BeNeLux
6ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
1η ημέρα Πτήση για Βρυξέλλες (Περιήγηση Πόλης)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βρυξέλλες. Ξεκινάμε την
ξενάγηση στην αριστοκρατική πόλη, έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα
δούμε την πανέμορφη πλατεία Γκραντ Πλατς με το εντυπωσιακό Δημαρχείο,
το κτίριο που στεγάζει το Μουσείο της Πόλης, τα φλαμανδικά αναγεννησιακά
κτίρια, αλλά και το αγαλματίδιο του Μανεκέν Πις, που είναι το σύμβολο της
πόλης ,το Βασιλικό Παλάτι, το Βελγικό Κοινοβούλιο, τον γοτθικό Καθεδρικό
Ναό του Αγίου Μιχαήλ και της Αγίας Γουδούλης, τα κτήρια της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης, την Αψίδα του Θριάμβου στο πάρκο Σενκαντενέρ και τέλος το
Ατόμιουμ που είναι το σήμα κατατεθέν των Βρυξελλών.

2η ημέρα Βρυξέλλες - Βατερλό - Λουξεμβούργο

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Νωρίς το πρωι θα κάνουμε
Αναχωρούμε για το μνημείο του Βατερλό στο σημείο που έγινε η τελευταία
μάχη του Ναπολέοντα Α΄ στις 18 Ιουνίου 1815 και αποτελεί ένα από τα
πιο σημαντικά ιστορικά γεγονότα της Ευρώπης. Στη συνέχεια αναχώρηση
για το μικρότερο κρατίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Λουξεμβούργο, θα
διασχίσουμε τις Αρδέννες, με τα καταπράσινα δάση, τα γραφικά χωριουδάκια
και τα μεγαλοπρεπή κάστρα.. Στη περιήγηση μας θα δούμε το παλάτι του
Μεγάλου Δούκα, τον καθεδρικό Ναό της Παναγιάς, την εντυπωσιακή Κόκκινη
γέφυρα και τα τείχη της πόλης των τραπεζών. Επιστροφή αργά το απόγευμα
στο ξενοδοχείο μας.

3η ημέρα Βρυξέλλες - Γάνδη - Μπρυζ

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ξεκινάμε για την γραφική Γάνδη,
μία από τις αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου και πρωτεύουσα της Επαρχίας
της Ανατολικής Φλάνδρας. Θα επισκεφτούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου
Βονιφάτη. Εκεί θα δούμε έργα του Ρούμπεν, του Ιερώνυμου Μπος και το
υπέροχο τρίπτυχο που αποδίδεται στους αδερφούς Βαν Έικ. Θα δούμε το
κάστρο των ιπποτών και θα γνωρίσουμε την πόλη που υπήρξε κατά τον
μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. Συνεχίζουμε την
περιήγησή μας στην πρωτεύουσα της επαρχίας της Δυτικής Φλάνδρας, μια
από τις ομορφότερες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, τη Μπρυζ. Θα δούμε το
πάρκο με τη «Λίμνη της Αγάπης», το παλαιότερο νοσοκομείο στην Ευρώπη
του Αγίου Ιωάννη, το Ναό της Παναγίας, τη πολυφωτογραφημένη γέφυρα
του Αγίου Βονιφάτιου, το Μέγαρο των Αρχόντων, τους κήπους Arends, το
Κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο χρηματιστήριο στον κόσμο και το ιστορικό
κέντρο, μοναδικό στολίδι της πόλης . Στην συνέχεια αργά το απόγευμα
επιστροφή στις Βρυξέλλες.

4η ημέρα Βρυξέλλες - Αμβέρσα - Ρότερνταμ - Ντελφτ - Χάγη
- Άμστερνταμ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την Αμβέρσα,

γνωστή ως «πόλη των διαμαντιών», καθώς πάνω από το 70% του συνόλου
των διαμαντιών διακινούνται εκεί. . Έπειτα συνεχίζουμε για το Ρότερνταμ
, στις εκβολές του ποταμού Ρήνου, το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι του
κόσμου με τους ουρανοξύστες, τα μοντέρνα και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής
αξίας οικοδομήματα και τις εντυπωσιακές γέφυρες Willem & Erasmus. Στη
συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς τη μεσαιωνική πόλη Ντελφτ, που αποτελεί
την πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, μία πόλη με πανέμορφο
ιστορικό κέντρο & μεγαλοπρεπείς βασιλικούς ναούς. Αναχώρηση για την πόλη
της «Ειρήνης», Χάγη, έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου και του Ολλανδικού
Κοινοβουλίου με το περίφημο «Παλάτι της Ειρήνης», τα μοναδικής αξίας
κτίρια που στεγάζουν Υπουργεία και Πρεσβείες συγκροτώντας την πιο κομψή,
καθώς και τη μεγαλύτερη και κοσμική παραλία της Ολλανδίας, Scheveningen.
Τελικός προορισμός μας μία από τις πιο όμορφες πόλεις του Άμστερνταμ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Άμστερνταμ (Περιήγηση Πόλης)

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Άφιξη και επίσκεψη στα αξιοθέατα
της πόλης που «επιπλέει», τον παραδοσιακό “Μύλος του Rembrandt”
στις όχθες του ποταμού Amstel, το εντυπωσιακό «Στάδιο Αρένα», το
επιβλητικό “Rijksmuseum”, η πανύψηλη «Δυτική Εκκλησία», το «μοναδικό
Παλάτι του Βασιλιά» και ο «πλωτός» Κεντρικός Σταθμός. Θα θαυμάσουμε
επίσης την πλατεία Νταμ με τα βασιλικά ανάκτορα και την Νέα Εκκλησία,
τις πλατείες Ρέμπραντ και Λάιτσεπλεϊν, το εντυπωσιακό κτίριο του πλωτού
σιδηροδρομικού σταθμού, θα νιώσουμε την ζωντάνια της πόλης στο γραφικό
Ροκινκάι και θα καταλήξουμε στην μεγάλη πλατεία με την Λυρική Σκηνή.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για το ελεύθερο απόγευμα,
σας προτείνουμε να επισκεφθείτε στο Ρέικσμουζεουμ (Εθνικό Μουσείο)
ή το Μουσείο Βαν Γκονγκ, ή να κάνετε μια βόλτα στην Αγορά του Άλμπερτ
Κάουπ, που είναι και η μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά στην Ευρώπη. Το βράδυ
σας προτείνουμε προαιρετικό περίπατο στην περίφημη συνοικία «Τα Κόκκινα
Φανάρια» - Red Light District.

6η ημέρα Άμστερνταμ - Zaanse Schans - Φόλενταμ - Μάρκεν
- Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχωρούμε διασχίζοντας το κλασικό
τοπίο της Ολλανδικής εξοχής με τα Polders και τα μικρά κανάλια. Στο φημισμένο
& πανέμορφο χωριό Zaanse Schans θα θαυμάσουμε τους παραδοσιακούς
ανεμόμυλους. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στα γραφικά ολλανδικά ψαροχώρια
Φόλενταμ & Μάρκεν. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, θα επισκεφτούμε κι ένα
τοπικό, παραδοσιακό τυροκομείο, όπου «Η Μικρή Ολλανδέζα», ντυμένη με
παραδοσιακή φορεσιά, θα μας εξηγήσει πώς παρασκευάζουν τα περίφημα
ολλανδικά τυριά και θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους.
Επιστροφή στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ για την πτήση επιστροφής.

Επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι γιατί το
πρόγραμμα περιλαμβάνει:
1. Δ ιαμονή στο Park Inn City West Amsterdam 4*
στο Άμστερνταμ με βαθμολογία στη booking.com 8.4.
2. Δ ιαμονή στο Progress 4* στις Βρυξέλλες με
βαθμολογία στη booking.com 8.2.
3. Πλήρες πρόγραμμα BeNeLux (Belgium - Netherlands
- Luxemburg)
4.Ε πίσκεψη στο Zaanse Schans, όπου θα δούμε τους
παραδοσιακούς ανεμόμυλους.
Περιλαμβάνονται:

• Α εροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Θεσ/νικη – Αθήνα –
Βρυξέλλες | Άμστερνταμ – Αθήνα – Θεσ/νικη
• Π έντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής.
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται:

•Φ
 όροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Δ ημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Άμστερνταμ 4,5€ - Βρυξέλλες
4.25€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση)
• Π ερίπατος στη Red Light District «Τα κόκκινα φανάρια» 12€
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Ο τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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ΠΑΡΙΣΙ - H ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
5,6ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα 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.
Το βράδυ σας προτείνουμε έναν νυχτερινό γύρο πόλης (προαιρετικά) και
ανάβαση στο υψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, τον λόφο της Μονμάρτης,
όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, η πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και
η οικεία του Σαλβαδόρ Νταλί.

2η ημέρα Παρίσι - Λούβρο - Βερσαλλίες - Προαιρετική
Κρουαζιέρα στον 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. Επιστροφή στο Παρίσι και θα απολαύσουμε μια
μαγευτική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
σας προτείνουμε μια αξέχαστη βραδιά σε ένα από τα πολυάριθμα καμπαρέ της
πόλης.

3η ημέρα Παρίσι - Disneyland

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη χώρα του παραμυθιού, την εξωπραγματική
Disneyland (εισιτήρια εξ ιδίων). Εκεί θα ζήσουμε την πιο φαντασμαγορική
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μέρα των διακοπών μας. Ελευθερώστε το μικρό παιδί που κρύβετε μέσα σας
απολαμβάνοντας τα πλούσια θεάματα του πάρκου. Επισκεφθείτε το Κάστρο
της Κοιμωμένης Βασιλοπούλας, πραγματοποιείστε ένα ταξίδι στο σύμπαν με
την ιπτάμενη μηχανή του Λεονάρντο ντα Βίντσι στο «Orbitron», χαιρετίστε
τους ήρωες του Ντίσνει και τελειώστε με μια κρουαζιέρα στα ποτάμια της
Άγριας Δύσης στο «Frontierland». Γευματίστε σε ένα από τα 29 εστιατόρια και
επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Χιονάτης και των επτά νάνων, του Πινόκιο
και του Πήτερ Παν. Επιστροφή το απόγευμα στο Παρίσι.

4η ημέρα Παρίσι - Προαιρετική ημερήσια εκδρομή στη
Νορμανδία

Πρόγευμα 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 2.141μ. Ελεύθερος χρόνος.

5η ημέρα Παρίσι - Πλατεία Βαστίλης - Συνοικία Μαραί - Άγιος
Σουλπίκιος

Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και μέρα ελεύθερη για να περπατήσετε
στη μοναδική αυτή πόλη, να επισκεφτείτε τα μοναδικά καφέ και τα εκπληκτικά
πολυκαταστήματα. Για τους υπόλοιπους προτείνουμε προαιρετικά μία περιήγηση
σε ένα πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης, την πλατεία
της Βαστίλης. Σύμβολο της αυθαιρεσίας και της καταπίεσης, κατελήφθη από
τον επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Η ημερομηνία
της πτώσης της καθιερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη
συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που περικλείει
την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρ Ουγκώ και θα καταλήξουμε στη συνοικία
των Λατίνων. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους
της εποχής, οι οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της
περιοχής. Έπειτα, θα μεταφερθούμε στο φημισμένο ναό του Αγίου Σουλπικίου.
Η κατασκευή του ναού χρονολογείται από το 13ο αιώνα, ενώ το νέο κτίριο
θεμελιώθηκε το 1646 και μετά από εργασίες 140 ετών ολοκληρώθηκε. Ο
Μαρκήσιος ντε Σαντ και ο ποιητής, Κάρολος Μποντλέρ βαφτίστηκαν εδώ, ενώ
εδώ έγινε και ο γάμος του Βίκτωρος Ουγκώ με την Αντέλ Φουσέ.

6η ημέρα Πτήση Επιστροφής

Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο. Πτήση
επιστροφής.
Σημείωση: Στην 5ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η ημέρα του
προγράμματος.

DISNEYLAND
Περιλαμβάνονται:

• Α εροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
• Π έντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία,
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη
τη διάρκεια της εκδρομής.
• Ε πίσημος ξεναγός στο μουσείο του Λούβρου & στις Βερσαλλίες.
•Μ
 εταφορά στη Disneyland
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται:

•Φ
 όροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων
• Δ ημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (2,60€ σε 4* ξενοδοχεία & 1,70€
σε 3* ξενοδοχεία το άτομο τη διανυκτέρευση)
• Π ακέτο Εισόδου Λούβρο & Βερσαλλίες (περιλαμβάνει επίσημο
ξεναγό, εισιτήριο μουσείου, προκράτηση & ραντεβού εισόδου
για αποφυγή ουράς κατά την είσοδο & ακουστικά) 50€ ενήλικας
– 25€ παιδί έως 26 ετών
• Β ραδινός Γύρος Πόλης & Κρουαζιέρα Σηκουάνα στο Παρίσι 30€
το άτομο
• Η μερήσια Εκδρομή στη Νορμανδία 50€ ενήλικας – 30€ παιδί
έως 12 ετών
• Ε ισιτήριο Disneyland (1 parc) 79€ ενήλικας – 72€ παιδί 3-11
ετών
• Ε ισιτήριο Disneyland (2 parc) 99€ ενήλικας – 92€ παιδί 3-11
ετών
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Π εριήγηση Πλατεία Βαστίλης - Συνοικία Μαραί - Άγιος Σουλπίκιος
20 €
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Ο τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

DISNEYLAND - ΠΑΡΙΣΙ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
6ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
1η ημέρα Πτήση για Παρίσι - Disneyland

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της
Γαλλίας. Άφιξη και μεταφορά στη Disneyland όπου θα τακτοποιηθούμε στο
ξενοδοχείο. Μπορείτε να κάνετε την πρώτη σας επίσκεψη και περιήγηση
στους χώρους της Disneyland.

2η ημέρα Disneyland

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε την περιπέτειά μας στη χώρα
του παραμυθιού, την εξωπραγματική Disneyland. 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.

3η ημέρα Παρίσι

Πρόγευμα και μεταφορά στο Παρίσι, όπου 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. Το βράδυ σας προτείνουμε έναν νυχτερινό
γύρο πόλης (προαιρετικά) και ανάβαση στο υψηλότερο φυσικό σημείο της
πόλης, τον λόφο της Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, η
πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και η οικεία του Σαλβαδόρ Νταλί.

μαγευτική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
σας προτείνουμε μια αξέχαστη βραδιά σε ένα από τα πολυάριθμα καμπαρέ της
πόλης.

6η ημέρα Πτήση Επιστροφής

Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο. Πτήση
επιστροφής.

4η ημέρα Παρίσι - Προαιρετική ημερήσια εκδρομή στη
Νορμανδία

Πρόγευμα 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 2.141μ. Ελεύθερος χρόνος.

5η ημέρα Παρίσι - Λούβρο - Βερσαλλίες - Προαιρετική
Κρουαζιέρα στον 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. Επιστροφή στο Παρίσι και θα απολαύσουμε μια

Περιλαμβάνονται:

• Α εροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
• Π έντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία,
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη
τη διάρκεια της εκδρομής.
• Ε πίσημος ξεναγός στο μουσείο του Λούβρου & στις Βερσαλλίες.
•Μ
 εταφορά στη Disneyland
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται:

•Φ
 όροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων
• Δ ημοτικοί φόροι ξενοδοχείων(2,60€ σε 4* ξενοδοχεία & 1,70€
σε 3* ξενοδοχεία το άτομο τη διανυκτέρευση)
• Π ακέτο Εισόδου Λούβρο & Βερσαλλίες (περιλαμβάνει επίσημο
ξεναγό, εισιτήριο μουσείου, προκράτηση & ραντεβού εισόδου
για αποφυγή ουράς κατά την είσοδο & ακουστικά) 50€ ενήλικας
– 25€ παιδί έως 26 ετών
• Β ραδινός Γύρος Πόλης & Κρουαζιέρα Σηκουάνα στο Παρίσι 30€
το άτομο
• Η μερήσια Εκδρομή στη Νορμανδία 50€ ενήλικας – 30€ παιδί
έως 12 ετών
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Ο τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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ΠΑΡΙΣΙ - ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ
6ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
1η ημέρα Πτήση για Παρίσι - Ντοβίλ – Τρουβίλ – Ονφλέρ – Καέν

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Γαλλίας.
Άφιξη και θα αναχωρήσουμε για την Καέν πρωτεύουσα της κάτω Νορμανδίας.
Πρώτη επίσκεψη της διαδρομή μας η κοσμοπολίτικη Ντοβίλ και η δίδυμη Τροβίλ.
Η Ντοβίλ, διάσημο παραθαλάσσιο θέρετρο και μάλιστα με αέρα Κυανής Ακτής,
αποτελεί το λίκνο της Μπελ Επόκ και του στυλ Αρτ Νουβό. Μία περιοχή που
αξίζει κανείς να περπατήσει ανάμεσα στα αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια,
τα εμπορικά μαγαζιά πολυτελείας και τα επιβλητικά ξενοδοχεία ή ακόμα και να
δοκιμάσει την τύχη του στο πολυσύχναστο Καζίνο. Εν συνεχεία, διασχίζοντας
νορμανδικά χωριά, φτάνουμε στην γραφική Ονφλέρ. Εδώ ο χρόνος είναι σαν
να έχει σταματήσει στην εποχή που οι ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι αποθανάτιζαν
το κεντρικό λιμανάκι και την αμφιθεατρικά χτισμένη πόλη. Αργά το απόγευμα
άφιξη στο ξενοδοχείο μας στην Καέν και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος
στη διάθεσή σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2 ημέρα Καέν - Σεν Μαλό - Σαν Μισέλ - Καέν
η

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα κατευθυνθούμε στην πόλη των πειρατών, το
πανέμορφο Σεντ Μαλό. Λίκνο των μεγάλων κουρσάρων και πολεμιστών, μία
πόλη-οχυρό που συνεχίζει να είναι περιτριγυρισμένη από τείχη και πύργους .
Παραδομένοι στην αύρα του Ατλαντικού, θα περπατήσουμε εντός και επί των
τειχών της όμορφης πόλης ως αργά το απόγευμα. Στη συνέχεια και αφού
διασχίσουμε τις καταπράσινες νορμανδικές πεδιάδες θα φθάσουμε στο
μεσαιωνικό αριστούργημα, το Σεντ Μισέλ, ένα βραχώδες νησάκι απομονωμένο
από τον κόσμο και ξεχασμένο από το χρόνο. Στην κορυφή του χτίστηκε τον
Μεσαίωνα το μοναστήρι των Βενεδικτίνων που αποτέλεσε σημείο εξόρμησης
της Ιωάννας της Λορένης. Στις μέρες μας, αποτελεί χώρο πολιτισμικού
«προσκυνήματος της ανθρωπότητας» και Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς από την Unesco. Το λιλιπούτειο χωριουδάκι στους πρόποδες
διατηρεί την γραφικότητά του στα ατέλειωτα σοκάκια και στα πολλά μαγαζάκια
με την υπέροχη θέα. Αυτή η επίσκεψή θα μας επιτρέψει, εκτός από το να
θαυμάσουμε τα αξέχαστα τοπία, να θυμηθούμε την εποχή του Μεσαίωνα, τον
τρόπο ζωής της εποχής αλλά και τον 100ετή πόλεμο ανάμεσα στη Γαλλία και την
Αγγλία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Καέν.

3η ημέρα Καέν - Παρίσι

Αναχώρηση για το Παρίσι. 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
6

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. Το βράδυ
σας προτείνουμε έναν νυχτερινό γύρο πόλης (προαιρετικά) και ανάβαση στο
υψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, τον λόφο της Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί
η βασιλική Σακρ Κερ, η πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και η οικεία του
Σαλβαδόρ Νταλί.

4η ημέρα Παρίσι - Προαιρετική ημερήσια εκδρομή στη
Νορμανδία

Πρόγευμα 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 2.141μ. Ελεύθερος χρόνος.

5η ημέρα Παρίσι - Λούβρο - Βερσαλλίες - Προαιρετική
Κρουαζιέρα στον 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. Επιστροφή στο Παρίσι και θα απολαύσουμε μια
μαγευτική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
σας προτείνουμε μια αξέχαστη βραδιά σε ένα από τα πολυάριθμα καμπαρέ της
πόλης.

6η ημέρα Πτήση Επιστροφής

Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο. Πτήση
επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
• Πέντε (5) 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.
• Επίσημος ξεναγός στο μουσείο του Λούβρου & στις Βερσαλλίες.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων
• Δημοτικοί 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
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ
6ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
1η ημέρα Πτήση για Παρίσι

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την «Πόλη του Φωτός».
Άφιξη και ακολουθεί μια πρώτη γνωριμία με το Παρίσι στην πανοραμική μας
περιήγηση με το λεωφορείο. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, το σήμα κατατεθέν
της πόλης, Πύργο του Άιφελ, τους κήπους του Τροκαντερό, θα θαυμάσουμε
την πλατεία του Αστέρα, όπου κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο αψίδα
Θριάμβου στον κόσμο και τη γνωστότερη λεωφόρο, αυτή των Ηλυσίων
Πεδίων, η οποία εκτείνεται μέχρι την πλατεία Κονκόρντ. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και το βράδυ προτείνουμε έναν βραδινό γύρο της πόλης και μια
μαγευτική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα.

2η ημέρα Παρίσι - Μουσείο Λούβρου - Βερσαλλίες

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και 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 Τζοκόντα του
Λεονάρντο ντα Bίντσι, η Αφροδίτη της Μήλου και η Νίκη της Σαμοθράκης.
Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε τα περίχωρα του Παρισιού καθώς η εκδρομή
που ακολουθεί, θα μας φέρει στις όμορφες Βερσαλλίες. Εδώ θα έχετε
ελεύθερο χρόνο για να φωτογραφίσετε τους κήπους του Λουδοβίκου και να
επισκεφθείτε –προαιρετικά– τους εσωτερικούς χώρους των ανακτόρων ή να
κάνετε μία βόλτα στη μικρή ομώνυμη πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ προτείνουμε μια αξέχαστη βραδιά σε ένα από τα πολυάριθμα καμπαρέ
της πόλης.

3η ημέρα Παρίσι - Eurotunnel - Λονδίνο

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Kαλέ, όπου θα επιβιβαστούμε
στο υπερσύγχρονο τρένο Eurotunnel, για να περάσουμε υποθαλάσσια το
Στενό της Μάγχης. Άφιξη στις ακτές της Αγγλίας και στην πρωτεύουσα του
Ηνωμένου Βασιλείου, Λονδίνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη με τη βοήθεια του αρχηγού
μας.

4η ημέρα Λονδίνο (Ξενάγηση πόλης) - Βρετανικό Μουσείο

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για πανοραμική ξενάγηση στη
βρετανική πρωτεύουσα, κατά την οποία θα δούμε μεταξύ άλλων: την πλατεία
Τραφάλγκαρ με την Εθνική Πινακοθήκη, την οδό Γουάιτχολ, όπου βρίσκονται
πολλά υπουργεία, το Αββαείο Γουέστμινστερ, το νεογοτθικό Κοινοβούλιο με
το διάσημο ρολόι Μπιγκ Μπεν, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, επίσημη κατοικία
της βασίλισσας Ελισάβετ, τον καθεδρικό του Αγίου Παύλου, όπου λαμβάνουν
χώρα οι μεγαλύτερες τελετές του αγγλικού έθνους, τον Πύργο του Λονδίνου,
την πασίγνωστη πλατεία Πικαντίλι με το άγαλμα του Έρωτα κ.ά. Στη συνέχεια
θα επισκεφτούμε το Βρετανικό Μουσείο, για να θαυμάσουμε τα περίφημα
αγάλματα και γλυπτά του Παρθενώνα που φυλάσσονται στην πτέρυγα των
ελληνικών αρχαιοτήτων (ελεύθερη είσοδος). Ακολούθως, θα μεταβούμε στο

μουσείο των κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τισό (είσοδος εξ ιδίων). Για
το βράδυ προτείνουμε έναν πανοραμικό γύρο της φωταγωγημένης πόλης.

