταλήξουμε στο Μοναστήρι της Παναγίας Προυσσιώτισσας, όπου φυλάγεται η εικόνα της
Παναγίας, που είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Επιστροφή στο Καρπενήσι παρακολούθηση
των εορταστικών εκδηλώσεων του καρναβαλιού, με χορό και άφθονο ποτό μέχρι τις πρωινές
ώρες. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.
3η Hμέρα | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΥΠΑΤΗ - ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΑ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για Υπάτη και μονή Αγάθωνα. Συνεχίζουμε για την ιστορική
γέφυρα Γοργοποτάμου που βρίσκεται πάνω από το χωριό του Γοργοποτάμου και ενώνει τις
δύο πλαγιές της Οίτης. Πάνω της περνά ακόμη και σήμερα ο κύριος σιδηροδρομικός άξονας
Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Στις 25 Νοεμβρίου του 1942, αντιστασιακές οργανώσεις μαζί με
Άγγλους Σαμποτέρ, ύστερα από απόφαση του συμμαχικού στρατηγείου της Μέσης Ανατολής,
ανατίναξαν την γέφυρα προκαλώντας μεγάλη καθυστέρηση στην διέλευση των Γερμανών που
πίεζαν τους συμμάχους στην Αφρική, γράφοντας έτσι μια από τις ενδοξότερες σελίδες της
νεότερης ιστορίας μας. Γεύμα εξ ιδίων στη Στυλίδα. Επιστροφή το βράδυ στην πόλη μας.

1η Hμέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΛΟΣ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΧΑΝΙΑ ΑΦΗΣΣΟΣ
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί με προορισμό το Πήλιο. Μαγευτικές
εικόνες ξετυλίγονται μπροστά μας περπατώντας τη Μακρυνίτσα, το μπαλκόνι του Πηλίου,
με πανέμορφη θέα στον Παγασητικό. Μετά τον καφέ μας συνεχίζουμε για την Πορταριά, το
παλαιότερο και κυριότερο χωριό του Πηλίου. Καταλήγουμε στα Χάνια. Στάση και αναχώρηση
για Άφησσο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
2η Hμέρα | ΠΗΛΙΟ (ΖΑΓΟΡΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΒΥΖΙΤΣΑ - ΒΟΛΟΣ)
Πρόγευμα και αναχώρηση την Ζαγορά, το μεγαλύτερο και ιστορικότερο χωριό του Ανατολικού
Πηλίου. Έπειτα αναχώρηση για την Τσαγκαράδα, με την πηλιορείτικη αρχιτεκτονική και τον
αιωνόβιο πλάτανο στην Αγ. Παρασκευή. Στάση για καφέ, ελεύθεροι για περίπατο και ξεκινάμε
για τις Μηλιές. Θα θαυμάσουμε τα επιβλητικά Πηλιορήτικα αρχοντικά, γεύμα εξ΄ ιδίων και
συνεχίζουμε για την πανέμορφη Βυζίτσα. Ακολούθως αναχώρηση για Βόλο στάση για καφέ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η Hμέρα | ΠΗΛΙΟ - ΤΥΡΝΑΒΟΣ - ΛΙΒΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για Λάρισα, Τύρναβο. Εδώ θα παρακολουθήσουμε ποικίλες
καρναβαλίστικες εκδηλώσεις που τις χαρακτηρίζουν έντονες διονυσιακές επιρροές.
Συνεχίζουμε για Λιβάδι ένα ιστορικό χωριό (πατρίδα του Γιωργάκη Ολύμπιου), γεύμα εξ
ιδίων και επιστροφή στην πόλη μας το βράδυ.
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3ΉΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ 25
1η Hμέρα: ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ - ΜΈΤΣΟΒΟ - ΓΙΆΝΝΕΝΑ
2η Hμέρα: ΓΙΆΝΝΕΝΑ - ΚΑΛΠΆΚΙ - ΖΑΓΟΡΟΧΏΡΙΑ
3η Hμέρα: ΓΙΆΝΝΕΝΑ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ) - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
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1η Hμέρα: ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ - ΚΈΡΚΥΡΑ
2η Hμέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΞΕΝΑΓΗΣΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ
3η Hμέρα: ΚΈΡΚΥΡΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
1η Hμέρα: ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ - ΓΙΆΝΝΕΝΑ
ΆΡΤΑ - ΜΕΣΟΛΌΓΓΙ
2η Hμέρα: ΜΕΣΟΛΌΓΓΙ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
η
3 Hμέρα: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΑΓΡΙΝΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΣΙ

1η Hμέρα: Α
 ΝΑΧΏΡΗΣΗ - ΧΆΝΙ ΓΡΑΒΙΆΣ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΌ ΠΆΡΚΟ ΦΩΚΊΔΑΣ - ΔΕΛΦΟΊ
2η Hμέρα: ΔΕΛΦΟΊ - ΙΤΈΑ - ΝΑΎΠΑΚΤΟΣ - ΓΑΛΑΞΊΔΙ
3η Hμέρα: ΔΕΛΦΟΊ - ΑΡΆΧΩΒΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
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1η Hμέρα: ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ - ΜΑΚΡΥΝΊΤΣΑ
ΠΟΡΤΑΡΙΆ - ΧΆΝΙΑ
2η Hμέρα: ΧΆΝΙΑ - ΚΙΣΣΌΣ - ΑΓ. ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ - ΑΓ. ΙΩΆΝΝΗΣ
η
3 Hμέρα: ΧΆΝΙΑ (ΤΣΑΓΚΑΡΆΔΑ - ΜΗΛΙΈΣ - ΒΥΖΊΤΣΑ)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
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1η Hμέρα: ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ - ΚΑΡΠΕΝΉΣΙ
2η Hμέρα: ΚΑΡΠΕΝΉΣΙ (ΠΡΟΥΣΣΌΣ)
3η Hμέρα: ΚΑΡΠΕΝΉΣΙ - ΥΠΆΤΗ - ΜΟΝΉ ΑΓΆΘΩΝΑ
ΓΟΡΓΟΠΌΤΑΜΟΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
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Πάσχα στο Sithonia Porto Carras

Προσιτή Πολυτέλεια
All Inclusive

Παιδιά από 2-11.99 ετών ΔΩΡΕΑΝ

Από
ΤΥΠΟΣ
ΔΩΜΑΤΙΟΥ

26/04/2019

TIMH
ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

SUPERIOR SINGLE ROOM GOLF VIEW

125,00 €

SUPERIOR DOUBLE ROOM GOLF VIEW

155,00 €

SUPERIOR DOUBLE ROOM SIDE SEA VIEW

170,00 €

SUPERIOR DOUBLE ROOM SEA VIEW

190,00 €

JUNIOR SUITE GOLF VIEW

195,00 €

JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW

215,00 €

EXECUTIVE SUITE GOLF VIEW

255,00 €

EXECUTIVE SUITE SEA VIEW

280,00 €

DELUXE SUITE GOLF VIEW

310,00 €

DELUXE SUITE SEA VIEW

335,00 €

SUPERIOR FAMILY ROOM GOLF VIEW

215,00 €

SUPERIOR FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW

225,00 €

SUPERIOR FAMILY ROOM SEA VIEW

230,00 €

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΑΦΙΟ

5.00€

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΓ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

5.00€

H/D ΠΡΩΤΟ ΠΟΔΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΓ.ΣΑΒΒΑΤΟ 08.30 -13.30

15.00€

H/D ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΟΔΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΓ.ΣΑΒΒΑΤΟ 08.30 -13.30

15.00€

Οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση και MINIMUM
για 3 διανυκτερεύσεις σε ALL INCLUSIVE πρόγραμμα.
Υπάρχει δυνατότητα επιπλέον διανυκτερεύσεων έως 06/05.
3ος ενήλικας στα Superior Double rooms & Junior Suite/Family room/Executive Suite/Deluxe Suite, έκπτωση 25%
Superior Double room (2 ενήλικες + 1 παιδί 2-11.99 ετών, maximum 3 ενήλικες)
Junior Suite/Family room/Executive Suite/Deluxe Suite (2 ενήλικες + 2 παιδιά 2 -11.99 ετών, maximum 3 ενήλικες + 1 παιδί 2 -11.99 ετών).
Κατά την άφιξη ζητείται πιστωτική κάρτα ή 100 ευρώ μετρητά ανά δωμάτιο ως εγγύηση για την κάλυψη πιθανόν εξτρά καταναλώσεων.
Σημείωση: Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος-τέλος διαμονής 4,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση
και οφείλουν οι πελάτες να το πληρώσουν οι ίδιοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου κατά την άφιξή τους.
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Πάσχα 2019