5η ημέρα Λονδίνο - Οξφόρδη - Στράτφορντ - Απον - Έιβον

Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για ολοήμερη εκδρομή στην επαρχία της
Αγγλίας. Θα επισκεφθούμε δύο σημαντικές πόλεις του πνεύματος. Πρώτος
σταθμός στην εκδρομή, η περίφημη πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης.
Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα σύνολο από μεσαιωνικά
κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελίσκους που υψώνονται πάνω από τα φημισμένα
κολέγια, περιποιημένα παρτέρια και κήπους, τετράγωνες αυλές με
κιονοστοιχίες και αετώματα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε μια γραφική
διαδρομή περνώντας από τα παραδοσιακά χωριά της περιοχής Κότσγουολτς
που θα μας οδηγήσει στην κωμόπολη του Στράτφορντ-απόν-Έιβον, τη
γενέτειρα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ενός από τους μεγαλύτερους θεατρικούς
συγγραφείς και ποιητές στο κόσμο. Θα θαυμάσουμε τα κλασικά μεσαιωνικά
σπίτια τα στενά δρομάκια με τα κλασικά καταστήματα που σφύζουν από
τουρισμό και το περίφημο ποτάμι Έιβον που είναι γεμάτο ποταμόπλοια. Αργά
το απόγευμα επιστροφή στο Λονδίνο.

6η ημέρα Λονδίνο - Eurotunnel - Παρίσι - Πτήση Επιστροφής

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Παρίσι. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:

• Α εροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής με την Aegean Airlines.
• Π έντε (5) 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
 όροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Δ ημοτικοί φόροι ξενοδοχίων.
• Β ραδινός γύρος Παρισιού και κρουαζιέρα Σηκουάνα μαζί με
βραδινός πανοραμικός γύρος Λονδίνου 50€ ενήλικας - 25€ παιδί
έως 12 ετών
• Π ακέτο εισόδου Λούβρο και Βερσαλλίες (περιλαμβάνει επίσημο
ξεναγό, εισιτήριο μουσείου, προκράτηση και ραντεβού εισόδου
για αποφυγή σειράς αναμονής κατά την είσοδο και ακουστικά)
50€ ενήλικας και 25€ παιδί και άτομα έως 26 ετών.
•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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ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ Η ΠΌΛΗ ΤΟΥ ΓΚΑΟΥΝΤΊ
5,6ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
1η ημέρα 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 Catalunya 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.

2η ημέρα 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
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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.

5η ημέρα Βαρκελώνη (Ελεύθερη ημέρα)
Πρόγευμα. Η σημερινή ημέρα είναι ελεύθερη για βόλτα στην πόλη.

6η ημέρα Βαρκελώνη - Πτήση Επιστροφής

Πρόγευμα & χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα. Έπειτα μεταφορά στο
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Σημαντική Σημείωση: Στην 6ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η
ημέρα του προγράμματος

3η ημέρα Βαρκελώνη - Προαιρετική Ημερήσια Εκδρομή Girona
- Figueres

Πρόγευμα. Μετά από μια όμορφη διαδρομή ξεκινάμε περιήγηση στην ιστορική
πόλη της Girona. Mία 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 ημέρα 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 Unesco και έργο του
μεγάλού αρχιτέκτονα Λουΐς Ντομενεκ ι Μουντανερ.

GIRONA
Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
• Τ έσσερις (4) ή πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της
επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία,
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής.
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται:

•Φ
 όροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
• Δ ημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (2,60€ σε 4* ξενοδοχεία το άτομο
τη διανυκτέρευση)
• Η μερήσια Εκδρομή στη Girona & Figueres 50€ ενήλικας – 30€
παιδί έως 12 ετών
• Ε ίσοδοι σε μουσεία (περίπου 20€ Ισπανικό Χωριό & Μουσείο
Νταλί)
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Ο τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ
5ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
1η ημέρα Πτήση για Μαδρίτη

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
πολλά 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 ημέρα Μαδρίτη - Πράδο

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.

4η ημέρα Μαδρίτη (Ελεύθερη ημέρα)

3 ημέρα Μαδρίτη - Προαιρετική εκδρομή στο Τολέδο

5η ημέρα Πτήση Επιστροφής

η

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση, προαιρετικά, για την «Πόλη των 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,

ΤΟΛΕΔΟ

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
Πρόγευμα. Η σημερινή ημέρα είναι ελεύθερη για βόλτα στην πόλη.
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο
για την πτήση επιστροφής.

ΠΡΑΔΟ
Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Τέσσερις (4) 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 165€.
• 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.
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ΚΟΣΜΟΠΟΛΊΤΙΚΗ ΚΥΑΝΉ ΑΚΤΉ
5ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
1η ημέρα Θεσσαλονίκη - Νίκαια (Ξενάγηση Πόλης)

Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Νίκαια. Θα
ξεκινήσουμε από την παλιά πόλη της Νίκαιας, όπου φιλοξενείται η αγορά των
λουλουδιών και τα παζάρια της όπως και ο καθεδρικός της ναός, το μέγαρο
της δικαιοσύνης και η όπερα. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στη διάσημη
πλατεία Μασένα (Place Massena), αφιερωμένη στον ομώνυμο στρατηγό. Θα
ολοκληρώσουμε τον περίπατο μας στην οδό Ζαν Μεντεσάν, τον πιο εμπορικό
δρόμο της πόλης όπου βρίσκεται η Notre-Dame de Nice, ναός μικρογραφία
της Παναγίας των Παρισίων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα Νίκαια - Κάννες (περιήγηση) - Σαιντ Πωλ Ντε Βανς

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για τις Κάννες, την
αδιαμφισβήτητη “βασίλισσα” της Κυανής Ακτής με την περίφημη Κρουαζέτ,
έναν από τους πιο διάσημους δρόμους του κόσμου. Θα δούμε τα υπέροχα
κτίρια, και τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, που χρονολογούνται από την
εποχή της Μπελ Εποκ, καθώς και το Παλάτι του Φεστιβάλ των Καννών. Στη
συνέχεια, κατευθυνόμαστε προς ένα από τα πιο γραφικά χωριά της περιοχής,
το Σαν Πωλ ντε Βανς. Περιπλανηθείτε στα στενά του σοκάκια με τα υπέροχα
παλαιοπωλεία, αποδώστε φόρο τιμής στο Μαρκ Σαγκάλ, πιείτε το ρόφημα
σας στα ιστορικά του καφέ και επισκεφθείτε το ίδρυμα Μεγκτ με την πλούσια
συλλογή έργων επιφανών καλλιτεχνών της μοντέρνας τέχνης όπως ο Μιρό,

ο Μπρακ και ο Σαγκάλ. Μη λησμονήσετε να ανεβείτε στο γοτθικό καθεδρικό
ναό του χωριού όπου φυλάσσεται η Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας, πίνακας
που αποδίδεται στον Τιντορέτο. Επιστροφή στην κοσμοπολίτικη Νίκαια.

3 ημέρα Νίκαια – Εξ Προβάνς – Πορτ Γκριμό – Σαν Τροπέ
(προαιρετική)
η

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα σας προτείνουμε προαιρετική
εκδρομή. Κατευθυνόμαστε για την Aix-en-Provence, την ομορφότερη πόλη
της Προβηγκίας και μια από τις ωραιότερες της Γαλλίας. Θα δούμε, μεταξύ
άλλων, έναν από τους παλαιότερους καθεδρικούς ναούς, την πλατεία
Δημαρχείου, την Kiour Maramba με τα πολυάριθμα ιδιωτικά μέγαρα που
δημιουργήθηκαν από τον 13ο έως τον 16ο αιώνα κ.α. Επόμενος μας σταθμός
το Port Grimaud που θεωρείται, όχι άδικα ως η μικρή Βενετία της Κυανής
Ακτής. Βαρκάδες, βόλτες και καλό γεύμα σας είναι κάποια από αυτά που
σας προτείνουμε στον ελεύθερο σας χρόνο. Τελευταίος μας σταθμός είναι
το διάσημο ψαροχώρι του Saint Tropez, όπου θα πάρουμε μια γεύση του
ρυθμού της ζωής των διάσημων κατοίκων και επισκεπτών της. Κινηθείτε στα
πολύβουα σοκάκια της πόλης με τις πανάκριβες μπουτίκ και τα αριστοκρατικά
καφέ και βγάλτε φωτογραφίες στον παλιό πύργο του λιμανιού. Επιστροφή
στη Νίκαια.

4η ημέρα Νίκαια - Μόντε Κάρλο - Μονακό - Ωκεανογραφικό
Μουσείο

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Θα συνεχίσουμε με την επίσκεψή μας
στο δεύτερο μικρότερο κρατίδιο του πλανήτη, το πριγκιπάτο του Μονακό. Θα
ανέβουμε στο βράχο, παλιά πόλη, όπου κυριαρχεί το ωκεανογραφικό μουσείο
που εμπλουτίστηκε από τη συλλογή του εξερευνητή των θαλασσών Ζακ
Ιβ Κουστό, τα διαμερίσματα των Πριγκιπισσών και τους εξωτικούς κήπους.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου νέο
- ρωμανικής αρχιτεκτονικής, όπου βρίσκονται οι τάφοι της μακροβιότερης
μοναρχικής δυναστείας όλων των εποχών στον κόσμο, της οικογένειας
Γκριμάλντι. Σε περίοπτη θέση βρίσκονται τα μνήματα της πριγκίπισσας Γκρέϊς
και του συζύγου της πρίγκιπα Ρενιέ Γ’. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στο
παλάτι, μείγμα διαφόρων ρυθμών αρχιτεκτονικής, όπου θα έχετε ελεύθερο
χρόνο για να ικανοποιήσετε τον καταναλωτισμό σας στα μαγαζιά του βράχου.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Νίκαια πτήση επιστροφής

Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Νίκαια για την πτήση
επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:

• Α εροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines.
• Τ έσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Π ρόγευμα σε μπουφέ 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.

Δεν περιλαμβάνονται:

NIKAIA
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•Φ
 όροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 165€.
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Η μερήσια προαιρετική εκδρομή (Εξ Προβάνς – Πορτ Γκριμό – Σαν
Τροπέ) 55€ το άτομο
• Ε ίσοδος Ωκεανογραφικό Μουσείο 14€ 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

Π ά σ χα σ τη Μά λ τα

ΜΑΛΤΑ
4ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AIR MALTA
1η ημέρα Παρασκευή 26 Απριλίου Πτήση για Μάλτα (Ξενάγηση
στη Valletta)

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 προιδεάζει για τις εικόνες
που θα ακολουθήσουν .Ήρθε η ώρα να συναντήσουμε το συντριβάνι 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 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 προιόντα της Μαλτέζικης γης ,
είναι μερικά μόνο από τα σημεία που θα επισκεφθούμε . Στον ελεύθερο χρόνοι
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) .Παρακολούθηση του οπτικοακουστικού

θεάματος 5D με θέμα την ιστορία της Malta .Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας (
το μεσημέρι ) Διανυκτέρευση

2η ημέρα Σάββατο 27 Απριλίου Mosta - Mdina - St’ Anton
Gardens

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

3η ημέρα Κυριακή 28 Απριλίου Εκδρομή στο νησί Γκόζο
(Gozo)

Μετά το πρωινό, και για όσους το επιθυμούν προαιρετικά, ξεκινούμε για την
ολοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό νησάκι Γκόζο. Για να φθάσουμε στο δεύτερο
μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους της Μάλτας, μεταφερόμαστε στο πορθμείο
και επιβιβαζόμαστε στο ferry boat. Η εξαιρετική ομορφιά του τοπίου, τα
υπέροχα σπίτια και αγροικίες, η εναλλαγή των εικόνων που θα συναντήσετε
θα σας πείσουν σίγουρα, για το πόσο άξιζε η επίσκεψή σας στο νησί του Γκόζο.
Θα επισκεφτούμε την πρωτεύουσά του Rabat, με το περίφημο κάστρο, την
παλιά πόλη, τη σπηλιά όπου κατοικούσε η νύμφη Καλυψώ. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα Δευτέρα 29 Απριλίου Τρεις Πόλεις (Senglea,
Vitoriosa, Cospicua) - Πτήση Επιστροφής

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

Περιλαμβάνονται:

• Α εροπορικά εισιτήρια με ναυλωμένη πτήση Air Malta Θεσσαλονίκη
- Μάλτα - Θεσσαλονίκη.
• Π εριλαμβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτομο και βαλίτσα 20kg ανά
άτομο
•Μ
 εταφορές από/προς το αεροδρόμιο της Μάλτας.
• Τ ρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.
•  Tρία (3) πρωινά & τρία (3) δείπνα (ισχύει για το ξενοδοχείο
Dolmen )
• Ξ ενάγηση στη Valletta την 1η ημέρα.
• Ξ ενάγηση στην Mosta – Mdina και στους Κήπους του Αγ. Αντωνίου
την 2η ημέρα.
• Ξ ενάγηση στη Sliema και στις Τρεις Πόλεις την 4η ημέρα.
• Ε ισιτήριο εισόδου στο οπτικοακουστικό θέαμα 5 D
•M
 εταφορά για τη λειτουργία της Ανάστασης από τα ξενοδοχεία σας.
• Ελληνόφωνος ξεναγός.
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης.
•Φ
 .Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:

•Φ
 όροι αεροδρομίων 145 Ε
• Ε ίσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
• Π ροαιρετικές εκδρομές
•Φ
 ιλοδωρήματα, ποτά, αχθοφορικά
• Τ οπικοί δημοτικοί φόροι οι οποίοι πληρώνονται απευθείας στο
ξενοδοχείο (0,5€ ανά άτομα / ανά ημέρα).
• Π ροαιρετική εκδρομή στο νησί Γκόζο κόστους 40 € κατά άτομο. 11

ΠΟΛΩΝΙΑ
5ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
1η ημέρα Πτήση για Βαρσοβία (περιήγηση πόλης)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για τη Βαρσοβία.
Άφιξη και ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της ιστορικής πόλης
που περιβάλλεται από τις παλιές οχυρώσεις. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, την
κεντρική πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, πολύ καλό δείγμα
μπαρόκ αρχιτεκτονικής, που τώρα λειτουργεί σαν Μουσείο και έδρα της
Βουλής Seim, το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, από
τα λίγα σημεία που σώθηκαν από τη ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες
Παλάτι Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο του Στάλιν στη Βαρσοβία, το
Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το μπαλέτο, το μπαρόκ
παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, τους
Βασιλικούς Κήπους, και το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα
Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ, το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που
στολίζει τους κήπους του ανακτόρου Λαζιένσκι. Στη συνέχεια τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα Ζελάσοβα Βόλα - Ανάκτορο Βιλάνοφ

Πρόγευμα και εκδρομή στην κοντινή Ζελάσοβα Βόλα, γενέτειρα του μεγάλου
μουσουργού Σοπέν. Επίσκεψη στο σπίτι-μουσείο (είσοδος) που γεννήθηκε
ο μεγάλος μουσουργός, χρόνος στην διάθεσή σας για γνωριμία με την πόλη
και επιστροφή στη συνέχεια στην Βαρσοβία. Ακολουθεί επίσκεψη στους
υπαίθριους χώρους του ανακτόρου Βιλάνοφ που εντυπωσιάζει κυρίως για
την εξωτερική του όψη. Οι όμορφοι κήποι του που επισκεπτόμαστε (είσοδος),
πλαισιώνουν αρμονικά το ανάκτορο και γι’ αυτό ο χώρος χαρακτηρίζεται από
πολλούς ως «μικρές Βερσαλλίες». Επιστροφή στη Βαρσοβία και ελεύθερος
χρόνος. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα Βαρσοβία – Ζεστοκόβα (Μαύρη Μαντόνα) Κρακοβία

Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη Ζεστοκόβα για να επισκεφθούμε το
μοναστήρι «Γιάσνα Γκόρα». Μια από τις πιο σημαντικές πόλεις της Πολωνίας,
που συχνά αποκαλείται «θρησκευτική πρωτεύουσα» με εκατομμύρια πιστών
να συρρέουν από όλα τα μέρη της γης, για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή
εικόνα της Μαύρης Μαντόνας. Η αγιογραφία χρονολογείται από τον 14ο
αιώνα, αλλά ο θρύλος λέει ότι την εικόνα την έφτιαξε ο Ευαγγελιστής Λουκάς
από ένα κομμάτι ξύλο από το τραπέζι της Παναγίας. Το απόγευμα άφιξη στην
Κρακοβία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα Κρακοβία (ξενάγηση πόλης) – Μνημείο Άουσβιτς

Πρόγευμα και ξενάγηση στην πανέμορφη πόλη της Κρακοβίας. Χτισµένη
στις όχθες του Βιστούλα, αποτελεί έκπληξη για τον ανυποψίαστο επισκέπτη,
καθώς σε αντίθεση µε αυτό που περιµένεις, αντικρίζεις µπροστά σου ένα
αλώβητο υπαίθριο µουσείο που διατηρεί ταυτόχρονα µια νεανική φρεσκάδα,
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εξαιτίας των 170.000 φοιτητών που φιλοξενεί. Πρώην πρωτεύουσα -τώρα
είναι η Βαρσοβία-, συνιστά το πολιτισµικό κέντρο της χώρας και είναι βασικός
πόλος έλξης χιλιάδων τουριστών. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο πως η Παλιά της
Πόλης προστέθηκε από το 1978 στη λίστα των μνημείων της Unesco. Είναι
μια από τις λίγες μεγάλες πόλεις της Πολωνίας που δεν καταστράφηκαν από
τους παγκόσμιους πολέμους του 20ου αιώνα. Η πόλη είναι το θρησκευτικό
και πνευματικό κέντρο της χώρας και ταυτίζεται με την ίδια την ιστορία της
Πολωνίας. Το πρώτο οχυρό κτίστηκε στο λόφο Βαβέλ. Η πόλη απλώθηκε
στην κοιλάδα του Βιστούλα και έπειτα κτίστηκαν Πανεπιστήμια και εκκλησίες,
αντικατοπτρίζοντας τον πλούτο τον μεσαιωνικών βασιλείων. Η Κρακοβία
αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης για τους συντηρητές μνημείων που έρχονται
στην πόλη από όλη την υφήλιο για την αναπαλαίωση και συντήρηση των
πολυάριθμων αναγεννησιακού και νεοκλασικού ρυθμού οικοδομημάτων
της. Στην ξενάγηση μας μεταξύ άλλων θα δούμε τον λόφο Βαβέλ, τη
γοτθικού ρυθμού μητρόπολη της Κρακοβίας, όπου γινόταν η στέψη και ο
ενταφιασμός των Πολωνών Βασιλέων, τον Πύργο του Δημαρχείου, την
παλιά υφασματαγορά Σουτσένιτσε, την μεγάλη πλατεία Ρύνεκ Γκλόβνυ,
καθώς και την παλιά Εβραϊκή συνοικία Κάζιμιρτζ που χρησιμοποιήθηκε
για τα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας ‘’ Η Λίστα του Σίντλερ’’. Στη
συνέχεια αναχώρηση για το παγκοσμίως γνωστό μνημείο του Άουσβιτς,
το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης των ναζί κατά τη διάρκεια του
Β’ παγκοσμίου πολέμου, όπου θα γνωρίσουμε από κοντά, μια εμπειρία που
σίγουρα συγκλονίζει. Το πιο γνωστό ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης,
το Άουσβιτς, στην περιοχή Oswiecim, αποτελεί μια ανατριχιαστική και
αλησμόνητη εμπειρία για κάθε επισκέπτη. Χρησιμοποιήθηκε από τους
Γερμανούς ως φυλακή, ενώ πάνω από 3 εκατ. άνθρωποι βρήκαν φρικτό
θάνατο εδώ (το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν Εβραίοι). Το απόγευμα επιστροφή
στην Κρακοβία. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα Κρακοβία - Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα - Κρακοβία
(Ελεύθερος χρόνος) - Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα και αμέσως μετά θα επισκεφθούμε τα παλαιά Αλατωρυχεία
Βιέλιτσκα για να θαυμάσουμε ένα μοναδικό μνημείο, που εκτείνεται 304
μέτρα υπογείως, σε εννέα επίπεδα, με δαιδαλώδεις στοές, αίθουσες,
σήραγγες και λίμνες. Τρία μόνο επίπεδα είναι σήμερα επισκέψιμα, τα οποία
και θα γνωρίσουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα γλυπτά αλλά
και την εκκλησία από αλάτι στους υπόγειους χώρους του ορυχείου. Δεν
υπάρχει άλλο ισάξιο και καλοδιατηρημένο αλατωρυχείο στον κόσμο, σε ότι
αφορά την έκταση, τη γραφικότητα των στοών και τον παλιό εξοπλισμό των
ορυχείων. Από το 1978 έχει ενταχθεί στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Μετά την επίσκεψη μας και την
αγορά αναμνηστικών από αλάτι θα επιστρέψουμε στην Κρακοβία, όπου
και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Αδράξτε την ευκαιρία να περπατήσετε

οπωσδήποτε στην Kazimierz, την πιο σύγχρονη γειτονιά, στα νοτιοανατολικά
της παλιάς πόλης, η οποία φιλοξενούσε επί αιώνες την εβραϊκή κοινότητα,
εξού και οι συναγωγές. Έμπνευση για τα σκηνικά της ταινίας «Η λίστα του
Σίντλερ» η συγκεκριμένη γραφική συνοικία, αν και άρρηκτα συνδεδεμένη
με φρικιαστικές μνήμες του παρελθόντος, αποτελεί από τα πιο ζωντανά
spot για νυχτερινή ζωή στην πόλη με υπέροχες γκαλερί, μουσεία, καφέ και
εστιατόρια (καλή επιλογή το cafe Starka). Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε
στο αεροδρόμιο του Κατοβίτσε για την πτήση της επιστροφής μας.

ΚΡΑΚΟΒΙΑ

Περιλαμβάνονται:

• Α εροπορικά εισιτήρια.
• Τ έσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά
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.

Δεν περιλαμβάνονται:

•Φ
 όροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
•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.

ΡΩΜΗ
«Η ΑΙΏΝΙΑ ΠΌΛΗ»
5 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES

1η ημέρα 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 ημέρα 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.

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 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 ημέρα 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.

ΡΩΜΗ

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

3η ημέρα Ρώμη - Προαιρετική Ημερήσια Εκδρομή στη
Φλωρεντία

Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε ημερήσια
εκδρομή για την πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία. Με
τη βοήθεια του ξεναγού μας θα δούμε την Πιάτσα ντε λα Σινιορία (Piazza
Della Signoria), την εκκλησία Σάντα Κρότσε (Santa Croce) με τους τάφους
του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκιο (Ponte Vecchio) και την ιστορική
πλατεία του Καθεδρικού Ναού με το καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών
(Santa Maria Del Fiore) και το ιστορικό βαπτιστήριο. Θα επισκεφθούμε το
σπίτι του Δάντη, του μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα 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.

4 ημέρα Ρώμη - Προαιρετική Περιήγηση Piazza Navona Πάνθεον - Piazza del Popolo
η

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

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Θεσ/νικη - Αθήνα Ρώμη // Ρώμη - Αθήνα - Θεσ/νικη
• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.
• Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής.
• Επίσημος ξεναγός στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου & στα Μουσεία
του 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 60€ το άτομο)
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ
“Best of Italy”
6 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES

1η ημέρα Πτήση Για Mιλάνο (Περιήγηση πόλης) – Βερόνα –
Βενετία (περιοχή Μέστρε)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μιλάνο. Άφιξη και
ακολουθεί περιήγηση στο εντυπωσιακό Ντουόμο, ο Καθεδρικός Ναός και η
διάσημη Σκάλα, είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα σας εντυπωσιάσουν.
Αναχώρηση για την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, τη Βερόνα,
όπου θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε
και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά
κτήρια και, βέβαια, το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της
Ιουλιέτας. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για Βενετία (περιοχή Μέστρε).
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βενετία (Ξενάγηση Πόλης)

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ξεκινάμε για την ξενάγησή μας στη
Βενετία. Μεταφορά στο Τρονκέτο (Tronchetto) όπου θα επιβιβαστούμε
στο βαπαρέτο (εισιτήριο εξ ιδίων) και μεταφορά στο ιστορικό κέντρο της
Γαληνοτάτης για να γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια
και τις 400 γέφυρες που τα συνδέουν. Για μία βαθύτερη προσέγγιση της
ιστορίας της πόλης, η ίδρυση της οποίας χρονολογείται στον 5ο αιώνα, θα
επισκεφθούμε τη Γέφυρα των Στεναγμών, την πλατεία Σαν Μάρκο (Piazza San
Marco) που κατά τον Ναπολέοντα είναι «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης»,
εδώ θα δούμε την ομώνυμη εκκλησία (San Marco) με τους πέντε τρούλους, τον
Πύργο του Ρολογιού αλλά και το περίφημο παλάτι των Δόγηδων. Ολόκληρη
η πόλη είναι ένα «ζωντανό μουσείο» και τα βενετσιάνικου, γοτθικού ρυθμού
κτίρια της θα σας ενθουσιάσουν. Θα επισκεφθούμε την ορθόδοξη εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου και θα καταλήξουμε σ’ ένα εργαστήριο κατασκευής του
περίφημου γυαλιού Μουράνο. Χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα επιστροφή
στο ξενοδοχείο.

BENETIA

5η ημέρα Ρώμη (Ξενάγηση Πόλης) – Βατικανό (Μουσεία &
Άγιος Πέτρος)

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο
του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα μουσεία του Βατικανού, ένα από
τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε τις αίθουσες των γλυπτών,
των χαλιών και των παπύρων, των αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε στη
διάσημη Καπέλα Σιστίνα (Capella Sistina), το παρεκκλήσι του Αποστολικού
Παλατιού, της κατοικίας του Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, του
οποίου η οροφή ζωγραφίστηκε από τον Μιχαήλ Άγγελο (Michelangelo). Μετά
θα περάσουμε στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του
κόσμου, που θα μας εντυπωσιάσει με τον πλούτο και την επιβλητικότητά
της. Μεταξύ άλλων, θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου & τον τεράστιο
μπρούτζινο άμβωνα που δεσπόζει πάνω από τον Παπικό Βωμό έργο του
Μπερνίνι. Αναχωρούμε από το Βατικανό & συνεχίζουμε κατευθυνόμενοι
στην πλατεία Βενετίας (Piazza Venezia) όπου θα σας εντυπωσιάσει το
ογκώδες μνημείο Vittorio Emanuele II, που βρίσκεται μπροστά από το
λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από τους επτά ιστορικούς λόφους
όπου ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη. Θα δούμε την αψίδα του Μεγάλου
Κωνσταντίνου, την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza Di Spagna) και θα
τελειώσουμε ρίχνοντας ένα κέρμα και κάνοντας μια ευχή στη φημισμένη
Φοντάνα Ντι Τρέβι. Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Ρώμη (Περιήγηση Πόλης) – Πτήση επιστροφής

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη ξενάγηση
της πόλης. Θα δούμε το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο
ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου. Στη συνέχεια, θα θαυμάσουμε τη
ρωμαϊκή αγορά που ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας
της αυτοκρατορίας. Σήμερα, αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους
αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Ελεύθερος χρόνος και μεταφορά στο
αεροδρόμιο για πτήση επιστροφής.

ΡΩΜΗ

3η ημέρα Βενετία (περιοχή Μέστρε) - Φλωρεντία (Ξενάγηση
Πόλης)

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου & ξεκινάμε για την πρωτεύουσα της
Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία. Ξεκινάμε τη ξενάγησή μας όπου θα
δούμε την Πιάτσα ντε λα Σινιορία (Piazza Della Signoria), την εκκλησία Σάντα
Κρότσε (Santa Croce) με τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε
Βέκιο (Ponte Vecchio) και την ιστορική πλατεία του Καθεδρικού Ναού με το
καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών (Santa Maria Del Fiore) και το
ιστορικό βαπτιστήριο. Θα επισκεφθούμε το σπίτι του Δάντη, του μεγάλου
φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε ένα πέρασμα από το Ναό του
Ορσανμικέλε (Orsanmichele), ενώ δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε
την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα (Piazza della Repubblica) με τα ιστορικά
καφέ Gilli και Paszkowski και την περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας (Arch of
Triumph).

4η ημέρα Φλωρεντία - Σιένα - Ρώμη

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για μια από εκείνες τις
λιγοστές πόλεις που διερωτάται κανείς πως κατόρθωσαν να παραμείνουν
ανέγγιχτες από τη φθορά του χρόνου και την ανθρώπινη παρέμβαση, τη
μεσαιωνική Σιένα. Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη, εξερευνώντας τα
δρομάκια και τις γειτονιές, θα σταθούμε στην Πιάτσα ντελ Κάμπο (Piazza
del Campo), με τον πύργο του Δημαρχείου και θα ανηφορίσουμε μέχρι την
πλατεία του Ντουόμο (Piazza del Duomo). Αναχώρηση για τη Ρώμη αργά το
απόγευμα άφιξη & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε
(προαιρετικά) βραδινό γύρο πόλης. Απολαύστε τη μαγεία της φωτισμένης
Ρώμης σε μία πρώτη γνωριμία που σίγουρα θα σας συναρπάσει.
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Περιλαμβάνονται:

• Α εροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Θεσ/νικη – Αθήνα –
Μιλάνο // Ρώμη – Αθήνα – Θεσ/νικη
• Π έντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
• Π ρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής.
• Ε πίσημος ξεναγός στη ξενάγηση της Φλωρεντίας.
• Επίσημος ξεναγός στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου & στα Μουσεία
του Βατικανό.
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται:

•Φ
 όροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
• Δ ημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Μέστρε 3€ - Φλωρεντία 4.5€ Ρώμη 6€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση)
• C heckpoints 20€ ανά άτομο
• V aporetto για μεταφορά από Tronchetto στη Βενετία και
αντίστροφα κατά την επιστροφή 15€ ανά άτομο
• Π ακέτο Βατικανό : 32€ (εισιτήριο μουσείου, προκράτηση &
ραντεβού για αποφυγή ουράς κατά την είσοδο στα μουσεία,
ακουστικά για τη ξενάγηση του Αγίου Πέτρου)
• Β ραδινός Γύρος Πόλης στη Ρώμη (διάρκεια 3 ώρες) με το
λεωφορείο & το συνοδό της εκδρομής 15€ ανά άτομο
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Ο τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

EMILIA ROMAGNA

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΉ ΤΟΣΚΆΝΗ - ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ CINQUE TERRE
6 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES

1η ημέρα Πτήση για Μπολόνια (περιήγηση πόλης) –
Μοντεκατίνι Τέρμε

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπολόνια. Η πόλη είναι η
πρωτεύουσα της επαρχίας Emilia-Romagna. Το πανεπιστήμιό της είναι το
παλαιότερο της Ευρώπης (επίσημα από το 1088). Είναι γνωστή για τους
πύργους της και τις στοές της (portici). Θα θαυμάσουμε τη μακρύτερη στοά
στον κόσμο του San Luca, μήκους 3.7 χιλιομέτρων με 666 καμάρες. Στο
κέντρο της πόλης δεσπόζουν δύο πύργοι: ο μεγαλύτερος είναι ο πύργος
των Asinelli (102 μέτρα ύψος) και ο μικρότερος των Garisenda (49 μέτρα
ύψος). Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της που είναι το μεγαλύτερο
της Ευρώπης μετά της Βενετίας και παραμένει καλοδιατηρημένο χάρη στην
προσεκτική πολιτική ανακαίνισης & διατήρησης που άρχισε στη δεκαετία του
1960. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Μοντεκατίνι Τέρμε - Φλωρεντία (Ξενάγηση Πόλης)

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου & ξεκινάμε για την πρωτεύουσα της
Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία. Ξεκινάμε τη ξενάγησή μας όπου θα
δούμε την Πιάτσα ντε λα Σινιορία (Piazza Della Signoria), την εκκλησία Σάντα
Κρότσε (Santa Croce) με τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε
Βέκιο (Ponte Vecchio) και την ιστορική πλατεία του Καθεδρικού Ναού με το
καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών (Santa Maria Del Fiore) και το
ιστορικό βαπτιστήριο. Θα επισκεφθούμε το σπίτι του Δάντη, του μεγάλου
φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε ένα πέρασμα από το Ναό του
Ορσανμικέλε (Orsanmichele), ενώ δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε
την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα (Piazza della Repubblica) με τα ιστορικά
καφέ Gilli και Paszkowski και την περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας (Arch of
Triumph). Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο Μοντεκατίνι.

3η ημέρα Μοντεκατίνι Τέρμε – Κρουαζιέρα στα Χωριά της
Cinque Terre

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου & αναχώρηση για μία μαγευτική
κρουαζιέρα (εισιτήρια εξ ιδίων) στα παραμυθένια Cinque Terre (πέντε γαίες)
που βρίσκονται σκαρφαλωμένα στα απόκρημνα βράχια της νότιας άκρης της
Ιταλικής Ριβιέρας, στη Λιγουρική Θάλασσα. Η περιοχή είναι μία από τις πιο
όμορφες της δυτικής Ιταλίας και έχει ανακηρυχθεί από την Unesco Μνημείο
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με κέντρο εξόρμησης την πόλη La Spezia, θα
επισκεφθούμε τα μεσαιωνικά χωριά Riomaggiore, Manarola & Monterosso
όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
τη Vernazza, που είναι ίσως το ωραιότερο χωριό και θα έχουμε την ευκαιρία
να κάνουμε μία βόλτα στα όμορφα δρομάκια της και να καταλήξουμε στα
ερείπια του κάστρου της με θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος θα επισκεφθούμε

το Portovenere χτισμένο στην άκρη της ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε μία
βραχώδη χερσόνησο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

Επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι γιατί το
πρόγραμμα περιλαμβάνει:
1. Θαυμάζουμε την υπέροχη επαρχία της Emilia
Romagna, με τη Μπολόνια.
2. Ξενάγηση στη Φλωρεντία με επίσημο ξεναγό.
3. Hμερήσια Κρουαζιέρα στα μαγευτικά χωριά της
Cinque Terre.
4. Διαμονή στο Grand Hotel Tamerici & Principe 4*
με βαθμολογία booking.com 8.4.
5. Ανακαλύπτουμε την Τοσκάνη με τις επισκέψεις μας
στο Σαν Τζιμινιάνο, τη Σιένα, την Πίζα & τη Λούκα.

4η ημέρα Μοντεκατίνι Τέρμε - Σαν Τζιμινιάνο - Σιένα

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Πρώτη μας επίσκεψη το Σαν
Τζιμινιάνο, το «Μανχάταν του Μεσαίωνα», με τους πανύψηλους πέτρινους
πύργους του, σύμβολα κοινωνικής και οικονομικής ισχύος των τσιφλικάδων
του Μεσαίωνα. Από τις επάλξεις τους, το μάτι χάνεται σε μια απεραντοσύνη
από αμπελώνες. Συνεχίζουμε για μια από εκείνες τις λιγοστές πόλεις που
διερωτάται κανείς πως κατόρθωσαν να παραμείνουν ανέγγιχτες από τη
φθορά του χρόνου και την ανθρώπινη παρέμβαση, τη μεσαιωνική Σιένα. Θα
περπατήσουμε στην παλιά πόλη, εξερευνώντας τα δρομάκια και τις γειτονιές,
θα σταθούμε στην Πιάτσα ντελ Κάμπο (Piazza del Campo), με τον πύργο του
Δημαρχείου και θα ανηφορίσουμε μέχρι την πλατεία του Ντουόμο (Piazza del
Duomo). Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Μοντεκατίνι Τέρμε - Λούκα - Πίζα

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Η σημερινή μας μέρα ξεκινάει με την
επίσκεψη στην ιστορική πόλη της Πίζα με τα μεσαιωνικά τείχη και το ξακουστό
Κεκλιμένο Πύργο της, το καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης,
που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο
και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Αναχώρηση για τη μεσαιωνική
Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός των τειχών περιήγησή
μας στο ιστορικό κέντρο, θα θαυμάσουμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό
Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο και
Ανφιτεάτρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα προτείνουμε βόλτα με
το πανέμορφο τρενάκι (έξοδα εξ ιδίων) το οποίο κατασκευάστηκε το 1898
στο Montecatini Alto, η θέα θα σας κόψει την ανάσα.

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Θεσ/νικη – Αθήνα – Μπολόνια
– Αθήνα – Θεσ/νικη • Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως
αυτά αναγράφονται στον τιμοκατάλογο • Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά
στο χώρο των ξενοδοχείων.• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με
πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια
της εκδρομής. • Επίσημος ξεναγός στη ξενάγηση της Φλωρεντίας.• Ασφάλεια
αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων.• Δημοτικοί Φόροι
Ξενοδοχείων (Μπολόνια 2€ , Μοντεκατίνι Τέρμε 1.4€ ανά άτομο τη
διανυκτέρευση) • Checkpoints 25€ ανά άτομο •Ημερήσια Κρουαζιέρα Cinque
Terre (αναχώρηση από La Spezia 10:00 περιλαμβάνει στάσεις - Portovenere
12:00, Vernazza 13:55, Monterosso 16:00, Riomaggiore 18:45 - επιστροφή
La Spezia 18:45) 35€ ενήλικες - 20€ παιδιά 6-11 ετών • Funicolare di
Montecatini Terme (Τρένο-Τελεφερίκ) 7€ ενήλικες - 4€ παιδιά 6-10 ετών
(η τιμή περιλαμβάνει τη διαδρομή από Montecatini Terme - Montecatini
Alto - Montecatini Terme)• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά• Είσοδοι σε
μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα
περιλαμβάνονται

6η ημέρα Μοντεκατίνι Τέρμε - Μπολόνια - Πτήση Επιστροφής

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο
αεροδρόμιο της Μπολόνια για την πτήση της επιστροφής.

Μπολόνια

Σαν Τζιμινιάνο

Πίζα
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ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ
ΤΟΣΚΑΝΗ
5 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES/
RYANAIR
1η ημέρα Πτήση για Μπολόνια - Φλωρεντία

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπολόνια. Άφιξη
και θα κατευθυνθούμε στη Φλωρεντία, γενέτειρα της ιταλικής
Αναγέννησης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος
για μια πρώτη γνωριμία με τη γύρω περιοχή.

2η ημέρα Φλωρεντία (Ξενάγηση) - Σαν Τζιμινιάνο

Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην υπέροχη Φλωρεντία και
συγκεκριμένα 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 φωτογραφίσουμε την περίφημη Πιάτσα
ντέλα Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την
περίφημη αψίδα της Ελευθερίας. Ακολούθως θα μεταβούμε σε μία
από τις φημισμένες κωμοπόλεις της Τοσκάνης, Σαν Τζιμινιάνο, με
τους πανύψηλους πέτρινους πύργους, σύμβολα κοινωνικής και
οικονομικής ισχύος των ευγενών του Μεσαίωνα. Μεταξύ άλλων θα
δούμε το Παλάτσο ντελ Πόπολο, τον παλιό καθεδρικό ναό Κολετζάτα
και τον ναό του Αγίου Αυγουστίνου. Ελεύθερος χρόνος στην γραφική
μεσαιωνική κωμόπολη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Φλωρεντία - Πίζα - Λούκα

Πρόγευμα και θα μεταβούμε στην ιστορική Πίζα με τα μεσαιωνικά
τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο. Αποτελεί καμπαναριό
του καθεδρικού ναού της πόλης και βρίσκεται μέσα στο «Πεδίο των
Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο
Κάμπο Σάντο. Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε
στη μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην
εντός των τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο, θα δούμε,
μεταξύ άλλων, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Μαρτίνου, την Πιάτσα
ντελ Ανφιτεάτρο σε ελλειπτική μορφή σαν κανονικό αμφιθέατρο,
το θέατρο Τζίλιο και τη μεγαλύτερη πλατεία της Λούκα, Πιάτσα
Ναπολεόνε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Φλωρεντία - Σιένα - Ρώμη

Πρόγευμα και αναχώρηση για την ίσως ωραιότερη μεσαιωνική
πόλη της Ιταλίας, 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. Αργότερα συνεχίζουμε για τη λεγόμενη «αιώνια πόλη»,
Ρώμη. Άφιξη, πανοραμική περιήγηση στα εντυπωσιακά μνημεία και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Ρώμη – Πτήση επιστροφής

Πρόγευμα. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο. Πτήση
επιστροφής.

ΠΙΖΑ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια.• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά 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. 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.
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ΛΙΜΝΕΣ Β. ΙΤΑΛΙΑΣ
ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΕΤΟ
5 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES/
RYANAIR
1η ημέρα Πτήση για Μπολόνια - Βενετία

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπολόνια. Άφιξη και θα
κατευθυνθούμε στη Βενετία, πρωτεύουσα της περιφέρειας του Βένετο.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη
γνωριμία με τη γύρω περιοχή.
2η ημέρα Βενετία (Ξενάγηση) - Βερόνα - Λίμνη Γκάρντα - Μιλάνο
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην υπέροχη Βενετία. 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. Μεταξύ άλλων
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 κτίριά της θα σας ενθουσιάσουν. Στη
συνέχεια αναχώρηση για 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. Αναχωρούμε
για τη λίμνη Γκάρντα, τη μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας και δημοφιλής
τουριστικός προορισμός με πολλά μικρά νησιά. Τέλος, κατευθυνόμαστε
στο Μιλάνο, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Μιλάνο - Λουγκάνο - Κόμο

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ελβετία και τη λίμνη Λουγκάνο.
Υπέροχα τοπία μας οδηγούν στο Λουγκάνο, την πόλη που χτυπά με την
ακρίβεια ελβετικού ρολογιού και είναι χτισμένη δίπλα στην ομώνυμη
λίμνη. Στην περιήγηση που ακολουθεί, θα δούμε τον καθεδρικό ναό του
Σαν Λορέντζο, το μουσείο της Βίλας Τσάνι (νεοκλασικού ρυθμού, στεγάζει
το Δημοτικό Μουσείο) και την εκκλησία της Σάντα Μαρία ντέλι Άντζολι.
Στη συνέχεια θα επίστρεψουμε στην Ιταλία και θα κατευθυνθούμε στο
μαγευτικό Κόμο, το οποίο διαθέτει πολυάριθμα έργα τέχνης, εκκλησίες,
κήπους, θέατρα, πάρκα και παλάτια. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή
στο Μιλάνο.

4η ημέρα Μιλάνο (Ξενάγηση) - Λίμνη Ματζόρε

Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στο ιστορικό κέντρο.
Πρώτα, θα επισκεφθούμε 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. Θα περπατήσουμε
στη γκαλέρια Βιττόριο Εμμανουέλε Β΄ με τις πολυτελείς μπουτίκ και
εστιατόρια, αφιερωμένη στον πρώτο βασιλιά της ομόσπονδης Ιταλίας.
Ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η «Σκάλα
του Μιλάνου» που αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του
κόσμου και πήρε το όνομα της από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια
θέση, την Αγία Μαρία della Scala. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στη λίμνη
Ματζόρε, μία από τις μεγαλύτερες και γνωστότερες λίμνες της Ιταλίας. Η
διαδρομή γύρω από τη δυτική όχθη της λίμνης θα μας αποκαλύψει όλες
τις ομορφιές της. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Μιλάνο - Μπολόνια - Πτήση επιστροφής

Πρόγευμα. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο της
Μπολόνια. Πτήση επιστροφής.

ΜΙΛΑΝΟ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια. • Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά 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. 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.
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ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΡΩΜΗ
5 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES/
RYANAIR
1η ημέρα Πτήση για Μπολόνια - Φλωρεντία

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπολόνια. Άφιξη
και θα κατευθυνθούμε στη Φλωρεντία, γενέτειρα της ιταλικής
Αναγέννησης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος
για μια πρώτη γνωριμία με τη γύρω περιοχή.

2η ημέρα Φλωρεντία (Ξενάγηση) - Σαν Τζιμινιάνο

Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην υπέροχη Φλωρεντία και
συγκεκριμένα 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 φωτογραφίσουμε την περίφημη Πιάτσα
ντέλα Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την
περίφημη αψίδα της Ελευθερίας. Ακολούθως θα μεταβούμε σε μία
από τις φημισμένες κωμοπόλεις της Τοσκάνης, Σαν Τζιμινιάνο, με
τους πανύψηλους πέτρινους πύργους, σύμβολα κοινωνικής και
οικονομικής ισχύος των ευγενών του Μεσαίωνα. Μεταξύ άλλων θα
δούμε το Παλάτσο ντελ Πόπολο, τον παλιό καθεδρικό ναό Κολετζάτα
και τον ναό του Αγίου Αυγουστίνου. Ελεύθερος χρόνος στην γραφική
μεσαιωνική κωμόπολη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Φλωρεντία - Σιένα - Ρώμη

Πρόγευμα και αναχώρηση για την ίσως ωραιότερη μεσαιωνική
πόλη της Ιταλίας, 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. Αργότερα συνεχίζουμε για τη λεγόμενη «αιώνια πόλη»,
Ρώμη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Ρώμη

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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Ρώμη - Νάπολη– Πτήση επιστροφής

Πρόγευμα. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για Νάπολη. Άφιξη στο
αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής.

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια. • Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά 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. 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.
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ΚΟΡΣΙΚΗ
ΣΑΡΔΗΝΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΟΣΚΑΝΙΚΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ

6 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
1η ημέρα Πτήση για Μπολόνια - Λιβόρνο - Μπαστιά Αζαξιό

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπολόνια. Άφιξη και
θα κατευθυνθούμε στο λιμάνι του Λιβόρνο. Απόπλους με προορισμό
το λιμάνι της Μπαστιά στην Κορσική. Άφιξη και αναχώρηση για την
Αζαξιό, γνωστή στα ελληνικά ως Αιάκειο, πρωτεύουσα της Κορσικής.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη
γνωριμία με τη γύρω περιοχή.

2η ημέρα Αζαξιό (Ξενάγηση) - Κάλβι

Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην πρωτεύουσα του νησιού,
Αζαξιό. Θα θαυμάσουμε την πλατεία Σαρλ ντε Γκολ όπου δεσπόζει το
μνημείο του Ναπολέοντα. Θα περάσουμε στην πλατεία Αούστερλιτς
και επόμενο σημείο αναφοράς είναι η λεωφόρος Πρεμιέρ Κονσίλ
που φιλοξενεί το σιντριβάνι των τεσσάρων λιονταριών. Από εκεί
οδηγούμαστε στην πλατεία του Στρατάρχη Φος, την κομψότερη
πλατεία της πόλης, όπου κυριαρχεί το Δημαρχείο. Περιφερειακά της
πλατείας απλώνεται η παλιά πόλη, στη νότια συνοικία της οποίας
βρίσκεται το σπίτι του Βοναπάρτη. Θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό
ναό, θολωτό οικοδόμημα του 16ου αιώνα, και θα ολοκληρώσουμε
την περιήγησή μας με το μέγαρο Φες, το οποίο στεγάζει τη
δημοτική βιβλιοθήκη και το ομώνυμο μουσείο. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το κοσμοπολίτικο θέρετρο Κάλβι με τους γραφικούς,
στενούς δρόμους και το γενοβέζικο κάστρο που περικλείει την παλιά
πόλη με τα γρανιτένια κτίρια, ανάμεσά τους και αυτό που έζησε
ο Χριστόφορος Κολόμβος. Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια
επιστροφή στην Αζαξιό.

3η ημέρα Αζαξιό - Πόρτο Βέκιο - Σάσαρι - Αλγκέρο

Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε με προορισμό το Πόρτο Βέκιο.
Απόπλους για το νησί της Σαρδηνίας. Άφιξη και θα επισκεφθούμε την
οικονομική πρωτεύουσα της Σαρδηνίας, Σάσαρι. Θα περιηγηθούμε
στα σημαντικότερα αξιοθέατα όπου θα θαυμάσουμε τον ναό του
Σαν Τζιουζέπε και τον ναό της Σάντα Μαρία ντι Μπετλέμ που είναι
ένας από τους παλιότερους της πόλης. Επίσης θα δούμε το σιντριβάνι
Φοντάνα ντι Ροζέλο που αποτελεί ένα από από τα σύμβολα της
πόλης και θα καταλήξουμε στην Πιάτσα ντι Ιτάλια, όπου κυριαρχεί
το Παλάτσο ντελά Προβίντσια. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς
το Αλγκέρο, πανέμορφη παραθαλάσσια πόλη στη δυτική ακτή της
Σαρδηνίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για
μια πρώτη γνωριμία με τη γύρω περιοχή.