Εορταστικό Πακέτο

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/04/2019
13:00 - 15:30		
Γεύμα σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo
19:00 - 23:00		Λειτουργία στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών και περιφορά Επιταφίου
στο χωριό του Ν. Μαρμαρά
19:30 - 22:00		
Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμες νοστιμιές στο εστιατόριο Mediterraneo
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/04/2019
07:30 - 10:30		
Πρωινό σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo
13:00 - 15:30		
Γεύμα σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo
22:00 - 02:30		Λειτουργία της Ανάστασης στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών
και το ολοκαύτωμα του Ιούδα με πυροτεχνήματα
19:30 - 22:00		
Δείπνο σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo
00:00 - 01:30		
Αναστάσιμη παραδοσιακή μαγειρίτσα στο εστιατόριο Mediterraneo

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 28/04/2019
07:30 - 10:30		
Πρωινό σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo
11:00 - 12:00		
Λειτουργία της Αγάπης στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών
11:30 - 13:00
	Στo εστιατόριο Pergola σας υποδεχόμαστε με ορεκτικά
και βιολογικό ούζο, τσίπουρο ή κρασί του Κτήματος Πόρτο Καρράς,
καθ΄ όλη τη διάρκεια του ψησίματος του οβελία
13:00 - 16:00
	Πασχαλινό γεύμα στο εστιατόριο Mediterraneo με πλούσιο εορταστικό μπουφέ, άφθονο κρασί
από το Κτήμα Πόρτο Καρράς και ζωντανή μουσική
19:30 - 22:00		
Δείπνο σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo

07:30 - 10:30

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 29/04/2019
Πρωινό σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΑΡΣ
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 ατά την άφιξη προσφέρονται 2 μπουκάλια νερό στο Mini Bar σε κάθε δωμάτιο ανά διαμονή
Κ
Ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (WI-FI)
Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες παρέχονται όπως περιγράφονται στα έντυπα του Porto Carras Grand Resort
Δεκτές πιστωτικές κάρτες: Visa, American Express, Diners, Mastercard
Η κατανάλωση εγχώριων και εισαγόμενων αλκοολούχων ποτών είναι απεριόριστη στα τμήματα του ξενοδοχείου,
σύμφωνα με τους υπάρχοντες καταλόγους.
Η κατανάλωση αλκοόλ επιτρέπεται μόνο σε ενηλίκους (άνω των 18 ετών).
Η κατανάλωση τροφίμων και ποτών γίνεται μόνο στον χώρο των εστιατορίων/bars. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά φαγητών
ή ποτών σε άλλους χώρους του ξενοδοχείου.
Το κάπνισμα απαγορεύεται στο εσωτερικό των εστιατορίων & Bars και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου.
Απαιτείται επίσημο ένδυμα κατά την διάρκεια του βραδινού (απαγορεύονται σορτσάκια, αμάνικα μπλουζάκια, κ.α.).
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται οι βερμούδες για τους κυρίους.
Εγχώρια αλκοολούχα ποτά: Λευκοί και κόκκινοι οίνοι του Κτήματος Porto Carras, βαρελίσια μπύρα, ούζο, τσίπουρο και μπράντι.
Εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά: ουίσκι, βότκα, τζιν, ρούμι και απεριτίφ.
Οι καφέδες είναι διαθέσιμοι από την μηχανή του καφέ Self Service σε όλους τους πελάτες με το πρόγραμμα Premium All Inclusive.
Η παραγγελία καφέ από το μπαρ είναι με χρέωση.
ΑΘΛΗΜΑΤΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Γυμναστήριο στο Spa του ξενοδοχείου Sithonia

Ελεύθερη πρόσβαση. Mόνο για
ενηλίκους και παιδία άνω των 16 ετών.

Μπάσκετ, Beach Volley, Πινγκ Πονγκ

Ελεύθερη πρόσβαση, κατόπιν
διαθεσιμότητας

Περιπατητικές και Ποδηλατικές διαδρομές

5 Διαδρομών, σύνολο 28 χλμ.
Εντός του συγκροτήματος.

39