4η ημέρα Αλγκέρο - Όλμπια

Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στο Αλγκέρο. Θα δούμε το ιστορικό
κέντρο και θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια της υπέροχης
παλιάς πόλης. Το Αλγκέρο διαθέτει έντονα ισπανικά στοιχεία, για αυτό
και οι πινακίδες στους δρόμους αναγράφονται και στα ιταλικά και στα
καταλανικά. Μεταξύ άλλων θα δούμε τον καθεδρικό ναό της πόλης,
το παλάτι Καρκασόνα, ενώ θα περπατήσουμε στα τείχη της πόλης.
Στη συνέχεια μετάβαση στην Όλμπια. Κατά τον μεσαίωνα αποτελούσε
αυτόνομη επαρχία της Σαρδηνίας και σημαντικό εμπορικό λιμάνι.
Αφού γνωρίσουμε το λιμάνι και το ιστορικό κέντρο, θα έχουμε τη
δυνατότητα να θαυμάσουμε τη βασιλική του Σαν Σιμπλίτσιο του 11ου
αιώνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Όλμπια - Μπαστιά

Πρόγευμα και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στην Κορσική και
συγκεκριμένα στη Μπαστιά. Είναι μια πόλη γεμάτη ζωή και ιστορία
που ο επισκέπτης μπορεί να την ανακαλύψει μέσα στα πανέμορφα
σοκάκια και κτίρια που πολλά χρονολογούνται από τον περασμένο
αιώνα. Θα θαυμάσουμε σύμβολα της τοπικής αρχιτεκτονικής, όπως
την πλατεία του Αγίου Νικολάου, τον ναό της Αγίας Μαρίας και τον
σημαντικό ναό του Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή. Ο πεζόδρομος της
οδού Ναπολέοντα προσφέρεται για μια βόλτα. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος.

6η ημέρα Μπαστιά - Λιβόρνο - Μπολόνια - Πτήση
Επιστροφής
Πρόγευμα και απόπλους για το λιμάνι του Λιβόρνο. Στη συνέχεια θα
μεταβούμε στο αεροδρόμιο της Μπολόνια για την πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται: • Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* και 4*. • 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. 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.
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ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ
6 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
1η ημέρα Πτήση για Μπολόνια - Φλωρεντία - Πίζα

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη Μπολόνια.
Άφιξη και θα κατευθυνθούμε στη Φλωρεντία, γενέτειρα 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. Φυσικά
δεν θα παραλείψουμε να φωτογραφίσουμε την περίφημη Πιάτσα
ντέλα Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την
περίφημη αψίδα της Ελευθερίας. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην Πίζα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση.

2η ημέρα Πίζα - Εμίλια Ρομάνια - Μοντένα - Πάρμα

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Εμίλια-Ρομάνια μία από τις
πλουσιότερες περιφέρειες της Ιταλίας. Θα επισκεφτούμε την Μοντένα
με τα πανέμορφα κτίρια από την εποχή του Μεσαίωνα. Άλλωστε, η
κεντρική πλατεία, Piazza Grande και ο καθεδρικός ναός της αποτελούν
κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Η πόλη ονομάζεται
επίσης και «πρωτεύουσα των μηχανών» καθώς στην ευρύτερη περιοχή
βρίσκονται πολλά εργοστάσια αγωνιστικών αυτοκινήτων. Στη συνέεια
θα κατευθυνθούμε στην Πάρμα, όπου στο κέντρο της δεσπόζει το
πανεπιστήμιο, ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια του κόσμου.
Διάσπαρτα στην πόλη βρίσκονται πολλά παλάτια και καθεδρικοί ναοί.
Μην παραλείψετε να δοκιμάστε την πασίγνωστη παρμεζάνα. Ελεύθερος
χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Πίζα - Κρουαζιέρα στο νησί Έλβα

Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε με προορισμό το λιμάνι του Piombino,
όπου θα επιβιβαστούμε στο καράβι με προορισμό το λιμάνι του
Portoferraio, στο νησί Έλβα. Ο Ναπολέων Βοναπάρτης εξορίστηκε στο
νησί όπου έμεινε λιγότερο από χρόνο μέχρι τη δραπέτευσή το 1815.
Κατά την περίοδο αυτή του δόθηκε το αξίωμα του αυτοκράτορα της
νήσου με προσωπική φρουρά 600 ανδρών. Το 1860 η νήσος ενώθηκε
με το βασίλειο της Ιταλίας. Η γνωριμία μας με τα αξιοθέατα του νησιού θα
ξεκινήσει από την θερινή κατοικία του Ναπολέοντα στο Σαν Μαρτίνο (San
Martino), την οποία θα δούμε εξωτερικά. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή
μας διασχίζοντας ένα σημαντικό τμήμα του νησιού και θα φθάσουμε
στη γραφική πόλη Μαρτσιάνα Μαρίνα (Marciana Marina), απ’ όπου θα
μπορέσουμε να αγοράσουμε τα φημισμένα κρασιά της Έλβας. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα.

4η ημέρα Πίζα - Cinque Terre

Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για τα διάσημα Cinque Terre που
βρίσκονται σκαρφαλωμένα στα απόκρημνα βράχια της νότιας ιταλικής
ριβιέρας. 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.

5η ημέρα Πίζα (Ξενάγηση) - Λούκα

Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην ιστορική Πίζα με τα μεσαιωνικά
τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο. Αποτελεί καμπαναριό
του καθεδρικού ναού της πόλης και βρίσκεται μέσα στο «Πεδίο των
Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο
Κάμπο Σάντο. Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη
μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός των
τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο, θα δούμε, μεταξύ άλλων,
τον καθεδρικό ναό του Αγίου Μαρτίνου, την Πιάτσα ντελ Ανφιτεάτρο σε
ελλειπτική μορφή σαν κανονικό αμφιθέατρο, το θέατρο Τζίλιο και τη
μεγαλύτερη πλατεία της Λούκα, Πιάτσα Ναπολεόνε.
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια. • Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά 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. Δεν
περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. • Checkpoints 25€ το άτομο. • Φόροι διαμονής. • 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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6η ημέρα Πίζα - Μπολόνια - Πτήση Επιστροφής

Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μπολόνια για την πτήση
επιστροφής.

ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ - ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
6 ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Πόρτο Φίνο - Νίκαια - Μόντε Κάρλο by night

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μπολόνια . Άφιξη και
άμεση αναχώρηση με προορισμό την Σάντα Μαργκερίτα, από όπου και θα
αναχωρήσουμε για την επίσκεψη μας στο γραφικό και κουκλίστικο Πόρτο
Φίνο. Χρόνος ελεύθερος για να ανακαλύψουμε το μικροσκοπικό αλλά
πανέμορφο χωριουδάκι. Ακολούθως μετά από μια υπέροχη διαδρομή
περνώντας από πόλεις θέρετρα της Ιταλικής Ριβιέρας θα φτάσουμε στη
Νίκαια, τακτοποίηση στα ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε
προαιρετικά μια επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο. Γνωρίστε μαζί μας το πιο
διάσημο Καζίνο του κόσμου και δοκιμάστε την τύχη σας στις υπέρλαμπρες
αίθουσες που ολοκληρώθηκαν υπό την αρχιτεκτονική επίβλεψη του Καρόλου
Γκαρνιέ. Αν πάλι δε συμπαθείτε τα τυχερά παιχνίδια απολαύστε το ποτό ή
το δείπνο σας ακούγοντας ζωντανή μουσική στο μπαρ του Café de Paris.
Δοκιμάστε Kir Royal στο Le Bar Americain στις σάλες του Hotel de Paris παρέα
με τους διάσημους θαμώνες του πριγκιπάτου, και χορέψτε στους ρυθμούς
του Buddha Bar. Επιστροφή αργά το βράδυ στο ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα Νίκαια - Σαν Πολ ντε Βανς - Κάννες - Σαν Τροπέζ
- Νίκαια

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για να θαυμάσουμε φημισμένα
θέρετρα της Κυανής Ακτής. Πρώτη μας επίσκεψη θα είναι στο γραφικό
μεσαιωνικό χωριό Σαν Πολ ντε Βανς, που ενέπνευσε πλήθος ζωγράφων,
συγγραφέων και ποιητών. Περιπλανηθείτε στα γραφικά καλντερίμια του,
γεμάτα από μουσεία και γκαλερί και ανακαλύψτε τη γοητεία του. Συνεχίζουμε
για την αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα» της Κυανής Ακτής, Κάννες, με τη
θρυλική Κραουαζέτ, την παραλιακή λεωφόρο με τους φοίνικες, τις πλαζ,
τα ξενοδοχεία της Μπελ Επόκ, τις πανάκριβες μπουτίκ και το Μέγαρο του
Κινηματογραφικού Φεστιβάλ. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και βόλτα.
Ακολούθως κατευθυνόμαστε προς το Σαν Τροπέ (Saint Tropez). Ένας θρύλος
λέει ότι το όνομά του προέκυψε από έναν χριστιανό μάρτυρα, τον Άγιο Τροπέ,
που στους διωγμούς του Νέρωνα, αρνούμενος να απαρνηθεί την πίστη του,
αποκεφαλίστηκε και πέταξαν το πτώμα του σε μια βάρκα. Η βάρκα αυτή
παρασύρθηκε από τα ρεύματα και προσάραξε στο σημείο που είναι σήμερα
ο κόλπος και η πόλη. Τη δεκαετία του ‘50 η Μπριζίτ Μπαρντό χάρισε στην
πόλη τη διεθνή της ακτινοβολία, ενώ η σειρά ταινιών του Λουί ντε Φινές «Ο
Χωροφύλακας του Σαν Τροπέ», θα την κάνει γνωστή στα πέρατα του κόσμου.
Ξεκινάμε τη βόλτα μας με τα πόδια για να δούμε και να γνωρίσουμε όσο το
δυνατόν καλύτερα την πόλη, που είναι χτισμένη πάνω στα καταγάλανα νερά
του κόλπου. Λίγος ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στη Νίκαια. Το βράδυ θα
έχουμε την τύχη να παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία στον ναό
Αγίου Σπυρίδωνα στη Νίκαια.

3η ημέρα Νίκαια - Εζ εργαστήριο αρωμάτων Fragonard Μονακό - Μόντε Κάρλο - Νίκαια

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το μεσαιωνικό χωριό Εζ, όπου
θα επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων Fragonard. Θα
ξεναγηθούμε στην ιστορική αρωματοποιία και θα μάθουμε τα μυστικά των
γαλλικών αρωμάτων. Επόμενη επίσκεψη, το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του
Μονακό, με το παλάτι των Μονεγάσκων, τον επιβλητικό καθεδρικό ναό της

ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES

Παναγίας και το Ωκεανογραφικό Μουσείο. Χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό
κέντρο της πόλης. Το μεσημέρι, ακολουθώντας με το λεωφορείο τη διαδρομή
του Grand Prix, θα επισκεφθούμε τη συνοικία Μόντε Κάρλο. Ελεύθερος
χρόνος στην πλατεία του Καζίνου για βόλτες και φωτογραφίες. Το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

ΜΙΛΑΝΟ

Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται
από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια και, βέβαια, το αρχοντικό των
Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Χρόνος ελεύθερος για να
γνωρίσετε τις κρυφές γωνιές της πόλης. Επιστροφή στο Μιλάνο.

6η ημέρα Μιλάνο - Μουσείο Φεράρι - Μπολόνια - Πτήση
επιστροφής

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το καταπληκτικό Μουσείο της
Φεράρι .Η επίσκεψη στο αυτοκινητιστικό μουσείο της Ferrari στο Μαρανέλο
είναι ευκαιρία για να δεις αυτοκίνητα μοναδικά αλλά και ιδιαίτερα όπως μόνο
η ιταλική αυτή εταιρεία ξέρει να δημιουργεί. Επόμενη επίσκεψη η Μπολόνια,
μεταφορά στο ιστορικό κέντρο της πόλης που είναι γνωστή για τους πύργους
της και τις στοές που φτάνουν τα 38 χιλιόμετρα και την κάνουν μοναδική πόλη
στον κόσμο, θα δούμε το Αρχαιολογικό μουσείο, την Εθνική Πινακοθήκη
το Πανεπιστημιακό μουσείο, την πλατεία Ματζόρε με το σιντριβάνι του
Ποσειδώνα και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Πετρονίου. Στην συνέχεια
μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μπολόνια για την πτήση επιστροφής μας.

4η ημέρα Νίκαια - Κόμο - Μιλάνο

Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τη δεύτερη ενότητα του προγράμματός
μας, τον πανέμορφο ιταλικό βορρά .Η διαδρομή για το Κόμο και την ομώνυμη
Λίμνη είναι θαυμάσια. Άφιξη και γνωριμία με την πόλη. Περίπατος στην Piazza
Cavour, την κεντρική πλατεία με τα όμορφα καφέ και εστιατόρια, καθώς
και στα πλακόστρωτα σοκάκια της Παλαιάς Πόλης. Πολύ κοντά βρίσκεται ο
Καθεδρικός ναός, η κατασκευή του οποίου διήρκεσε τέσσερις περίπου αιώνες
και είναι γνωστός για τις διαφορετικές αρχιτεκτονικές τεχνοτροπίες που
ενσωματώνει. Μην χάσετε την ευκαιρία να κάνετε μια θαυμάσια κρουαζιέρα
στην λίμνη του Κόμο, όπου εκτός από το φυσικό κάλλος θα δούμε και τις
βίλες του διεθνούς ‘’τζετ σετ’’ που είναι χτισμένες στις όχθες της λίμνης. Στη
συνέχεια μεταφορά στο Μιλάνο όπου θα δούμε την Πιάτσα ντελ Ντουόμο
που είναι η κεντρική πλατεία την πόλης και πήρε το όνομα της από τον
επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου. Ο εντυπωσιακός Καθεδρικός του
Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) είναι η έδρα του αρχιεπίσκοπου της πόλης και
θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους καθεδρικούς ναούς παγκοσμίως.
Θα επισκεφθούμε την Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’ που πήρε το όνομα της
από τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας. Το κτίριο αποτελείται από δύο
γυάλινες θολωτές στοές και συνδέει τις πλατείες Πιάτσα ντελ Ντουόμο με την
Πιάτσα ντελα Σκάλα. Η Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του Μιλάνου, είναι
ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε το όνομα της
από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, την Αγία Μαρία della Scala.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση.

5η ημέρα Μιλάνο - Σιρμιόνε - Βερόνα - Μιλάνο

Πρόγευμα και αναχώρηση για το παραμυθένια μεσαιωνικό Σιρμιόνε,
κτισμένο σε μια στενή γλώσσα γης, στο νότιο άκρο της λίμνης Γκάρντα. Θα
φωτογραφίσουμε το κάστρο της οικογένειας Σκαλιγκέρι και θα περπατήσουμε
στις όχθες της λίμνης. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε έναν καπουτσίνο
με θέα τη λίμνη . Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Βερόνα. Περιήγηση της
πόλης των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, όπου θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή

ΛΙΜΝΗ ΚΟΜΟ
ΜΠΟΛΟΝΙΑ

Περιλαμβάνονται:

• Π έντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά 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.

Δεν περιλαμβάνονται:

•Φ
 όροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• C heckpoints
•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.
21

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΕΤΟ
ΛΙΜΝΕΣ Β. ΙΤΑΛΙΑΣ
6 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
1η ημέρα Πτήση για Μπολόνια - Βενετία

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπολόνια. Άφιξη και θα
κατευθυνθούμε στην Πάντοβα. Βενετία, πρωτεύουσα της περιφέρειας
του Βένετο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια
πρώτη γνωριμία με τη γύρω περιοχή.
2η ημέρα Βενετία (Ξενάγηση)
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην υπέροχη Βενετία. 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. Μεταξύ άλλων
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 κτίριά της θα σας ενθουσιάσουν.

3η ημέρα Βενετία (Ξενάγηση) - Βερόνα - Λίμνη Γκάρντα -

Μιλάνο
Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για τη Βερόνα. Εκεί θα δούμε τη
ρωμαϊκή αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι που
περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και βέβαια το
αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη
συνέχεια κατευθυνόμαστε προς τη λίμνη Γκάρντα, τη μεγαλύτερη της
Ιταλίας και δημοφιλής τουριστικός προορισμός με πολλά μικρά νησιά.
Ελεύθερος χρόνος και αναχωρούμε για το Μιλάνο. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.

4η ημέρα Μιλάνο - Λουγκάνο - Κόμο

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ελβετία και τη λίμνη Λουγκάνο.
Υπέροχα τοπία μας οδηγούν στο Λουγκάνο, την πόλη που χτυπά με την
ακρίβεια ελβετικού ρολογιού και είναι χτισμένη δίπλα στην ομώνυμη
λίμνη. Στην περιήγηση που ακολουθεί, θα δούμε τον καθεδρικό ναό του
Σαν Λορέντζο, το μουσείο της Βίλας Τσάνι (νεοκλασικού ρυθμού, στεγάζει
το Δημοτικό Μουσείο) και την εκκλησία της Σάντα Μαρία ντέλι Άντζολι.
Στη συνέχεια θα επίστρεψουμε στην Ιταλία και θα κατευθυνθούμε στο
μαγευτικό Κόμο, το οποίο διαθέτει πολυάριθμα έργα τέχνης, εκκλησίες,
κήπους, θέατρα, πάρκα και παλάτια. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή
στο Μιλάνο.

5η ημέρα Μιλάνο (Ξενάγηση) - Λίμνη Ματζόρε

Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στο ιστορικό κέντρο.
Πρώτα, θα επισκεφθούμε 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. Θα περπατήσουμε
στη γκαλέρια Βιττόριο Εμμανουέλε Β΄ με τις πολυτελείς μπουτίκ και
εστιατόρια, αφιερωμένη στον πρώτο βασιλιά της ομόσπονδης Ιταλίας.
Ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η «Σκάλα
του Μιλάνου» που αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του
κόσμου και πήρε το όνομα της από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια
θέση, την Αγία Μαρία della Scala. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στη λίμνη
Ματζόρε, μία από τις μεγαλύτερες και γνωστότερες λίμνες της Ιταλίας. Η
διαδρομή γύρω από τη δυτική όχθη της λίμνης θα μας αποκαλύψει όλες
τις ομορφιές της. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Μιλάνο - Μπολόνια - Πτήση επιστροφής

Πρόγευμα. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της
Μπολόνια. Πτήση επιστροφής.

ΜΙΛΑΝΟ
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια. • Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά 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. 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.
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ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΤΙΡΟΛΟ - ΕΛΒΕΤΙΑ
6ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
1η ημέρα Πτήση για Μπολόνια - Ίνσμπρουκ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη Μπολόνια. Άφιξη και στη
συνέχια μετάβαση στο πανέμορφο Ίνσμπρουκ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση και μια πρώτη γνωριμία με τη γύρω περιοχή.

2η ημέρα Ίνσμπρουκ (Ξενάγηση) - Ζέεφελντ

Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στην πόλη που γνώρισε ημέρες
δόξας κατά την κυριαρχία των Αψβούργων και ιδιαίτερα την εποχή της Μαρίας
Θηρεσίας. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, τη Χρυσή Στέγη, την κεντρική λεωφόρο
Μαρία Τερεζιενστράσε, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα
Χόφμπουργκ, το μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού και την αψίδα του Θριάμβου.
Στη συνέχεια θα μεταβούμε σε ένα από τα γραφικότερα χωριά της Αυστρίας, το
Ζέεφελντ. Βρίσκεται σε οροπέδιο ανάμεσα στα βουνά Wetterstein και Karwendel
και αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Θα θαυμάσουμε τα σπίτια με
τις ξύλινες στέγες, χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής των αυστριακών
Άλπεων. Στα μικρά ξύλινα κιόσκια μπορείτε να δοκιμάσετε τοπικά γλυκίσματα
και κρασί ή να απολαύσετε έναν καφέ στη μικρή πλατεία Ντορφπλάτς.

3η ημέρα Ίνσμπρουκ - Ζυρίχη

Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για τη Ζυρίχη. Θα
ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στην οικονομική πρωτεύουσα της Ελβετίας

με την παλιά πόλη. Εκεί θα δούμε τον γοτθικό ναό Φραουμνίστερ με τα
περίφημα βιτρό, τον ναό του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού
της Ευρώπης. Επίσης, το κτίριο του δημαρχείου, το πάρκο Ρίτερ, τον λόφο του
Ηλίου Σόνενμπεργκ και τους τροπικούς κήπους του Πανεπιστημίου με την Όπερα
και το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ κέντρο προστασίας περιβάλλοντος. Η
Μπανχοφστράσε αποτελεί τον κεντρικότερο και πολυτερέστερο δρόμο της
Ζυρίχης και λεωφόρο των μεγάλων τραπεζών.

4η ημέρα Ζυρίχη - Λουκέρνη - Καταρράκτες Ρήνου

Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για τη Λουκέρνη. Θα ξεκινήσουμε την
περιήγησή μας στην πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα
πλακόστρωτα δρομάκια και τις μικρές πλατείες με τα σιντριβάνια. Σπουδαίο
αξιοθέατο αποτελεί η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα Καπελμπρίκε
που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε ξύλινες παραστάσεις. Επιπλέον,
το δημαρχείο με το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο, δίνουν στην πόλη μια
παραμυθένια όψη. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στους καταρράκτες του
Ρήνου. Αποτελούν ένα θαύμα της φύσης με εντυπωσιακούς σε όγκο νερό
σχηματισμούς. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

κτισμένη σε απόκρημνη καμπή του ποταμού Άαρ με χαρακτηριστική αρχιτεκτονική
του 16ου αιώνα και φόντο τις μεγαλειώδεις Άλπεις. Στην περιήγησή μας θα
δούμε, μεταξύ άλλων, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βικέντιου, την κεντρική
αρτηρία Μαρκτγκάσε πλαισιωμένη από ψηφιδωτές στοές και τον περίφημο
πύργο των ρολογιών. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε για το Λουγκάνο, πόλη
που είναι χτισμένη δίπλα στην ομώνυμη λίμνη. Εκεί θα δούμε τον καθεδρικό
ναό του Σαν Λορέντζο, το μουσείο της Βίλας Τσάνι (νεοκλασικού ρυθμού,
στεγάζει το Δημοτικό Μουσείο) και την εκκλησία της Σάντα Μαρία ντέλι Άντζολι.
Ακολούθως θα μεταβούμε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο μαγευτικό Κόμο,
το οποίο διαθέτει πολυάριθμα έργα τέχνης, εκκλησίες, κήπους, θέατρα, πάρκα
και παλάτια. Ελεύθερος χρόνο και αναχώρηση για το Μιλάνο. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.

6η ημέρα Μιλάνο - Μπολόνια - Πτήση επιστροφής

Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο της
Μπολόνια για την πτήση της επιστροφής.

5η ημέρα Ζυρίχη - Βέρνη - Λουγκάνο - Κόμο - Μιλάνο

Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Ελβετίας, Βέρνη. Βρίσκεται

Περιλαμβάνονται:
• Π έντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται
στον τιμοκατάλογο.
• Π ρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
•Μ
 ετακινήσεις, 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.
Δεν περιλαμβάνονται:
•Φ
 όροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• C heckpoints 20€ το άτομο.
•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.

ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ
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ΠΑΝΌΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΊΑΣ - ΑΛΣΑΤΊΑ - ΜΈΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΌΣ
8ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ SWISSAIR
1η ημέρα Πτήση για Ζυρίχη – Κολμάρ - Στρασβούργο

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Ζυρίχη. Άφιξη, επιβίβαση στο
λεωφορείο και αναχώρηση για το Κολμάρ την «πρωτεύουσα» των αλσατικών
κρασιών. Μουσεία, καθεδρικοί ναοί, αρχιτεκτονικά μνημεία, σιντριβάνια και
αγάλματα κοσμούν την πόλη και την κάνουν μοναδική. Περιήγηση στο ιστορικό
κέντρο με το περίφημο Μουσείο Ούντερλιντεν, την Όπερα, τον Καθεδρικό Ναό
του Αγίου Μαρτίνου και το Μοναστήρι των Δομινικανών, την Οικία Πφίστερ
(1537), δείγμα γερμανικής αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής, αλλά και στη Μικρή
Βενετία, τμήμα της παλιάς πόλης με κανάλια στον ποταμό Λάουχ. Στη συνέχεια
άμεση αναχώρηση για το Στρασβούργο, πρωτεύουσα της περιφέρειας
της Αλσατίας και μία από τις δύο έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο
Στρασβούργο εδρεύουν επίσης το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Στρασβούργο

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Μετάβαση στο ιστορικό κέντρο, τη «Μικρή
Γαλλία», με τα κανάλια, τις γέφυρες στον ποταμό Ιλ, που διαρρέει την πόλη,
τα ξύλινα σπίτια και τα παραδοσιακά αλσατικά ταβερνάκια. Επίσκεψη στον
επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Νοτρ Νταμ με το αστρονομικό ρολόι και στην
Πλατεία Δημοκρατίας.

3η ημέρα Στρασβούργο – Βέρνη – Λωζάνη

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη
Βέρνη, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Άαρ. Στην περιήγησή μας στο ιστορικό
κέντρο θα δούμε μεταξύ άλλων τον γοτθικό Καθεδρικό Ναό (15ος-19ος αι.),
τον Πύργο του Ρολογιού με το αστρονομικό ρολόι, το σπίτι που έζησε ο Αϊνστάιν,
το Δημαρχείο και το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Αναχώρηση για τη Λωζάνη,
έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Στην περιήγηση στην παλιά πόλη θα
δούμε το πάρκο Μον Ρεπό, την Πλατεία Ντε λα Ριπόν με το μέγαρο Ρουμίν, τον
Καθεδρικό Ναό της Νοτρ Νταμ, τη συνοικία Ουσύ πάνω στη λίμνη της Γενεύης
(Λεμάν), το Ολυμπιακό Μουσείο και το ιστορικό πολυτελές ξενοδοχείο Μπο
Ριβάζ. Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.

4η ημέρα Λωζάνη – Γενεύη

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την «Πρωτεύουσα της Ειρήνης» την
κομψή και κοσμοπολίτικη Γενεύη, την πόλη-έδρα πολλών και μεγάλων διεθνών
οργανισμών, στις όχθες της λίμνης Λεμάν. Ανάμεσα στα αξιοθέατα που θα δούμε
είναι το Μέγαρο των Εθνών, το Μουσείο του Ερυθρού Σταυρού, το περίφημο
σιντριβάνι Τζετ ντ’ Ο, το λουλουδένιο ρολόι, το σπίτι όπου έζησε ο Ιωάννης
Καποδίστριας, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Πέτρου και Διεθνές Μνημείο της
Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης. Τα γραφικά δρομάκια της πόλης και τα πέτρινα
κτήρια σε συνδυασμό με τη μοντέρνα πόλη των τραπεζών και των μεγάλων
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ασφαλιστικών οίκων θα σας εντυπωσιάσουν. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας στη Λωζάνη.

5η ημέρα Λωζάνη – Ιντερλάκεν – Λουκέρνη – Ζυρίχη

Πρόγευμα και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Ιντερλάκεν στην καρδιά των
Ελβετικών Άλπεων. Στην περιήγησή μας θα περπατήσουμε στη λεωφόρο
Χόχεβεκ, την οδική ραχοκοκαλιά της πόλης, με πλήθος ξενοδοχείων,
εστιατορίων, καφέ, μπαρ και καταστημάτων με ελβετικά σουβενίρ (ρολόγια,
σουγιάδες και σοκολάτες). Στη συνέχεια της σημερινής μας διαδρομής η
κουκλίστικη Λουκέρνη, μία από τις πιο τουριστικές πόλεις της Ελβετίας με την
παλιά, ξύλινη, σκεπαστή γέφυρα Κάπελμπρυκε (14ος αι.). Περιπλανηθείτε
στα μικρά, γραφικά, πλακόστρωτα δρομάκια με τις ζωγραφισμένες προσόψεις
των σπιτιών, και απολαύστε καφέ ή ζεστό κρασί σε κάποια από τις στολισμένες
με σιντριβάνια μικρές πλατείες της πόλης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας στη Ζυρίχη.

8η ημέρα Ζυρίχη – Πτήση για Θεσ/νικη

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης για την πτήση επιστροφής μας.

ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ

6η ημέρα Ζυρίχη ( Σεν Μόριτζ – Νταβός Αλπικό Τρένο)

Πρόγευμα & ημέρα ελεύθερη να την αξιοποιήσετε όπως θέλετε. Εμείς σας
προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό
κέντρο Σαιν Μόριτζ, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.822 μ. με γραφικά σαλέ,
πεντάστερα ξενοδοχεία για χειμερινές διακοπές υψηλών προδιαγραφών και
καταστήματα των διασημότερων οίκων ένδυσης, υπόδησης, κοσμημάτων και
ωρολογοποιίας. Μετά από μια θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Κουρ, όπου
θα πάρουμε το Αλπικό Τρένο Εxpress με κατεύθυνση το ονομαστό τουριστικό
θέρετρο. Η διαδρομή, δυόμισι ώρες περίπου, μέσα από δάση, λίμνες και
παγετώνες θα σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε το αλπικό
τοπίο. Σύντομη επίσκεψη στο Νταβός, την ψηλότερη πόλη στην Ευρώπη,
που φιλοξενεί το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ κι ένα από τα μεγαλύτερα
χιονοδρομικά κέντρα. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη.

7η ημέρα Ζυρίχη – Καταρράκτες Ρήνου

Πρόγευμα, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για την πανοραμική
περιήγηση στη Ζυρίχη. Διασχίζοντας τη Λεωφόρο Μπάνχοφστρασε, όπου
βρίσκονται οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ελβετίας και τα μοντέρνα καταστήματα,
θα φτάσουμε ως τον ρωμανικού ρυθμού Μεγάλο Καθεδρικό (Γκρόσμινστερ),
που δεσπόζει στις όχθες του ποταμού Λίματ, τη γοτθική εκκλησία Φραουμίνστερ
με τα περίφημα βιτρό του Μαρκ Σαγκάλ, το Δημαρχείο, την Όπερα, και το
μοντέρνο Κέντρο Λε Κουρμπυζιέ στο οποίο εκθέτονται έργα του διάσημου
Ελβετού αρχιτέκτονα, γλύπτη, ζωγράφου κ.λπ. Συνεχίζουμε για την πόλη
Σαφχάουζεν στα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας, για να δούμε τους εντυπωσιακούς
καταρράκτες του Ρήνου, ένα τρομερό φυσικό φαινόμενο, μέσα στο καταπράσινο
αλπικό τοπίο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη.

Περιλαμβάνονται:
• Α εροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Θεσσαλονίκη – Ζυρίχη –
Θεσσαλονίκη με την Swissair.
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία,
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας - όπως αυτά
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά
όπου απαιτείται
• Ε ισιτήριο Αλπικού Τρένου (60€) το άτομο
•  Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (το άτομο τη νύχτα 2 € στο
Στρασβούργο & 2,5 € στη Ζυρίχη)
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΒΙΕΝΝΗ «Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΒΑΛΣ»
5ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
1η ημέρα Αναχώρηση για Βιέννη (Περιήγηση Πόλης)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη. Άφιξη και θα ακολουθήσει
η ξενάγηση στην πόλη. Θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του
Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως
το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το Τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του
Φραγκίσκου Iωσήφ, το νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού
ρυθμού, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του
Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Έπειτα
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βιέννη (Περιπατητική Περιήγηση στο ιστορικό
κέντρο)

Πρόγευμα στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την περιπατητική μας ξενάγηση .
Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Hofburg. Το σύμπλεγμα του
Hofburg περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά μουσεία, ένα
παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή
Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του προέδρου της Αυστρίας. Στη συνέχεια,
θα δούμε την Ελληνική γειτονιά με την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο
Στέφανο, όπου θα θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του Ιωσήφ με την Μαρία, την Πλατεία Γκράμπεν
με τον μεγαλοπρεπή στύλο της Πανώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας,
ο οποίος απεικονίζει έναν άγιο και έναν άγγελο που παρακολουθούν την

εξόντωση μίας μάγισσας. Η μάγισσα αυτή, στην ουσία, είναι η πανούκλα. Η
Βιέννη , πόλη της Κλασικής μουσικής μας προσφέρει την μοναδική ευκαιρία το
βράδυ να παρακολουθήσουμε προαιρετικά ένα κοντσέρτο με επιλογή των πιο
γνωστών έργων των Στράους και Μότσαρτ.

3η ημέρα Βιέννη – Προαιρετική ημερήσια εκδρομή στο
Σάλτσμπουργκ

Πρόγευμα & αναχώρηση για το μοναδικό «κάστρο αλατιού», το Σάλτσμπουργκ,
γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ
μπορείτε να περπατήσετε στους ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς πόλης.
Θα επισκεφτούμε, ακόμη, τους κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ δίπλα στον
ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης, θα δούμε το
σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αβαείο
του Aγ. Πέτρου. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
4η ημέρα Βιέννη (Ανάκτορο Schönbrunn) - Δάση Μέγερλινγκ - Μπάντεν
Πρόγευμα & θα ξεκινήσουμε με την περιήγηση στο ανάκτορο και στον κήπο
του Schönbrunn , που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών, πρώην θερινή
κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το έργο ολοκληρώθηκε τον 18ο
αιώνα, όταν η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε το Ν. Πακάσι. Θα δούμε το ανάκτορο
Belvedere. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για τα περίχωρα της Bιέννης,
το περίφημο Bιεννέζικο Δάσος. Εκεί, στην τοποθεσία Mέγιερλινγκ, θα δούμε

το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Aψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή
ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Pοδόλφου, τελευταίου διάδοχου του
Θρόνου και της Mαρίας Bετσέρα. Kατόπιν, θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του
Xαϊλιγκενκρόιτς και τέλος θα κλείσουμε την εκδρομή μας με την επίσκεψη και
γνωριμία της γνωστής λουτρόπολης Mπάντεν. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή
στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Bιέννη – Πτήση Επιστροφής

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

ΑΝΑΚΤΟΡΟ SCHONBRUNN
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Θεσ/νικη - Βιέννη Θεσ/νικη
• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία,
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
• Προαιρετική Εκδρομή Salzburg 40€ ενήλικας - 20€ παιδί έως 12
ετών
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ «Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ»
5ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
1η ημέρα Αναχώρηση για Βιέννη - Βουδαπέστη (περιήγηση
Πέστη & προαιρετική κρουαζιέρα Δούναβη)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βιέννη. Άφιξη και ξεκινάμε
για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. 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 ημέρα Αναχώρηση για Βουδαπέστη (περιήγηση Βούδα)

Πρόγευμα και αμέσως μετά θα περάσουμε στη Βούδα όπου θα θαυμάσουμε
το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την Εθνική Πινακοθήκη, τον πύργο
των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του Matthias (όπου στέφονταν οι
Ούγγροι βασιλιάδες). Στη συνέχεια μετάβαση στο λόφο Gellert, από όπου θα
θαυμάσουμε την πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης με τον Δούναβη.
Το υπόλοιπο της ημέρας στη διάθεσή σας, για να κάνετε τη βόλτα σας στην
περίφημη Vaci Utca και να πιείτε τον καφέ σας στα φημισμένα Καφέ Gerbaeud
& New York.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
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3η ημέρα Βουδαπέστη - Εκδρομή στα Παραδουνάβια Χωριά

Πρόγευμα & αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), ένα παραδοσιακό
χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο κεραμικής τέχνης της
γλύπτριας Kovacs Margit, και την ορθόδοξη εκκλησία του 1752. Περιπλανηθείτε
στο χωριό των Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά
αποκαλείται ο Άγιος Ανδρέας, όπου μπορείτε να αγοράσετε κρύσταλλα,
πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά δώρα. Συνεχίζουμε για το Visegrad, το
επόμενο χωριό πάνω στο Δούναβη. Θα θαυμάσουμε και θα περιηγηθούμε στα
δύο τεράστια κάστρα, χτισμένα από τον Βασιλιά Bella IV για την προστασία της
περιοχής από τους Μογγόλους. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Βασιλικό
Παλάτι χτισμένο από τον Βασιλιά Λουδοβίκο Α’. Τέλος θα σταματήσουμε στο
χωριό Esztergom, όπου θα δούμε τα πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα στα
οποία είναι: η Βασιλική, το Κάστρο και ο Καθεδρικός Ναός του Ezstergom, και η
υπέροχη θέα του Δούναβη από το κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες.

4η ημέρα Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα (προαιρετική ημερήσια
εκδρομή)

Πρόγευμα και προαιρετική αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας,
Μπρατισλάβα. Από τις πιο όμορφες μητροπόλεις της Ευρώπης απλώνεται σε μια
μεγάλη έκταση και βρίσκεται στην καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης συνδεόμενη
με τις γειτονικές χώρες μέσω του ποταμού Δούναβη. Οι βίλες νότια του ποταμού
Δούναβη, τα γιγαντιαία παλάτια και κάστρα από την εποχή του κομμουνισμού,

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

5η ημέρα Βουδαπέστη - Βιέννη (περιήγηση πόλης) – Πτήση
Επιστροφής

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Βιέννη όπου θα ακολουθήσει η ξενάγηση
στην πόλη της Βιέννης. Θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του
Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως
το Δημοτικό Πάρκο, θα περάσουμε από τα χειμερινά ανάκτορα Hofburg, την
Όπερα, το Τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το
νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό Aνακτορικό
Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε,
την εκπληκτική εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της
Βιέννης & πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:
• Α εροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Θεσ/νικη – Βιέννη
– Θεσ/νικη
• Τ έσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία,
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής.
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται:
•Φ
 όροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
• Π ροαιρετική Εκδρομή Μπρατισλάβα 20€ ενήλικας – 10€ παιδί έως
12 ετών
•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Ο τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Περιλαμβάνονται:
• Α εροπορικά εισιτήρια.
• Τ έσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά 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.

ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
1η ημέρα Αναχώρηση - Πτήση για Βιέννη - Βουδαπέστη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας,
Βιέννη. Άφιξη και αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα Βουδαπέστη (περιήγηση) - Προαιρετική κρουαζιέρα στον
Δούναβη
Πρόγευμα και 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

Δεν περιλαμβάνονται:
•Φ
 όροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Κ ρουαζιέρα Δούναβη με ποτήρι σαμπάνια περίπου 15€ το άτομο.
• Π ροαιρετική εκδρομή στα δάση Μάγιερλινγκ 15€ το άτομο.
•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.

5ΗΜΕΡΕΣ

σας προτείνουμε προαιρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου θα απολαύσουμε
τα αξιοθέατα που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού. Μία σίγουρα αξέχαστη
εμπειρία.
3η ημέρα Βουδαπέστη - Bιέννη (περιήγηση)
Πρόγευμα και ακολουθεί η περιήγηση της πόλης. Μεταξύ άλλων, 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 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.

ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ 5ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Πτήση για Βιέννη - Πράγα

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας,
Βιέννη. Άφιξη και αναχώρηση για την Πράγα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα Πράγα - Καστρούπολη και Παλιά πόλη

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.

3η ημέρα Πράγα - Bιέννη (περιήγηση)

Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχωρούμε για τη Βιέννη. Άφιξη και ακολουθεί
η περιήγηση στη λεγόμενη «πόλη της μουσικής». Μεταξύ άλλων, 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 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.

4η ημέρα Βιέννη - Ανάκτορα Σένμπρουν - Προαιρετική εκδρομή στα δάση
Μάγιερλινγκ
Πρόγευμα και ακολουθεί η ξενάγηση στο ανάκτορο και στον κήπο του
Schönbrunn, που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών, πρώην θερινή κατοικία
της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το έργο ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, όταν
η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε τον αρχιτέκτονα Νίκολο Πακάσι. Στη συνέχεια
προτείνουμε αναχώρηση για τα περίχωρα της Bιέννης, στο 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.
5η ημέρα Βιέννη - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές και μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την επιστροφή μας.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά 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.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Κρουαζιέρα Δούναβη με ποτήρι σαμπάνια περίπου 15€ το άτομο.
• Προαιρετική εκδρομή στα δάση Μάγιερλινγκ 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.

κυνηγετικό περίπτερο των Aψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία της
αυτοκτονίας του πρίγκιπα Pοδόλφου, τελευταίου διάδοχου του Θρόνου και της
Mαρίας Bετσέρα.

5η ημέρα Βιέννη - Πτήση επιστροφής

Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την επιστροφή μας.

ΠΡΑΓΑ

4η ημέρα Βιέννη - Ανάκτορα Σένμπρουν - Προαιρετική εκδρομή
στα δάση Μάγιερλινγκ

Πρόγευμα και ακολουθεί η ξενάγηση στο ανάκτορο και στον κήπο του
Schönbrunn, που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών, πρώην θερινή κατοικία
της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το έργο ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, όταν
η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε τον αρχιτέκτονα Νίκολο Πακάσι. Στη συνέχεια
προτείνουμε αναχώρηση για τα περίχωρα της Bιέννης, στο περίφημο βιεννέζικο
δάσος (Wienerwald). Εκεί, στην τοποθεσία Mάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε
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ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ - ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ - ΔΡΟΜΟΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
5,6ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ ELLINAIR
1η ημέρα Πτήση για Στουτγκάρδη - Μπάντεν Μπάντεν Στρασβούργο

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για τη Στουτγκάρδη. Άφιξη
και αναχώρηση για το Μπάντεν Μπάντεν που βρίσκεται στον Μέλανα Δρυμό
και είναι ένα από τα πιο πολυτελή κέντρα λουτροθεραπείας της Ευρώπης. Τα
λουτρά είναι γνωστά από τους ρωμαϊκούς χρόνους. Θα έχουμε την ευκαιρία
να επισκεφθούμε εξωτερικά τα λουτρά Καρακάλα και θα περπατήσουμε
στη Λιχτεντάλερ Αλέ στις όχθες του ποταμού. Χρόνος ελεύθερος για να
περπατήσετε στην αγορά ή να δοκιμάσετε την τύχη σας στο ξακουστό καζίνο.
Έπειτα αναχωρούμε για το Στρασβούργο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα Στρασβούργο (περιήγηση πόλης)

Πρόγευμα και θα ακολουθήση η περιήγηση στην πόλη του Στρασβούργου.
Διαθέτει τη ζωντάνια μιας πανεπιστημιούπολης, εξαιτίας του πανεπιστημίου του
Στρασβούργου που ιδρύθηκε το 1566 και είναι από τα αρχαιότερα της χώρας.
Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη ‘’Μικρή Γαλλία’’ (Petite France), γεμάτη
γραφικά σπιτάκια με ξύλο και χρώμα, όπου δεσπόζει ο καθεδρικός ναός της
Παναγίας του Στρασβούργου (Notre Dame). Όταν ξεκίνησε η κατασκευή του
ναού το 1220, το Στρασβούργο ήταν αυτόνομη πόλη. Αξίζει να ανεβείτε τα
σκαλιά μέχρι την εξέδρα για να θαυμάσετε τα γλυπτά που κοσμούν την κορυφή
του. Στη πλατεία Σατό δίπλα στον καθεδρικό, βρίσκεται ο πύργος των Ροάν του
18ου αιώνα που κάποτε ήταν οικία του αρχιεπισκόπου και σήμερα στεγάζει
τα κυριότερα μουσεία της πόλης, το μουσείο Καλών Τεχνών και το Μουσείο
Διακοσμητικών Τεχνών και Αρχαιολογίας. Το μεσημέρι σας προτείνουμε μια
μοναδική κρουαζιέρα στα κανάλια της πόλης βλέποντας και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Το βράδυ βόλτα στους πεζόδρομους και σας προτείνουμε δείπνο
στα εξαιρετικά αλσατικά εστιατόρια.

3η ημέρα Εκδρομή στα Χωριά της Αλσατίας - Δρόμος Κρασιού
(Eguisheim - Colmar - Riquewihr)

Πρόγευμα και αναχώρηση για τα μοναδικά χωριά Αλσατίας. Διασχίζοντας ένα
μέρος από τον «Δρόμο του κρασιού», γεμάτο από αμπελώνες, στις πλαγιές των
Βοσγίων λόφων, φτάνουμε στο γραφικό χωριό Eguisheim στη βορειοανατολική
Γαλλία, στο οποίο οι λέξεις ποτέ δεν μοιάζουν αρκετές για να περιγράψουν την
ομορφιά του. Βρίσκεται απλωμένο γύρω από ένα φρούριο του 8ου αιώνα και
έχει αλλάξει ελάχιστα τους τελευταίους πέντε αιώνες. Το χωριό οχυρώθηκε
για πρώτη φορά το 1257 και τον 16ο αιώνα κατασκευάστηκαν στενά πέτρινα
σοκάκια σε κύκλους, δίνοντας στο Eguisheim έναν μοναδικό χαρακτήρα. Το
κλίμα της περιοχής είναι ιδανικό για αμπελοκαλλιέργεια. Έτσι οι περισσότεροι
κάτοικοι του είναι αμπελουργοί και τα σπίτια τους τα χρησιμοποιούν σαν
κελάρια και μαγαζιά όπου οι πολυάριθμοι τουρίστες μπορούν να γευτούν ή
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και να αγοράσουν το κρασί τους. Συνεχίζοντας το οδοιπορικό μας στη καρδιά
της Αλσατίας, θα φτάσουμε στη γοητευτική πόλη Κολμάρ, που είναι πλούσια
σε μεσαιωνική και αναγεννησιακή αρχιτεκτονική, και για την περίφημη Μικρή
Βενετία. Βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού και φημίζεται για τα κρασιά
της. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό της κέντρο που χαρακτηρίζεται από
παραδοσιακά σπίτια κτισμένα στις όχθες του ποταμού Λάουχ. Θα δούμε το
Δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό αφιερωμένο στον Άγιο Μαρτίνο όπως επίσης
και μικρές πανέμορφες πλατείες με τις υπαίθριες αγορές. Ελεύθερο χρόνο θα
έχουμε στο πιο όμορφο σημείο της παλαιάς πόλης, τη Μικρή Βενετία (Petite
Venice), με τα κανάλια, τις περίτεχνες γέφυρες, τα αριστοκρατικά καφέ
και εστιατόρια. Μην λησμονήσετε να φωτογραφηθείτε με φόντο την Οικία
Πφίστερ που κατασκευάστηκε γύρω στα 1537 και αποτελεί δείγμα γερμανικής
αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής.Τέλος, θα καταλήξουμε στο χωριό Ρίκβιρ, ένας
δημοφιλής τουριστικός προορισμός κυρίως για την αρχιτεκτονική των κτιρίων
του 16ου αιώνα, που μοιάζουν ανέπαφα, και των τειχών που το περιβάλλουν.
Επιστροφή στο Στρασβούργο και μεταφορά στον ορθόδοξο ναό των Τριών
Ιεραρχών για Ανάσταση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Εκδρομή στη μαγευτική Χαϊδελβέργη

Πρόγευμα και αναχώρηση για την μαγευτική Χαιδελβέργη. Με παγκόσμια φήμη
είναι διεθνές κέντρο τουρισμού με ιδιαίτερη λάμψη: Αυτό είναι η Χαϊδελβέργη,
η οποία μεταφράζεται σε ονειρεμένο ρομαντισμό ανάμεσα στην Παλαιά
Γέφυρα και το εκπληκτικό Κάστρο. Πανεπιστήμιο και φοιτητικό περιβάλλον,
πολιτιστικά προγράμματα και εκδηλώσεις, η αγαπημένη και πικάντικη κουζίνα
αλλά και η θαυμάσια θέση στον ποταμό Neckar και της παρυφές του δάσους
Odenwald : Όλα απαρτίζουν ένα σύνολο καλών λόγων για τη δημοτικότητα
της πόλης, η οποία είχε «κάτι ιδανικό» σύμφωνα με τον Goethe. Περιήγηση
στην παραμυθένια πόλη, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Νέκαρ, που κυλάει
γαλήνια κάτω από την Σκιά του επιβλητικού κάστρου. Στην περιήγησή μας στην
πόλη με το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Γερμανίας, στην Πλατεία Κommarkt,
θα περπατήσουμε στα δαιδαλώδη καλντερίμια, θα θαυμάσουμε την πανέμορφη
γέφυρα Alte Bruecke ή Karl Theodor που ενώνει τις 2 όχθες του ποταμού
Neckar και θα ανεβούμε με τελεφερίκ στο επιβλητικό Κάστρο ‘‘Schloss’’ απ’όπου
η θέα είναι μοναδική. Εδώ θα δούμε και το μεγαλύτερο βαρέλι κρασιού στον
κόσμο. Στην Μarktplats, θα αντικρύσετε ένα χωριό από ξύλινα καπέλα και στην
πλατεία του Πανεπιστημίου σας περιμένει ένα carousel για να σας ταξιδέψει στον
χρόνο. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεση των εκδρομέων. Αργά το απόγευμα
επιστροφή στο Στρασβούργο.

5η ημέρα Στρασβούργο - Εκδρομή Στο Μέλανο Δρυμό
Φράιμπουργκ (πανοραμική ξενάγηση πόλης) - Λίμνη Τίτιζε

ΠΠρόγευμα και προορισμός μας ο Μέλανας Δρυμός και το σπάνιας ομορφιάς
Μαύρο Δάσος με την καταπληκτική φύση. Πρώτη μας στάση το Φράιμπουργκ

από τις γνωστότερες και πλέον φημισμένες πανεπιστημιουπόλεις της Γερμανίας,
όπου και θα περιηγηθούμε περιπατητικά. Με την άφιξη θα περιηγηθούμε στο
ιστορικό κέντρο της πόλης για να δούμε τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό
της πόλης του 13ου αιώνα, χαρακτηριστικό δείγμα ρωμανικού και γοτθικού
ρυθμού. Επίσης θα δούμε το ιστορικό Κάουφχαους του 16ο αιώνα που θυμίζει
το γεγονός πως η πόλη στο παρελθόν υπήρξε σημαντικό εμπορικό κέντρο.
Η βόλτα θα ολοκληρωθεί στην Πλατεία του Δημαρχείου από το οποίο ξεκινά
ένα μοναδικό σύμπλεγμα καναλιών και στενών πλακόστρωτων οδών με
παραδοσιακά εστιατόρια που φημίζονται για τις τοπικές λιχουδιές από κυνήγι,
αριστοκρατικά καφενεία και μπυραρίες. Συνεχίζουμε για την καρδιά του
μαγευτικού δάσους, τον περίφημο Μέλανα Δρυμό, που είναι γεμάτος με ψηλά
κωνοφόρα δέντρα και ξύλινα κουκλίστικα σαλέ. Το οδοιπορικό μας περνώντας
από γραφικές κοιλάδες θα καταλήξει αρχικά στην πλαισιωμένη με πράσινο λίμνη
Τίτιζεε, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να θαυμάσουμε το μαγευτικό τοπίο.
Μην ξεχνάτε ότι βρίσκεστε στην καρδιά του Μέλανα Δρυμού. Αργά το απόγευμα
επιστροφή στο Στρασβούργο.

6η ημέρα Στρασβούργο – Στουτγκάρδη – Πτήση Επιστροφής

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο
της Στουτγκάρδης, από όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας
Στο 5ήμερο πρόγραμμα δεν παραλείπεται τίποτα από το ανωτέρω και
γίνεται συχγώνευση της 2ης και 3ης ημέρας.
Περιλαμβάνονται:
• Α εροπορικά εισιτήρια.
• Π έντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά 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.
Δεν περιλαμβάνονται:
•Φ
 όροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
•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.

ΠΡΆΓΑ - ΒΙΈΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ
5ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
1η ημέρα Αναχώρηση - Πτήση για Βιέννη - Πράγα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας,
Βιέννη. Άφιξη και αναχώρηση για την Πράγα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η ημέρα Πράγα - Καστρούπολη και Παλιά πόλη
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.

BIENNH

3η ημέρα Πράγα - Bουδαπέστη (περιήγηση)
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη.
Άφιξη και 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.

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. Χρόνος ελεύθερος.
5η ημέρα Βιέννη - Ανάκτορα Σένμπρουν - Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα και ακολουθεί η ξενάγηση στο ανάκτορο και στον κήπο του
Schönbrunn, που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών, πρώην θερινή κατοικία
της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το έργο ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, όταν
η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε τον αρχιτέκτονα Νίκολο Πακάσι. Στη συνέχεια
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την επιστροφή μας.

4η ημέρα Βουδαπέστη - Βιέννη
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχωρούμε για τη Βιέννη. Άφιξη και ακολουθεί
η περιήγηση στη λεγόμενη «πόλη της μουσικής». Μεταξύ άλλων, 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,

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά 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.
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.
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ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ «Η ΛΕΥΚΗ ΠΟΛΗ»
5ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AIR SERBIA
1η ημέρα Πτήση για Βελιγράδι

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Βελιγράδι. Άφιξη, μεταφορά,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με
την πόλη. Σας προτείνουμε τον μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα,
όπου θα βρείτε πολλά και όμορφα καταστήματα για πιθανές σας αγορές.

2η ημέρα Βελιγράδι (περιήγηση) – Προαιρετική βραδινή βόλτα
& κρουαζιέρα

Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση στο Βελιγράδι, πόλη με πολλά και
ενδιαφέροντα μνημεία. Θα δούμε τα ακόμα κατεστραμμένα κτίρια από τον
πόλεμο των νατοϊκών δυνάμεων, απέναντι στην ανίσχυρη αλλά περήφανη
Σερβία, που ωστόσο οι κάτοικοι της άντεξαν 78 ολόκληρες μέρες αμυνόμενοι.
Επίσης θα δούμε το κρατικό Θέατρο, το Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, τη
Βουλή, το Δημαρχείο της πόλης και το Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης, δε θα
παραλείψουμε να επισκεφθούμε τη φυλακή, όπου οι οθωμανοί κρατούσαν
αιχμάλωτο τον ήρωα της ελληνικής επανάστασης Ρήγα Φεραίο μαζί με τους
συντρόφους του. Προς τιμή του οι Σέρβοι έστησαν μνημείο με την προτομή του
σε περίοπτη θέση. απέναντι από το πάρκο του Καλεμέγκνταν και ονόμασαν τον
δρόμο σε οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά την ξενάγησή μας, χρόνος ελεύθερος στην
πόλη. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε την προαιρετική βραδινή πανοραμική

βόλτα στο νυχτερινό Βελιγράδι και τη μίνι κρουαζιέρα στους ποταμούς Σάββα
και Δούναβη, όπου θα δούμε την πόλη από μια άλλη οπτική γωνία. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Βελιγράδι - Νόβι Σαντ - Φρούσκα Γκόρα

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 Κρουσεντολ (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.

Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το
Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική
εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης & πτήση
επιστροφής.

5η ημέρα Βελιγράδι - Πτήση Επιστροφής

Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.

4η ημέρα Βελιγράδι - Σιδηρές Πύλες του Δούναβη (προαιρετική)

Πρόγευμα & αναχώρηση για την Βιέννη όπου θα ακολουθήσει η ξενάγηση στην
πόλη της Βιέννης. Θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου
θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό
Πάρκο, θα περάσουμε από τα χειμερινά ανάκτορα Hofburg, την Όπερα, το
Τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το νεοκλασικό

Περιλαμβάνονται:
• Τ έσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας όπως αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο.
• Π ρόγευμα καθημερινά στο χώρο 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.
• Ε πίσημος ξεναγός κατά την ξενάγησή μας στο Βελιγράδι.
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Β ραδινή βόλτα και κρουαζιέρα περίπου 15€ το άτομο.
• Η μερήσια εκδρομή στις Σιδηρές Πύλες του Δούναβη 20€ το άτομο,
με έλαχιστο όριο συμμετοχής 20 άτομα.
•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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ΧΏΡΑ ΤΩΝ ΒΆΣΚΩΝ
ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΉ ΣΤΟ ΜΠΙΛΜΠΆΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΌ ΣΑΝ ΣΕΜΠΆΣΤΙΑΝ

7ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ TURKISH AIRLINES

▶ ΔΩΡΟ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ GUGGENHEIM ◀
1 ημέρα Πτήση για Μπιλμπάο - Άφιξη & Πρώτη γνωριμία με την πόλη
η

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μπιλμπάο, μέσω
Κωνσταντινούπολης. Άφιξη στο Μπιλμπάο και πρώτη γνωριμία με την
πόλη. Η πόλη εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού Νερβιών, στις όχθες του
οποίου αναπτύχθηκαν όλες οι συνοικίες της. Φουτουριστικές είσοδοι μετρό,
σχεδιασμένες από τον Norman Foster, δουλειές του Φιλίπ Σταρκ, του Ισοζάκι,
του Καλατράβα, του Φρανκ Γκέρυ, η αφρόκρεμα της Παγκόσμιας Αρχιτεκτονικής
έβαλε το χέρι της και το Μπιλμπάο μεταμορφώθηκε. Περίπατος σε ένα από τα
ωραιότερα ιστορικά κέντρα, το Νεοκλασικό πρόσωπο της πόλης. Βλέπουμε
την αψιδωτή Πλάθα Νουέβα, το εντυπωσιακό Θέατρο Αριάγα και την γέφυρα
Αρενάλ. Κοντά στον επιβλητικό καθεδρικό ναό, η περίφημη Γκραν Βία (Μεγάλη
Οδός) κατακλύζεται με κομψά καταστήματα. Σαν να μην έφταναν όλα τα
παραπάνω, το ίδρυμα Σολομών Ρ. Γκουγκενχάιμ το 1997 επέλεξε το Μπιλμπάο
να είναι η πόλη του Ευρωπαϊκού του παραρτήματος και κατασκευάστηκε εδώ,
το περίφημο μουσείο που φέρει το όνομά του, σήμα κατατεθέν της πόλης πια.
Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα ελεύθερο στη
διάθεση των εκδρομέων.

2η ημέρα Μπιλμπάο (ξενάγηση πόλης & μουσείο Γκουγκενχάιμ)

Πρωινό και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για μια πανοραμική ξενάγηση στην
πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε το μουσείο Γκουγκενχάιμ
(Guggenheim), το φουτουριστικό κτίριο του Frank O. Gehry και σήμα κατατεθέν
πλέον του Μπιλμπάο - ένα μοναδικό επίτευγμα μοντέρνας αρχιτεκτονικής,
που όταν εγκαινιάστηκε το 1997, όχι μόνο προκάλεσε παγκόσμια εντύπωση
για τον πρωτότυπο σχεδιασμό του, αλλά έδωσε και μια σημαντική παγκόσμια
προβολή στην πόλη. Η πρώτη κιόλας χρονιά λειτουργίας του Γκουγκενχάιμ, τον
Οκτώβριο του 1997, διέψευσε και τους πιο καχύποπτους απέναντι στο έργο,
αφού προσέλκυσε 1,3 εκατομμύρια επισκέπτες (αντί για τις 500.000 που
ανέμεναν) και απασχόλησε χιλιάδες υπαλλήλους δίνοντας ανάσα σε μια πόλη
κυριολεκτικά «ξεχασμένη από το θεό», δημιουργώντας το βασκικό οικονομικό
θαύμα και αποδεικνύοντας πως ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως
κινητήριος δύναμη στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μιας περιοχής. Ο
αρχιτέκτονας Φίλιπ Τζόνσον το χαρακτήρισε ως «το σπουδαιότερο κτίριο της
εποχής μας», ενώ το 2010 το μουσείο χαρακτηρίστηκε κτίριο της 30ετίας.
Και άλλοι το θεωρούν ένα από τα πιο σπουδαία αρχιτεκτονικά δημιουργήματα
που φτιάχτηκαν τους τελευταίους τέσσερις αιώνες. Οι New York Times πρώτοι
επευφήμησαν το έργο αμέσως μετά το άνοιγμά του, τονίζοντας την παρουσία
πίσω από το «θαύμα» του Καναδοαμερικανού αρχιτέκτονα Φρανκ Γκέρι που με
αυτό το έργο επηρέασε και άλλαξε τη γλώσσα της αρχιτεκτονικής. Το απόγευμα
ελεύθερο στη διάθεση των εκδρομέων.

3η ημέρα Μπιλμπάο - Σανταντέρ - Γκουέρνικα - Μπερμέο - Γκέτσο

Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Καντάμπρια, το Σανταντέρ. Η
πόλη είναι κτισμένη στις νότιες ακτές του ακρωτηρίου Μαγιόρ, ενώ παράλληλα
απλώνεται σε μια ατέλειωτη παραλία μοναδικής γοητείας. Βόλτα στο πλούσιο
ιστορικό κέντρο τής πόλης, με τον Καθεδρικό Ναό, το Βασιλικό Ανάκτορο που
έκτισαν οι κάτοικοι για τις διακοπές του βασιλικού ζεύγους, το Ταχυδρομείο, και
το περίφημο καζίνο του Σανταντέρ, το Gran Casino del Sardinero. Στη συνέχεια
θα αναχωρήσουμε για την πόλη την Γκουέρνικα (Guernica). Πολλοί θα έχετε
ακούσει για την Γκούερνικα, από το έργο του διάσημου ζωγράφου Πάμπλο
Πικάσσο. Η πόλη βομβαρδίστηκε το 1937 και τα γεγονότα ενέπνευσαν τον

Πικάσο να δημιουργήσει ένα από τα πιο διάσημα έργα του. Μετά την περιήγηση
μας, αναχωρούμε για το πανέμορφο Μπερμέο, το οποίο βρίσκεται στην ακτή
του Βισκαικού Κόλπου στην περιοχή της Busturialdea. Τοποθετημένο στους
πρόποδες του βουνού Sollube, η ακτογραμμή του έχει να μας παρουσιάσει
πολλούς σημαντικούς ιστορικούς λόφους όπως ο San Juan de Gaztelugatxe
και ο Aketx. Έπειτα θα συνεχίσουμε για το Γκέτσο (Getxo), το επίνειο του
Μπιλμπάο, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια βόλτα με τα πόδια στο
μονοπάτι κατά μήκος του εντυπωσιακού παραθαλάσσιου προαστίου La Galea.
Στη συνέχεια επιστροφή στο Μπιλμπάο.

4η ημέρα Μπιλμπάο – Βιτόρια Γκαστέις – Παμπλόνα – Μπιλμπάο

Πρωινό και αναχώρηση για την Παμπλόνα, τη Βασκική Ιρούνια των Πυρηναίων,
πρωτεύουσα του άλλοτε βασιλείου της Ναβάρρας. Η πόλη φημίζεται για τις
ταυρομαχίες της όχι μόνο εντός αρένας, αλλά και στους δρόμους της. Το
Φεστιβάλ του Σαν Φερμίν είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της πόλης,
που την καθιστά διάσημη ανά τον κόσμο. Αφορμή για αυτό στάθηκε ο Έρνεστ
Χέμινγουεϊ ειδικά με το έργο του: “Ο ήλιος ανατέλλει ξανά”. Περιπλανιόμαστε
στα σημαντικότερα σημεία της πόλης, πίνουμε τον καφέ μας στα μέρη που
σύχναζε ο Αμερικανός συγγραφέας κι αναχωρούμε για την Βιτόρια, την
πρωτεύουσα της Χώρας των Βάσκων. Η πόλη ανακηρύχθηκε «Πράσινη
πρωτεύουσα» για το έτος 2012 – κι έτσι, ακόμα και οι κάτοικοι που μένουν στο
κέντρο, ζουν σε περιοχές που βρίθουν από πράσινο. Θα περπατήσουμε στην
πόλη και θα φτάσουμε μέχρι τον Καθεδρικό της Σάντα Μαρία της Βιτόρια, θα
περάσουμε κι απ’ την πλατεία της Νίκης καθώς κι απ’ την Πλατεία Ισπανίας, την
κλασσική κλειστή πλατεία της πόλης. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και βόλτες
και στη συνέχεια αναχώρηση για το Μπιλμπάο.

την αχανή, πανέμορφη, αμμουδερή Concha, μια από τις ωραιότερες παραλίες
που μπορεί να βρει κανείς μέσα σε πόλη. Η απαγόρευση της χαρτοπαιξίας,
αλλά κυρίως οι πόλεμοι οδήγησαν το Σαν Σεμπαστιάν σε προσωρινή ευτυχώς
παρακμή. Τα τελευταία χρόνια οι τουρίστες επέστρεψαν, ιδίως Γάλλοι και Ιταλοί.
Το Σαν Σεμπαστιάν διατηρεί την παλιά κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρά του, στην
οποία έχει προστεθεί και ένα αξιοσημείωτο ρεκόρ: η Παλιά Πόλη, η Parte
Vieja, διαθέτει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση μπαρ ανά τετραγωνικό μέτρο σε
ολόκληρη την Ισπανία! Το απόγευμα μη παραλείψετε να γευθείτε την κουζίνα
της Χώρας των Βάσκων ξεκινώντας με τα Pintxos.

7η ημέρα Σαν Σεμπάστιαν – Μπιλμπάο – Πτήση επιστροφής.

Μετά το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο του Μπιλμπάο,
όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής , μέσω Κωνσταντινούπολης για
την πόλη μας.

5η ημέρα Μπιλμπάο - Μπιαρίτζ (Η Καλιφόρνια της Γαλλίας) – Σαν Σεμπαστιάν

Μετά το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε για τη διάσημη λουτρόπολη που
βρίσκεται στην αντίπερα πλευρά των Γαλλο-ισπανικών συνόρων, το Μπιαρίτζ,
ένα κοσμοπολίτικο θέρετρο των Γάλλων στον Ατλαντικό, αντίστοιχο με εκείνα
της Κυανής Ακτής.. Μεγαλοπρεπή κτίρια, καλιφορνέζικες παραλίες, βασκικές
γεύσεις, διάσημοι επισκέπτες και σέρφερ απ’ όλο τον κόσμο συνθέτουν το παζλ
του κοσμικού γαλλικού θερέτρου στα σύνορα με την Ισπανία. Πόλη περίπου
25.000 κατοίκων, θεωρείται πλέον συνώνυμη με το σερφ - η Καλιφόρνια
της Γαλλίας, ψιθυρίζουν συνεννοημένα οι επισκέπτες. Αλλιώς, η νέα Γαλλική
Ριβιέρα, όταν κουράστηκε η προηγούμενη από το πολύ «bling bling», όπως
λέγεται εδώ η πολυτέλεια. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ.Στη συνέχεια
θα ξαναμπούμε στην Ισπανία και θα κατευθυνθούμε στο Σαν Σεμπαστιάν,
που είναι χτισμένο σε ένα εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον ανάμεσα σε δύο
μαγευτικές παραλίες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία με το
διαμάντι της Χώρας των Βάσκων.

6η ημέρα Σαν Σεμπαστιάν ή Ντονόστια (ξενάγηση πόλης)

Πρωινό και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η ξενάγηση της πόλης στη Ντονόστια όπως
την αποκαλούν οι Βάσκοι.. Το ταπεινό ψαροχώρι μεταμορφώθηκε σε θέρετρο
της υψηλής κοινωνίας ήδη από το 19ο αιώνα, όταν η βασίλισσα Ισαβέλλα Β’
το επέλεξε για τις θερινές της διακοπές. Τη βασιλική παράδοση συνέχισε η
Μαρία Κριστίνα και επί των ημερών της (τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα) το Σαν
Σεμπαστιάν έγινε τόπος συνάντησης της ευρωπαϊκής αφρόκρεμας. Στα σαλόνια
του καζίνου (σήμερα στο ίδιο κτίριο στεγάζεται το δημαρχείο) συνωστιζόταν ο
πλούτος και η αριστοκρατία της Ευρώπης, όπως και στη «βασιλική» παραλία,

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια σύμφωνα με τις παραπάνω πτήσεις
• Μία αποσκευή 23kg κατά άτομο και μία χειραποσκευή 8 kg κατά
άτομο.
• Διαμονή για 6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας.
• Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο παρακάτω
πρόγραμμα.
• Είσοδος στο Μουσείο Γκουγκενχάιμ του Μπιλμπάο.
• Συνοδεία του group και ξεναγήσεις περιηγήσεις από τον Insider, ο
οποίος θα βρίσκεται με το group καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
• Τοπικοί ξεναγοί.
• Μικρό σε μέγεθος group (maximum 30 συμμετέχοντες) το οποίο
εξασφαλίζει προσωπική εξυπηρέτηση.
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Ε ίσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς χώρους κτλ.
•Φ
 όροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 250 €
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό31
η προτεινόμενο.
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ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
8,9ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Πτήση για Μόσχα (Περιήγηση)

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ ELLINAIR

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα
της Ρωσίας, Μόσχα. Στη διάρκεια της διαδρομής μας προς το
ξενοδοχείο θα κάνουμε την πρώτη γνωριμία με την πανέμορφη και
ιστορική πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος έως
το δείπνο. Το βράδυ θα έχουμε τη δυνατότητα να περπατήσουμε στις
κεντρικές πλατείες (Κόκκινη Πλατεία, Μανέζναγια), στις οδούς Οχότνι
Ριάντ, Νικόλσκαγια, στην λεωφόρο Τβερσκάγια. Συνοδευόμενοι πάντα
από ελληνόφωνο εκπρόσωπο του γραφείου μας, θα απολαύσουμε
το φωταγωγημένο ιστορικό κέντρο της πόλης που αλλάζει όψη κάθε
βράδυ.

κόσμου. Θα επισκεφτούμε μερικούς από τους πιο ενδιαφέροντες
ιστορικούς σταθμούς του διάσημου μοσχοβίτικου μετρό. Κάποιοι
σταθμοί με τις τοιχογραφίες, τα αγάλματα, τα βιτρό, τα μωσαϊκά και
τα ψηφιδωτά τους μοιάζουν με υπόγεια μουσεία και εντυπωσιάζουν
όλους τους επισκέπτες. Ο συνολικός αριθμός των σταθμών πλέον
ξεπερνά τους 240, ενώ πάνω από 9 εκατομμύρια επιβάτες την ημέρα
χρησιμοποιούν το μετρό. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας με το μετρό
θα φτάσουμε κοντά στο πάρκο Β.Ντ.Ν.Χ., όπου θα έχουμε δώρο
την ξενάγηση στο περίφημο μουσείο Κοσμοναυτικής με το μνημείο
αφιερωμένο στους «Κατακτητές του Διαστήματος». Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο.

2η ημέρα Μόσχα ( Ξενάγηση)

5η ημέρα Μόσχα - Αγία Πετρούπολη

Πρόγευμα και αναχώρηση για την περιήγηση-ξενάγηση στα
σημαντικότερα αξιοθέατα της «Μόσχας με τους Χρυσούς Τρούλους»
για να δούμε, μεταξύ άλλων, τις κεντρικές λεωφόρους με τα ιστορικά
κτίρια διαφόρων εποχών, τους επιβλητικούς πύργους της εποχής του
Στάλιν (λεγόμενες Επτά Αδελφές) τις όμορφες πλατείες, τα πράσινα
βουλεβάρτα και πάρκα, πολλά μνημεία και αγάλματα αφιερωμένα
σε γνωστές προσωπικότητες και ιστορικά γεγονότα, τα κτίρια της
Εθνικής Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Μουσείου, το αρχοντικό του
Πασκόβ, το Μανέζ και τη Δούμα, το δημαρχείο της Μόσχας, το άγαλμα
του πρίγκιπα Γιούρι Ντολγκορούκι (ιδρυτή της πόλης), την πλατεία
Πούσκινσκαγια με το άγαλμα του Πούσκιν, την πλατεία των θεάτρων με
τα θέατρα Μπολσόι και Μάλι, την πλατεία Λουμπγιάνσκαγια με το κτίριο
της Κρατικής Ασφάλειας (πρώην KGB) και την πλατεία Σλαβιάνσκαγια
με το άγαλμα αφιερωμένο στους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο.
Θα δούμε επίσης την οδό Βαρβάρκα με τις γραφικές εκκλησίες, το
σύγχρονο πάρκο «Ζαριάντιε», το άγαλμα του Πρίγκιπα Βλαντίμιρ,
το Ολυμπιακό στάδιο Λουζνική, το μοναστήρι Νοβοντέβιτσι μπροστά
από τη «Λίμνη των Κύκνων» και πάρα πολλά άλλα. Θα επισκεφτούμε
την πασίγνωστη Κόκκινη Πλατεία. Συνεχίζουμε με την επίσκεψη στον
καθεδρικό ναό ολόκληρης της Ρωσίας, τον ναό του Σωτήρος Χριστού.
Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τους λόφους «Βορομπιόβι» (λεγόμενοι
λόφοι του Λένιν, είναι το υψηλότερο σημείο της πόλης, εδώ βρίσκεται
το πανεπιστήμιο Λομονόσοβ με την πανεπιστημιούπολη) και θα
κάνουμε στάση στο «ακρωτήρι-πανόραμα» από το οποίο μας ανοίγει
η πανοραμική θέα της Μόσχας. Ακολουθεί μεταφορά κοντά στο Πάρκο
της Νίκης. Εδώ θα έχουμε ξενάγηση σε ένα από τα δύο μουσεία: α)
στο περίφημο μουσείο του «Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου 19411945», ή β) στο παράρτημα του Ιστορικού Μουσείου «Πανόραμα του
Μποροντινό του 1812», το οποίο είναι αφιερωμένο στον «Πατριωτικό
Πόλεμο». Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τον πεζόδρομο Στάρι Αρμπάτ
- έναν από τους παλαιότερους εμπορικούς δρόμους της Μόσχας. Μετά
την ολοκλήρωση του προγράμματος επιστροφή στο ξενοδοχείο και
ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο. Το βράδυ θα επισκεφτούμε κάποιον
ορθόδοξο ναό ή μονή για την Ανάσταση.

3η ημέρα Μόσχα - Κρεμλίνο - Μουσείο Παλάτι Πανοπλίων
Τμήμα Θησαυροφυλακίου

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Συνεχίζοντας τη γνωριμία μας με την
αρχοντική Μόσχα θα μεταβούμε κοντά στην πλατεία Μανέζναγια,
θα περάσουμε από τον Κήπο του Αλέξανδρου, για να εισέλθουμε
στον χώρο του Κρεμλίνου. Ακολουθεί η ξενάγηση σε ένα από τα
πλουσιότερα μουσεία της χώρας, το μουσείο «Παλάτι ΠανοπλιώνArmoury» του Κρεμλίνου (τμήμα θησαυροφυλακίου). Στο μουσείο,
μεταξύ άλλων πολύτιμων εκθεμάτων, εκτίθενται γνήσια «Αυγά
Φαμπερζέ», στρατιωτικά και κρατικά παράσημα, πουκάμισα
εικόνων στολισμένα με πολύτιμες πέτρες, τα Σύμβολα της Εξουσίας
των Ρώσων Τσάρων και Αυτοκρατόρων, αυτοκρατορικές άμαξες,
Στέμματα-Κορώνες, ενδυμασίες, προσωπικά αντικείμενα των Ρώσων
Τσάρων, Τσαρίνων, Αυτοκρατόρων, πρώτων Πατριαρχών, πολύτιμα
διπλωματικά δώρα ξένων κρατών κλπ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και
ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο.

4η ημέρα Μόσχα - Μοσχοβίτικο Μετρό - Δώρο Μουσείο
Κοσμοναυτικής
Πρόγευμα και αφήνουμε τις υπέργειες ομορφιές της πόλης για να
χρησιμοποιήσουμε το περίφημο και ίσως το ομορφότερο μετρό του

Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την πανέμορφη Μόσχα και φτάνουμε σε
έναν από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς ή σε ένα από τα αεροδρόμια
της πόλης για την μετάβασή μας στην Αγία Πετρούπολη. Κατά τη διάρκεια
του ταξιδιού με το ημερήσιο εξπρές τραίνο θα απολαύσουμε μια
πανέμορφη διαδρομή με «γνήσια» απέραντα τοπία της Βορειοδυτικής
ρωσικής επαρχίας με τα παραδοσιακά χωριά της όπως το Βόλοτσεκ,
το Τορζόκ και το Μπολογκόε. Μετά την άφιξη στην Αγία Πετρούπολη,
στη διάρκεια της διαδρομής προς το ξενοδοχείο θα κάνουμε την πρώτη
γνωριμία μας με την πόλη, την οποία ίδρυσε ο Μέγας Πέτρος πριν από
τρεις αιώνες για να δώσει στην αυτοκρατορία του μια έξοδο προς τη
Θάλασσα του Βορρά και θα πάρουμε τις πρώτες μας πληροφορίες για
την ιστορία της. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.

μας στο νησί Κότλιν, όπου θα επισκεφτούμε την Κρονστάνδη – μια
πόλη με εξαιρετική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, που κατά
τη διάρκεια των τριών τελευταίων αιώνων έχει διαδραματίσει έναν
σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Ρωσίας. Θα επισκεφτούμε τον
ναυτικό καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου που είναι κτισμένος σε
«νεο-βυζαντινό» ρυθμό. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος
επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο.

8η ημέρα Αγία Πετρούπολη - Επιστροφή

Μετά το πρόγευμα, αποχαιρετούμε τη «Βόρεια Πρωτεύουσα» της
χώρας και κατευθυνόμαστε προς το αεροδρόμιο, όπου θα πάρουμε
την απευθείας πτήση της επιστροφής για Θεσσαλονίκη.
Σημαντική σημείωση: Το 9ήμερο πρόγραμμα πραγματοποιείται
αντίστροφα με μία διανυκτέρευση επιπλέον στην Αγία
Πετρόπουλη.

6η ημέρα Αγία Πετρούπολη

Πρόγευμα και θα συνεχίσουμε την ξενάγησή μας στα σημαντικότερα
αξιοθέατά της πόλης. Μεταξύ άλλων θα δούμε τις κεντρικές λεωφόρους
και πλατείες, την λεωφόρο Νέβσκι, τα παλάτια και τις κατοικίες των
πλουσίων και αριστοκρατών της τσαρικής Ρωσίας όπως το Μαρμάρινο
παλάτι, θα δούμε το Ναυαρχείο, την πανεπιστημιούπολη, το νησί
Βασίλιεβσκι με το «Βέλος» του μπροστά από τον ποταμό Νέβα και την
πανέμορφη θέα του συμπλέγματος των κτιρίων του μουσείου Ερμιτάζ.
Επίσης θα δούμε το Χειμερινό Ανάκτορο και την Πλατεία των Ανακτόρων.
Θα επισκεφτούμε το Φρούριο των Πέτρου και Παύλου - πρώτο κτίσμα
της πόλης και τον ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στον οποίο
βρίσκονται οι τάφοι της δεύτερης τσαρικής δυναστείας της Ρωσίας –
της δυναστείας των Ρομάνοβ. Ακολουθεί δώρο η επίσκεψή μας στο
μοναδικό σε ομορφιά ναό του «Σωτήρα στο Χυμένο Αίμα» - της
Αναστάσεως του Χριστού. Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στο Ερμιτάζ
- τρίτο σε μέγεθος μουσείο στον κόσμο και πρώτο σε συλλογές, οι
οποίες αριθμούν περισσότερα από τρία εκατομμύρια εκθέματα που
χρονολογούνται αρχίζοντας από την προϊστορική εποχή ως τις ημέρες
μας με έργα γνωστών καλλιτεχνών, όπως του Ντα Βίντσι, Τιτσιάνο,
Ραφαήλ, Ρέμπραντ, Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, Ντε Γκόια και πολλά άλλα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο. Το
βράδυ θα έχουμε τη δυνατότητα να περπατήσουμε στη Λεωφόρο
Νέβσκι, την Πλατεία Καλών Τεχνών, στις προκυμαίες των καναλιών και
των ποταμών. Πάντα συνοδευόμενοι από εκπρόσωπο του γραφείου,
θα απολαύσουμε τα φωταγωγημένα ιστορικά κτίρια της πόλης, τα
παλάτια, τους ναούς και τα μνημεία που έχουν διατηρηθεί από την
εποχή των Τσάρων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

7η ημέρα Αγία Πετρούπολη

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αφιερώνοντας την ημέρα μας σε επισκέψεις
στα περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης και τους χώρους των θερινών
κατοικιών της τσαρικής οικογένειας θα αναχωρήσουμε: α) για
το Πετροντβορέτς ή αλλιώς Πέτερχοφ - ένα στολίδι της ρωσικής
αρχιτεκτονικής, μια πόλη από παλάτια, πάρκα και σιντριβάνια που
κτίστηκε από τον Μέγα Πέτρο σε ανάμνηση της νίκης της Ρωσίας επί
της Σουηδίας. Υπήρξε θερινή κατοικία των ρώσων αυτοκρατόρων. ή
β) για το Πούσκιν ή αλλιώς Τσάρσκογιε Σελό, όπου θα ξεναγηθούμε
στο Παλάτι της Αικατερίνης - ένα από τα μεγαλύτερα και ίσως το
πιο εντυπωσιακό και με τη μεγαλύτερη πρόσοψη παλατιού απ’ όσα
βρίσκονται στα περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης. Εδώ βρίσκεται και το
περίφημο «Κεχριμπαρένιο Δωμάτιο» (το οποίο και θα επισκεφτούμε),
γνωστό σαν το «όγδοο θαύμα του κόσμου». Μετά από την επίσκεψη
κάποιας από τις θερινές κατοικίες (α ή β) συνεχίζουμε με την επίσκεψή

Περιλαμβάνονται:
• Δ ιαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή (πρωινά & δείπνα
βάση προγράμματος).
• Α εροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης για απευθείας πτήσεις βάση
προγράμματος (κατ’ άτομο συμπεριλαμβάνεται 1 αποσκευή έως 20 κιλά και
1 χειραποσκευή έως 7 κιλά συγκεκριμένων διαστάσεων).
• Ε ισιτήρια ημερήσιου τραίνου οικονομικής θέσεις ή αεροπορικά εισιτήρια
οικονομικής θέσης για μετάβαση ΜΟΣΧΑ-ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ή για το
αντίστροφο πρόγραμμα ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΜΟΣΧΑ(το μέσο μετάβασης
καθορίζεται από τον διοργανωτή πριν την αναχώρηση από την Ελλάδα και
άμεσα εξαρτάται από το πότε θα υπάρχει η τελική λίστα των ταξιδιωτών με
όλα τα στοιχεία των διαβατηρίων).
•Φ
 όροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων.
•Φ
 όροι τοπικοί.
Γ• ια κατόχους ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ: Βίζα Ρωσίας & ασφάλεια του
προξενείου (ιατροφαρμακευτική κάλυψη για επείγοντα περιστατικά
για άτομα έως 75 ετών, για μεγαλύτερες ηλικίες ενημερωθείτε από το
πρακτορείο).
• Γ ια κατόχους ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ: Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης,
Ταξιδιωτική Ασφάλεια (καλύπτει άτομα έως 75 ετών).
•Μ
 εταφορές στους προορισμούς βάση προγράμματος.
• Ε λληνόφωνες ξεναγήσεις από τοπικούς επαγγελματίες ξεναγούς βάση
προγράμματος.
• Τ έλη εισόδων σε μουσεία & χώρους επισκέψεων και ξεναγήσεων βάση
προγράμματος.
• Ε λληνόφωνος συνοδός στη διάρκεια του ταξιδιού για γκρουπ άνω των 25
ατόμων. Για μικρότερα γκρουπ ελληνόφωνοι εκπρόσωποι του γραφείου θα
εκτελούν χρέη συνοδού (σε κάθε περίπτωση οι ελληνόφωνοι εκπρόσωποι
του θα είναι παρόντες σε όλες τις αφίξεις & αναχωρήσεις των γκρουπ
στα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, όπου θα δίνουν τις
απαραίτητες οδηγίες στους ταξιδιώτες και θα τους συνοδεύουν και κατά τη
διάρκεια της τακτοποίησης τους στα ξενοδοχεία).
• Δ ώρα βάση προγραμμάτων. Επιπλέον δώρο βαρκάδα-κρουαζιέρα στην Αγία
Πετρούπολη.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Ό , τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό.
• Κ όστος/ επιβάρυνση έκδοσης βίζας για διαβατήρια άλλων χωρών (εκτός
Ελλάδος).
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Ταξίδι στην εκπληκτική Καππαδοκία
με τις “νεραϊδοκαμινάδες”, τις υπόγειες πολιτείες
και την ιδιαιτερότητα του τοπίου, μοναδικού στον κόσμο.

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
5 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
1η ημέρα Μ. Πέμπτη 25/04 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΗ (Nevsehir) – Άβανος

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θες/νίκης στις 07:40 και
πτήση (με της Τουρκικές Αερογραμμές) για την περίφημη πόλη της Νεάπολης
μέσω Κων/πολης. Άφιξη στις 13:45 και πρώτη γνωριμία με τη γραφική πόλη
Τακτοποίηση στα δωμάτια του ξενοδοχείου μας. Δείπνο, διανυκτέρευση.

2η ημέρα Μ. Παρασκευή 26/04 Άβανος- ΚΟΡΑΜΑ (GOREME) ΖΕΛΒΗ – ΟΥΤΣΧΙΣΑΡ (ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΣΤΡΟ) - Αραβισσός (Gulsehir)

Πρωινό και ξεκινάμε για τη γειτονική Κοιλάδα του Κοράμματος (Goreme)
με τις περίφημες υπόσκαφες εκκλησίες. Ένα μοναδικό θέαμα με έντονα
πρωτοχριστιανικά στοιχεία και αξεπέραστη φυσιολατρική ομορφιά. Μετά τη
λεπτομερή ξενάγηση μας θα συνεχίσουμε προς το Τσαβουσιν πασίγνωστo για
τα εργαστήρια κεραμουργείας και ειδών λαϊκής τέχνης. Θα ξεναγηθούμε στην
πανέμορφη πόλη, κλασικό δείγμα της Καππαδοκιακής τέχνης, σε ένα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό μοτίβο, που θυμίζει θεατρικό σκηνικό. Στη
συνέχεια θα μεταφερθούμε στην γραφική Αραβισσό όπου και θα επισκεφθούμε
την εκκλησία του Αγ. Δημητρίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο .
Διανυκτέρευση.

3η ημέρα Μ.Σάββατο 27/04 ΝΕΑΠΟΛΗ (Nevsehir) – ΜΑΛΑΚΟΠΗ
– ΚΑΡΒΑΛΗ-ΆΒΑΝΟΣ

Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας από την πόλη της
Νεάπολης με πρώτο σταθμό την Μαλακοπή (Derinkuyu) όπου βρίσκεται η
Υπόγεια Πολιτεία. Θα κατηφορίσουμε δεκάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια
του εδάφους και θα θαυμάσουμε μια ανεπανάληπτη κατασκευή που συγκλονίζει
και τον πλέον αδιάφορο επισκέπτη. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε
στην Καρβάλη (Guzelyurt) όπου θα θαυμάσουμε την εκκλησία του Αγίου
Γρηγορίου, τη μικρή κεντρική πλατεία και το Παρθεναγωγείο (που σήμερα έχει
μετατραπεί σε ξενοδοχείο). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Στη συνέχεια
παρακολούθηση του χορού των περιστρεφόμενων Δερβίσηδων, στον οποίο
είναι εμφανής η επίδραση των Ησυχαστών. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα Κυριακή 28/04 ΆΒΑΝΟΣ –ΣΙΝΑΣΟΣ -ΆΒΑΝΟΣ

Πρωινό. Αναχώρηση για την Σινασό όπου θα ξεναγηθούμε στην εκκλησία
των Αγ. Κων/νου και Ελένης και στον Άγιο Νικόλαο. Μια μοναδική περιοχή
που ‘κουβαλάει’ μια βαριά αρχιτεκτονική κληρονομιά των ιδιαίτερα ευπόρων
εμπόρων της περιοχής. Θα διασχίσουμε, με τα πόδια, την κεντρική πλατεία, θα
επισκεφθούμε και θα θαυμάσουμε το αρχοντικό του Ρίζου, ένα δείγμα των
σπουδαίων αρχοντικών της εποχής, χώρος κατοικίας ενός ιστορικού προσώπου
που διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στη διάρκεια της ανταλλαγής των
πληθυσμών μετά την Μικρασιατική Καταστροφή. Αργά το απόγευμα επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση. Πρωινό και αναχωρούμε για την
Καισάρεια και το κέντρο της πόλης. Θα εντυπωσιαστούμε από το άρτιο οδικό
της δίκτυο, τη γενική καθαριότητα, τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις,
τα μοντέρνα κτίρια και την κεντρική πλατεία της. Θα έχουμε αρκετό ελεύθερο
χρόνο για να γνωρίσουμε την παραδοσιακή τοπική αγορά που βρίσκεται δίπλα
στο Βυζαντινό Κάστρο. Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στη πόλη του Προκοπίου.
Θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια με τα αρχοντικά (Asmali Konak) και
στα παραδοσιακά κτίρια της παλαιάς πόλης. Ο παραπάνω οικισμός ανήκει στον
κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα Δευτέρα του Πάσχα 29/04 ΆΒΑΝΟΣ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
–ΚΩΝ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Πρωινό και αναχωρούμε για την Καισάρεια και το κέντρο της πόλης. Θα
εντυπωσιαστούμε από το άρτιο οδικό της δίκτυο, τη γενική καθαριότητα, τις
σύγχρονες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, τα μοντέρνα κτίρια και την κεντρική
πλατεία της. Θα έχουμε αρκετό ελεύθερο χρόνο για να γνωρίσουμε την
παραδοσιακή τοπική αγορά που βρίσκεται δίπλα στο Βυζαντινό Κάστρο.
Αμέσως μετά θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Καισάρεια για την πτήση
της Θες/νίκης διαμέσου της Κων/πολης.

ΑΒΑΝΟΣ
Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια με την Turkish Airlines από Θεσσαλονίκη ή Αθήνα για την Kαππαδοκία (αεροδρόμια Νεάπολης και Καισάρειας).• Μια αποσκευή 20
kg και μια χειραποσκευή 8 kg ανά άτομο.• 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 * στη περιοχή Άβανος • 4 πρωινά στη μορφή πλουσιοπάροχου ανοιχτού
μπουφέ.• 4 δείπνα στη μορφή πλουσιοπάροχου ανοιχτού μπουφέ• Εκδρομές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.• Ελληνόφωνος
τοπικός ξεναγός • Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων. (145 Ε ) • Ποτά, αναψυκτικά στα γεύματα / δείπνα και οποιαδήποτε επιπλέον προαιρετική ενέργεια.
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25/04 - 03/05
8 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
1η ημέρα, Μ. Πέμπτη προς Μ. Παρασκευή, 25-26/04 Πτήση
για Καζαμπλάνκα

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και βραδινή πτήση για Καζαμπλάνκα. Άφιξη και
μεταφορά στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.

2η ημέρα, Μ. Παρασκευή, 26/04 Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ Μεκνές - Φεζ

Πρόγευμα και αναχώρηση για την μητροπολιτική πρωτεύουσα του Μαρόκου,
Ραμπάτ. Εκεί θα θαυμάσουμε το παλάτι του βασιλιά Χασάν Β΄, το μαυσωλείο του
Μοχάμεντ Ε΄ και τον πύργο Χασάν. Συνεχίζουμε για την πρώην αυτοκρατορική
πρωτεύουσα Μεκνές όπου θα δούμε την ιστορική πλατεία Λαχεντίμ γνωστή ως
πλατεία καταστροφής της μεγαλοπρεπής πόλης Μπαμπ ελ Μανσούρ και το παλάτι
Μουλάι Ισμαήλ. Τέλος, άφιξη στην ιερή πόλη Φεζ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
δείπνο και διανυκτέρευση

3η ημέρα, Μ. Σάββατο 27/04 Φεζ

Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση στη μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό
μετά την Καζαμπλάνκα και μία από τις τέσσερις αυτοκρατορικές πόλεις, Φεζ.
Η ξενάγηση στην πρώτη μουσουλμανική Μεντίνα ξεκινάει από το παλαιότερο
οχυρωμένο τμήμα της πόλης με τα 9.202 σοκάκια. Εκεί θα γνωρίσουμε την
κορανική σχολή Μπου Ανανία και την εβραϊκή συνοικία Μελλάχ, ενώ θα έχουμε
την ευκαιρία να θαυμάσουμε το παλάτι των Μερενίδων, το τζαμί Καραουίν που
αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του αραβικού τότε κόσμου
και το μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα, Κυριακή του Πάσχα, 28/04 Φεζ - Μαρακές

Πρόγευμα και θα αναχώρησουμε από τη Φεζ. Με ενδιάμεσες στάσεις στην
ορεινή Ιφράν που βρίσκεται στην περιοχή του μέσου Άτλαντα και στη συνέχεια
στην όμορφη Μπένι Μέλαλ που αποτελεί οικονομικό κέντρο της περιοχής. Άφιξη
στο εξωτικό Μαρακές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα, Δευτέρα, 29/04 Μαρακές (Ξενάγηση)

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
Τζεμαά ελ Φνα ή αλλιώς «Πλατεία των Θαυμάτων». Η Τζεμαά ελ Φνα είναι
σύμβολο του Μαρακές, όπου επί καθημερινής βάσης εκτυλίσσεται ένα μαγευτικό
θέαμα, που το συνθέτουν 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 προαιρετικά 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.

Περιλαμβάνονται:• Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή.• Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του
εξωτερικού.• Διαμονή σε ξενοδοχεία 5*(εκτός από μία διανυκτέρευση στην Καζαμπλάνκα σε ξενοδοχείο 4*).
• Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο.• Φολκλορική βραδιά με ποτό.• Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται
στο πρόγραμμα.• Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός.• Τοπικοί ξεναγοί.• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων.• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.• Φιλοδωρήματα 20€.

6η ημέρα, Τρίτη, 30/04 Μαρακές (Ελεύθερη μέρα) Προεραιτική εκδρομή στην Εσσαουίρα

Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα για να μπορείτε να περιπλανηθείτε μόνοι σας στο
πανέμορφο Μαρακές και για τις αγορές σας. Προτείνουμε να επισκεφθείτε την
Εσαουίρα, παραθαλάσσια πόλη του δυτικού Μαρόκο, στις ακτές 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
διανυκτέρευση.

7η ημέρα, Τετάρτη, 01/05 Μαρακές - Προαιρετική Εκδρομή στην
Ουαρζαζάτ - Αποχαιρετιστήριο Φοκλορικό Γλέντι

Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα στο Μαρακές. Προτείνουμε μια ημερήσια
εκδρομή στην Ουαρζαζάτ. Αποτελεί προπύργιο της ερήμου και διαθέτει δύο από
τις ομορφότερες κάσμπες του Μαρόκου τις οποίες θα επισκεφθούμε. Η πρώτη
γνωστή ως κάσμπα Ταουρίρτ (εξωτερική επίσκεψη) ήταν τόπος κατοικίας του
πασά Ταμί Ελ Γκλάουι με πύργους που υψώνονται πάνω από τις σκεπές των
παραδοσιακών σπιτιών. Η δεύτερη κάσμπα ονομάζεται Αΐτ Μπεν Xαντού, έχει
χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την Unesco
και έχει χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό για πολλές κινηματογραφικές ταινίες. Στη
συνέχεια επιστροφή στο Μαρακές. Δείπνο και στη συνέχεια θα μεταβούμε για
το αποχαιρετιστήριο φολκλορικό γλέντι, όπου θα απολαύσουμε ένα φανταστικό
θέαμα.

8η ημέρα, Πέμπτη, 02/05 Μαρακές - Καζαμπλάνκα - Επιστροφή

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Καζαμπλάνκα, οικονομική πρωτεύουσα του
Μαρόκου. Θα ξεναγηθούμε στην κεντρική αγορά, στην πλατεία Ηνωμένων
Εθνών, στην πλατεία Μοχάμεντ Ε’, στο μέγα τζαμί του Χασάν Β’ (εξωτερικά),
στην παραλιακή λεωφόρο Κορνίς όπου θα έχουμε χρόνο για να απολαύσουμε
τον καφέ μας και την πλούσια συνοικία Άνφα με τον ιππόδρομο και τα γήπεδα
γκολφ. Ελεύθερος χρόνος και το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας στις 03/05.
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30/04 - 08/05
8 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
1η ημέρα, Τρίτη προς Τετάρτη, 30/04-01/05 Πτήση για Μαρακές
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και βραδινή πτήση για Μαρακές. Άφιξη και
μεταφορά στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.

2η ημέρα, Τετάρτη, 01/05 Μαρακές - Καζαμπλάνκα

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Καζαμπλάνκα, οικονομική πρωτεύουσα του
Μαρόκου. Θα ξεναγηθούμε στην κεντρική αγορά, στην πλατεία Ηνωμένων
Εθνών, στην πλατεία Μοχάμεντ Ε’, στο μέγα τζαμί του Χασάν Β’ (εξωτερικά),
στην παραλιακή λεωφόρο Κορνίς όπου θα έχουμε χρόνο για να απολαύσουμε
τον καφέ μας και την πλούσια συνοικία Άνφα με τον ιππόδρομο και τα
γήπεδα γκολφ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο και
διανυκτέρευση.

3η ημέρα, Πέμπτη, 02/05 Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Μεκνές - Φεζ

Πρόγευμα και αναχώρηση για την μητροπολιτική πρωτεύουσα του Μαρόκου,
Ραμπάτ. Εκεί θα θαυμάσουμε το παλάτι του βασιλιά Χασάν Β΄, το μαυσωλείο του
Μωχάμεντ Ε΄ και τον πύργο Χασάν. Συνεχίζουμε για την πρώην αυτοκρατορική
πρωτεύουσα Μεκνές όπου θα δούμε την ιστορική πλατεία Λαχεντίμ γνωστή ως
πλατεία καταστροφής της μεγαλοπρεπής πόλης Μπαμπ ελ Μανσούρ και το παλάτι
Μουλάι Ισμαήλ. Τέλος, άφιξη στην ιερή πόλη Φεζ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα, Παρασκευή, 03/05 Φεζ

Περιλαμβάνονται:• Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή.• Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του
εξωτερικού.• Διαμονή σε ξενοδοχεία 5*(εκτός από μία διανυκτέρευση στην Καζαμπλάνκα σε ξενοδοχείο 4*).
• Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο.• Φολκλορική βραδιά με ποτό.• Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται
στο πρόγραμμα.• Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός.• Τοπικοί ξεναγοί.• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων.• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.• Φιλοδωρήματα 20€.

Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση στη μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό
μετά την Καζαμπλάνκα και μία από τις τέσσερις αυτοκρατορικές πόλεις, Φεζ.
Η ξενάγηση στην πρώτη μουσουλμανική Μεντίνα ξεκινάει από το παλαιότερο
οχυρωμένο τμήμα της πόλης με τα 9.202 σοκάκια. Εκεί θα γνωρίσουμε την
κορανική σχολή Μπου Ανανία και την εβραϊκή συνοικία Μελλάχ, ενώ θα έχουμε
την ευκαιρία να θαυμάσουμε το παλάτι των Μερενίδων, το τζαμί Καραουίν που
αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του αραβικού τότε κόσμου
και το μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα, Σάββατο, 04/05 Φεζ - Μαρακές

Πρόγευμα και θα αναχώρησουμε από τη Φεζ. Με ενδιάμεσες στάσεις στην
ορεινή Ιφράν που βρίσκεται στην περιοχή του μέσου Άτλαντα και στη συνέχεια
στην όμορφη Μπένι Μέλαλ που αποτελεί οικονομικό κέντρο της περιοχής. Άφιξη
στο εξωτικό Μαρακές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

6η ημέρα, Κυριακή, 05/05 Μαρακές (Ξενάγηση)

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
Τζεμαά ελ Φνα ή αλλιώς «Πλατεία των Θαυμάτων». Η Τζεμαά ελ Φνα είναι
σύμβολο του Μαρακές, όπου επί καθημερινής βάσης εκτυλίσσεται ένα μαγευτικό
θέαμα, που το συνθέτουν 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 προαιρετικά 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.

7η ημέρα, Δευτέρα, 06/05 Μαρακές (Ελεύθερη μέρα) Προεραιτική εκδρομή στην Εσσαουίρα - Αποχαιρετιστήριο
Φοκλορικό Γλέντι

Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα για να μπορείτε να περιπλανηθείτε μόνοι σας στο
πανέμορφο Μαρακές και για τις αγορές σας. Προτείνουμε να επισκεφθείτε την
Εσαουίρα, παραθαλάσσια πόλη του δυτικού Μαρόκο, στις ακτές 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 στη
συνέχεια θα μεταβούμε για το αποχαιρετιστήριο φολκλορικό γλέντι, όπου θα
απολαύσουμε ένα φανταστικό θέαμα.

8η ημέρα, Τρίτη προς Τετάρτη, 07-08/05 Μαρακές - Προαιρετική
Εκδρομή στην Ουαρζαζάτ - Επιστροφή

Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα στο Μαρακές. Προτείνουμε μια ημερήσια
εκδρομή στην Ουαρζαζάτ. Αποτελεί προπύργιο της ερήμου και διαθέτει δύο από
τις ομορφότερες κάσμπες του Μαρόκου τις οποίες θα επισκεφθούμε. Η πρώτη
γνωστή ως κάσμπα Ταουρίρτ (εξωτερική επίσκεψη) ήταν τόπος κατοικίας του
πασά Ταμί Ελ Γκλάουι με πύργους που υψώνονται πάνω από τις σκεπές των
παραδοσιακών σπιτιών. Η δεύτερη κάσμπα ονομάζεται Αΐτ Μπεν Xαντού, έχει
χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την Unesco
και έχει χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό για πολλές κινηματογραφικές ταινίες. Στη
συνέχεια επιστροφή στο Μαρακές. Το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας στις 08/05.
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8 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
1η ημέρα Αναχώρηση - πτήση για Μαρακές - Καζαμπλάνκα

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μαρακές. Άφιξη και στη συνέχεια
μεταφορά στην Καζαμπλάνκα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος,
δείπνο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Μεκνές - Φεζ

Πρόγευμα και αναχώρηση για να γνωρίσουμε την οικονομική πρωτεύουσα
της χώρας, 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 στην μητροπολιτική
πρωτεύουσα του Μαρόκου, Ραμπάτ. Εκεί θα επισκεφθούμε το παλάτι του
βασιλιά Χασάν Β’, το μαυσωλείο του Μοχάμεντ Ε’ και τον πύργο Χασάν. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε την πρώην αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές.
Θα δούμε την ιστορική πλατεία Λαχεντίμ γνωστή ως πλατεία καταστροφής
της μεγαλοπρεπής πόλης Μπαμπελμανσούρ και το παλάτι Μουλάι Ισμαήλ.
Τέλος, κατευθυνόμαστε στην ιερή πόλη Φεζ που αποτελεί τη μεγαλύτερη σε
πληθυσμό, μετά την Καζαμπλάνκα και μία από τις τέσσερις αυτοκρατορικές
πόλεις. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα Φεζ (Ξενάγηση)

Πρόγευμα και η ξενάγησή μας στη Φεζ ξεκινάει από την πρώτη μουσουλμανική
Μεντίνα, 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. Εδώ μπορείτε να
συνδυάσετε πολιτισμό, πρωτόγνωρες εμπειρίες και αυθεντική φιλοξενία.
Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα Φεζ - Μιντέλτ - Εραστίντια - Ερφούντ

Πρόγευμα και θα αφήσουμε τη Φεζ με προορισμό πόλεις και χωριά της
οροσειράς του μέσου Άτλαντα. Θα περάσουμε από την ορεινή Ιφράν, το
εμπορικό κέντρο Μιντέλτ και την Ερασίντια για να φτάσουμε στην Ερφούντ.
Η πόλη ιδρύθηκε από τους Γάλλους σαν τοπικό διοικητικό κέντρο. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα Ερφούντ - Δώρο Σαφάρι στη Μερζούγκα με Τζιπ 4x4
- Τινερχίρ - Ελ Κελάα - Κοιλάδα Ντάντες ή Περιοχή Ουαρζαζάτ

Αφύπνιση νωρίς το πρωί για να ζήσουμε μια μοναδική εμπειρία. Θα
αναχωρήσουμε για τους αμμόλοφους της Μερζούγκα με ειδικά διαμορφωμένα
τζιπ 4x4 όπου θα απολαύσουμε την ανατολή του ηλίου. Ακολούθως θα
διαδιασχίσουμε εντυπωσιακές οάσεις και θα περάσουμε από την Τινεχρίρ, τη
λεγόμενη «πόλη με τις χίλιες κάσμπες», την M’ Γκούνα Ελ Κελάα «πόλη των
ρόδων» και την Σκούρα για να καταλήξουμε στην κοιλάδα Ντάντες ή στην
περιοχή της Ουαρζαζάτ, γνωστή και ως «πύλη της ερήμου» που αποτελούσε
παλιότερα οχυρό των γάλλων λεγεωνάριων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
δείπνο και διανυκτέρευση.

Σημαντική σημείωση:Για να ταξιδέψετε στο Μαρόκο είναι απαραίτητο να έχετε διαβατήριο το οποίο πρέπει να
ισχύει για έξι μηνές ακόμα μετά την ημερομηνία εξόδου από το Μαρόκο.
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής • Διαμονή με ημιδιατροφή σε ξενοδοχεία όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Ξεναγήσεις. • Είσοδοι σε μουσεία, • Δώρο φολκλορική βραδιά.• Έμπειρος
ελληνόφωνος ξεναφός. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης. • Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εξωτερικού.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
ή αναγράφεται ως • προαιρετικό ή προτεινόμενο. • Φιλοδωρήματα 20€.

6η ημέρα Κοιλάδα Ντάντες - Ουαρζαζάτ - Μαρακές

Πρόγευμα και ακολουθεί ημέρα ξενάγησης στην Ουαρζαζάτ. Αποτελεί
προπύργιο της ερήμου και διαθέτει δύο από τις ομορφότερες κάσμπες του
Μαρόκου τις οποίες θα επισκεφθούμε. Η πρώτη γνωστή ως κάσμπα Ταουρίρτ
(εξωτερική επίσκεψη) ήταν τόπος κατοικίας του πασά Ταμί Ελ Γκλάουι με
πύργους που υψώνονται πάνω από τις σκεπές των παραδοσιακών σπιτιών.
Η δεύτερη κάσμπα ονομάζεται Αΐτ Μπεν Xαντού, έχει χαρακτηριστεί μνημείο
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την Unesco και έχει χρησιμοποιηθεί
ως σκηνικό για πολλές κινηματογραφικές ταινίες. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε
στο Μαρακές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

7η ημέρα Μαρακές (Ξενάγηση) - Αποχαιρετιστήριο Φοκλορικό
γλέντι

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
Τζεμαά ελ Φνα ή αλλιώς «Πλατεία των Θαυμάτων». Η Τζεμαά ελ Φνα είναι
σύμβολο του Μαρακές, όπου επί καθημερινής βάσης εκτυλίσσεται ένα
μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν 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 προαιρετικά 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 στο ξενοδοχείο, δείπνο και το βράδυ αποχαιρετιστήριο φολκλορικό
γλέντι, όπου θα απολαύσουμε ένα φανταστικό θέαμα.

8η ημέρα Μαρακές - πτήση επιστροφή

Πρόγευμα και νωρίς το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μαρακές. Πτήση
επιστροφής.
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10 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΤΗΣΗ ΜΕ SCOOT
1η ημέρα 25 Απριλίου Πτήση από την Ελλάδα για το Μπαλί

Πρωινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στην Αθήνα. Στις 11.30
αναχωρούμε μέσω Σιγκαπούρη για το νησί των Θεών.

2η ημέρα 26 Απριλίου Μπαλί

Άφιξη στο Μπαλί στις 09.50. Μετά τις διατυπώσεις και την παραλαβή των
αποσκευών μας, συνάντηση με τον τοπικό μας ξεναγό. Κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς σας στο ξενοδοχείο θα λάβετε τις αρχικές βασικές πληροφορίες
για το νησί και τις καθημερινές δραστηριότητες. Τακτοποίηση στο δωμάτιο και
χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση ή μπάνιο στον Ινδικό ωκεανό. Το απόγευμα
σας προτείνουμε βόλτα στην παραλία Seminyak για να απολαύσετε υπέροχο
ηλιοβασίλεμα από το lounge bar Ku.De.Ta ή να χαλαρώσετε με το πρώτο σας
Μπαλινέζικο μασάζ. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα 27 Απριλίου Εκδρομή στο Κεντρικό & Βόρειο Μπαλί &
Ναός Tanah Lot

Αναχώρηση στις 08.30 από το ξενοδοχείο και επίσκεψη του σημαντικότερου
αξιοθέατου του νησιού, του εμβληματικού ναού Tanah Lot, χτισμένου πάνω σε
βράχο μέσα στον Ινδικό ωκεανό. Επόμενη στάση ο ναός Taman Ayun, βασιλικός
ναός της δυναστείας Mengwi, περιτριγυρισμένος από λίμνη και επιβλητικούς
κήπους. Στη διαδρομή θα απολαύσετε τους περίφημους ορυζώνες του νησιού
και μαγικά χωριά. Συνεχίζουμε για την παραδοσιακή αγορά Candi Kuning, όπου
μπορείτε να βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, καφέ, μπαχαρικά και βότανα,
και εξωτικά λουλούδια, όπως οι ορχιδέες και τα τοπικά τριαντάφυλλα. Η
εκδρομή μας συνεχίζει με το μαγευτικό Ινδουιστικό ναό Ulun Danu. Ο ναός είναι
χτισμένος δίπλα στην υπέροχη λίμνη Beratan. Η τοποθεσία είναι ανεπανάληπτη,
καθώς γύρω της βρίσκονται τέσσερα βουνά, δημιουργώντας μία εκπληκτική
ατμόσφαιρα και εικόνα. Στόχος: Η εκδρομή θα σας μυήσει στον πολιτισμό
του Μπαλί, με επίσκεψη σε μερικούς από τους κορυφαίους ναούς του νησιού.
Επίσης θα μάθετε περισσότερα πράγματα για το μυστικό κόσμο των μπαχαριών.
Εύκολη εκδρομή με μεγαλύτερες χρονικά μεταφορές. Διάρκεια: 9-10 ώρες,
Μεταφορά με deluxe κλιματιζόμενο όχημα, Περιλαμβάνεται μπουκαλάκι νερού
και υπηρεσία τοπικού ξεναγού, Δεν περιλαμβάνεται γεύμα

4η - 5η ημέρα 28 & 29 Απριλίου Μπαλί (Ελεύθερες ημέρες)

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση • Μία (1) αποσκευή και μία (1) χειραποσκευή ο έκαστος • Διαμονή σε ξενοδοχεία,
όπως αναφέρεται παραπάνω με πρωινό καθημερινά • Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στο Μπαλί • Ολοήμερη
εκδρομή στο κεντρικό και βόρειο Μπαλί & επίσκεψη του Ναού Tanah Lot (ομαδικό πρόγραμμα) • Ολοήμερη εκδρομή στα
καλύτερα του Ubud (ομαδικό πρόγραμμα) • 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων • Ενημερωτικά
έντυπα, Τοπικοί φόροι, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ

Δεν περιλαμβάνονται:

• Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο • Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα • Έξοδα προσωπικής φύσεως
• Ταξιδιωτική ασφάλεια • Φαγητό και ποτά κατά τη διάρκεια των πτήσεων της Scoot • Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος
καυσίμων (200 € ανά άτομο)

Ελεύθερες ημέρες για να απολαύσουμε τις νότιες ακτές, τον κοραλλιογενή βυθό
και την κοσμοπολίτικη νυχτερινή ζωή. Σας προτείνουμε εναλλακτικά εξαιρετικές
δραστηριότητες φύσης, πολιτισμού και αδρεναλίνης.

6η ημέρα 30 Απριλίου Εκδρομή στα καλύτερα του Ubud
(ορυζώνες & μαϊμούδες)

Πρόγευμα και παράδοση δωματίων. Αναχώρηση για τα υψίπεδα του Ubud, το
πολιτιστικό κέντρο του νησιού. Πρώτη στάση το χωριό Tampak Siring, όπου
θα δείτε το ναό Tirta Empul και το παλάτι που έφτιαξε ο πρώτος πρόεδρος της
Ινδονησίας. Επόμενη στάση το ιερό δάσος των μαϊμούδων, προστατευμένος
χώρος όπου θα δείτε και θα παίξατε με τους μακάκους. Στο μουσείο Blanco,
θα μπορέσετε να γνωρίσετε περισσότερα στοιχεία για τον παραδοσιακό
τρόπο ζωής στο Μπαλί, να επισκεφθείτε το οικογενειακό ιερό και εικόνες
παραδοσιακών φορεσιών και προσφορών προς τους Θεούς. Συνεχίζετε για το
κέντρο του χωριού Ubud, όπου θα δείτε τα βασικότερα αξιοθέατα και θα έχετε
χρόνο να παζαρέψετε στην υπέροχη τοπική υπαίθρια αγορά. Ελεύθερος χρόνος
για μεταφορά στο νέο μας κατάλυμα. Στόχος: Η εκδρομή θα σας γνωρίσει με την
υπέροχη ενδοχώρα του Μπαλί και του πολιτιστικού του κέντρου, του χωριού
Ubud. Διάρκεια: 8 ώρες Αφήνουμε τις νότιες ακτές και μεταφερόμαστε στο
πολιτιστικό κέντρο του Ubud.

7η - 8η ημέρα 1 & 2 Μαΐου Μπαλί (Ελεύθερες ημέρες)

Ελεύθερες ημέρες για να απολαύσουμε τη μαγευτική φύση, τα πολύχρωμα
χωριά, τους μυστηριακούς ναούς και υπαίθριες αγορές. Σας προτείνουμε
εξαιρετικές δραστηριότητες φύσης, πολιτισμού και αδρεναλίνης.

9η ημέρα 03 Μαΐου Πτήση επιστροφής στην Ελλάδα

Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για τελευταίες αγορές ή μία ακόμη δραστηριότητα.
Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας για το αεροδρόμιο του
Μπαλί. Στις 19.10 αναχωρούμε μέσω Σιγκαπούρης για την Ελλάδα.

10η ημέρα 04 Μαΐου Άφιξη στην Ελλάδα

Στις 08.45 το πρωί θα φτάσουμε πίσω στην πατρίδα γεμάτοι υπέροχες εικόνες
και αναμνήσεις.
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11 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΤΗΣΗ ΜΕ QATAR
1η ημέρα Αθήνα /Θεσσαλονίκη – Πούκετ

Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την Ταϋλάνδη και το κοσμοπολίτικο νησί
Πούκετ.

2η ημέρα Πούκετ - Κράμπι

Άφιξη νωρίς το πρωί, διατυπώσεις και συνάντηση με τον τοπικό μας
αντιπρόσωπο. Οδική μεταφορά στο Κράμπι. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς
σας στο ξενοδοχείο θα λάβετε τις αρχικές βασικές πληροφορίες για το νησί
και τις καθημερινές δραστηριότητες. Τακτοποίηση στο δωμάτιο και χρόνος
ελεύθερος για ξεκούραση ή μπάνιο στον ωκεανό. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα Πούκετ – Ολοήμερη κρουαζιέρα στα νησιά Πι Πι και νησί
Μπαμπού με γεύμα

Σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στα περίφημα νησιά Πι Πι και τη Maya
Bay, όπου γυρίστηκε η διάσημη ταινία “The Beach” με τον Λεονάρντο Ντι
Κάπριο, μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Ταϋλάνδης. Ανακαλύψτε
τις σπηλιές Viking και θαυμάστε τα σμαραγδένια κρυστάλλινα νερά και τους
ασβεστολιθικούς βράχους. Θαυμάστε τον υποθαλάσσιο πλούτο του νησιού
Bamboo με τα τροπικά ψάρια και τα πολύχρωμα κοράλλια. Ακόμη μία στάση
της σημερινής μας κρουαζιέρας είναι το νησί των μαϊμούδων (Monkey Beach),
όπου εκατό μαϊμούδες κατεβαίνουν στην παραλία για να παίξουν μαζί σας για
ανταλλαγή με φαγητό. Διάρκεια: 9 ώρες, περιλαμβάνεται γεύμα, ποτά και
εξοπλισμός, δεν περιλαμβάνεται η είσοδος στο πάρκο (περίπου 8 €), τι να
πάρετε μαζί σας: αντηλιακό και φωτογραφική κάμερα.

4η - 7η ημέρα Κράμπι (ελεύθερες ημέρες)

Ελεύθερες ημέρες για να απολαύσετε τις παροχές του ξενοδοχείου σας και
της παραλίας, να παζαρέψετε στις υπαίθριες αγορές, να δοκιμάσετε υπέροχες
τοπικές λιχουδιές και φυσικά να κάνετε Ταϊλανδέζικο μασάζ.
Προαιρετικά, σας προτείνουμε να κάνετε ολοήμερη εκδρομή – κρουαζιέρα στο
εθνικό πάρκο Πανγκ Νγκα και το νησί του James Bond. Εναλλακτικά μπορείτε
να επισκεφθείτε το Coral island, να κάνετε καταδύσεις στο αρχιπέλαγος Σίμιλαν,
έναν προστατευμένο φυσικό παράδεισο, να κάνετε βόλτα με ελέφαντα, να
κατεβείτε ποταμό με ραφτ μέσα από τροπική βλάστηση της περιοχής ή να
παρακολουθήσετε αρκετά θεάματα που προσφέρονται στο νησί.

8 ημέρα Κράμπι – Πτήση για Μπανγκόκ, ξενάγηση της πόλης
η

Πρόγευμα και παράδοση δωματίων. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
για την πρωτεύουσα της Ταϋλάνδης. Άφιξη στη Μπανγκόκ και συνάντηση με
τον τοπικό μας ξεναγό. Ξεκινάμε απευθείας με την περιήγηση της «Βενετίας
της Ανατολής», όπως αποκαλείται, λόγω των πολυάριθμων διωρύγων και
καναλιών, που τη διατέμνουν. Ξεκινάμε με βαρκάδα κατά μήκος του ποταμού
Τσάο Πράγια με τα αμέτρητα κανάλια ή αλλιώς κλονγκς, απ’ όπου θα έχουμε
μοναδική θέα του Βασιλικού παλατιού. Πρώτη στάση ο περίφημος Ναό της
Αυγής, που είναι καλυμμένος με κομμάτια κινέζικης πορσελάνης και δεσπόζει
θεαματικά στο ποτάμι. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε στην αντίπερα όχθη, το
ναό του ξαπλωμένου Βούδα (Wat Po), όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε
ένα από τα πιο εντυπωσιακά αγάλματα του Βούδα σε κεκλιμένη στάση. Ο ναός
αυτός αποτελεί επίσης την παλαιότερη και πιο έγκριτη σχολή Ταϊλανδέζικου
μασάζ στη χώρα. Συνεχίσουμε την περιήγηση στην περιοχή Πρατούναμ και
την τοπική αγορά, ενώ θα απολαύσουμε την μοναδική ατμόσφαιρα με τους
παραδοσιακούς μικροπωλητές των υπαίθριων αγορών της πρωτεύουσας.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και ξεκούραση.Το βράδυ επισκεφθείτε κάποια
από τις πολλές υπαίθριες αγορές της μεγαλούπολης ή ένα από τα κοσμοπολίτικα
skyview bars με θέα τους ουρανοξύστες της Μπανγκόκ.

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση • Μία (1) αποσκευή και μία (1) χειραποσκευή ο έκαστος • Διαμονή σε
ξενοδοχεία, όπως αναφέρεται παραπάνω με πρωινό καθημερινά • Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στο Πούκετ
και τη Μπανγκόκ • Εκδρομές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα • Έλληνας τοπικός ξεναγός
στη Μπανγκόκ • 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων • Ενημερωτικά έντυπα, Τοπικοί φόροι,
Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (320 € ανά άτομο) • Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο, • Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα • Έξοδα προσωπικής φύσεως • Ταξιδιωτική ασφάλεια

9η ημέρα Μπανγκόκ, προαιρετική πλωτή αγορά & ποταμός Κβάι
με γεύμα

Πρόγευμα και ακολουθεί η προτεινόμενη ολοήμερη εκδρομή στις διάσημες
πλωτές αγορές και της υπέροχης επαρχίας Κατσαμπουρί. Πρώτη στάση η
φημισμένη αγορά Νταμνόεν Σάντουακ, όπου μέσα από τις μικρές παραδοσιακές
πιρόγες, θα παζαρέψουμε με τους πλωτούς μικροπωλητές. Διασχίζοντας μια
καταπράσινη περιοχή, θα ανακαλύψουμε το δυτικό κομμάτι της χώρας και
τη διαβόητη Γέφυρα του Ποταμού Κβάι. Θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε
για τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στην ύπαιθρο και τα βασικά αγαθά της
χώρας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ σας προτείνουμε να
παρακολουθήσετε το θέαμα του Siam Niramit, με την ιστορία και τον πολιτισμικό
πλούτο της Ταϋλάνδης σε μία θεατρική υπερπαραγωγή. Εναλλακτικά, μπορείτε
να περπατήσετε τη νυχτερινή Ασιατική αγορά της Μπανγκόκ.

10η ημέρα Μπανγκόκ, προαιρετική εκδρομή στην Αγιούταγια

Πρωινό και ελεύθερη ημέρα για να κινηθείτε στις υπαίθριες αγορές και τα
εμπορικά κέντρα της πόλης. Εναλλακτικά σας προτείνουμε ημερήσια εκδρομή
στην Αγιούταγια, την παλιά πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, για να επισκεφθούμε
το αρχαιολογικό χώρο της πόλης, με τους ναούς του 14ου-18ου αι. Το ιστορικό
πάρκο, αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την Unesco
και καλύπτει έκταση 289 εκταρίων. Μεταξύ άλλων, θα έχουμε την ευκαιρία να
δούμε τα εντυπωσιακά ερείπια του βασιλικού παλατιού και τις τρεις στούπες του
Βατ Πχρα Σι Σανπφέτ, απομεινάρια μετά την καταστροφή της πόλης το 1797
από τους Βιρμανούς. Επίσης θα δούμε το διάσημο μνημείο Βατ Μαχατχάτ, όπου
το κεφάλι του Βούδα βρίσκεται σφηνωμένο ανάμεσα στις πολυάριθμες ρίζες
ενός δέντρου και το Βατ Πανανγκ Τσονγκ, με τον μεγαλύτερο καθιστό Βούδα.
Επιστροφή το απόγευμα Μπανγκόκ και χρόνος ελεύθερος για μία τελευταία
βραδινή βόλτα.

11η ημέρα Μπανγκόκ – Αθήνα/Θεσσαλονίκη

Μετά το πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για την
Ελλάδα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη στην Αθήνα/ Θεσσαλονίκη, γεμάτοι
υπέροχες εικόνες και αναμνήσεις.
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Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση σύμφωνα με τις παραπάνω πτήσεις• Μία αποσκευή 30kg και μία χειραποσκευή
8kg κατ’ άτομο (Τurkish, Emirates) - (23kg για Aegean) • Μεταφορές από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι στο ξενοδοχείο
της επιλογής σας• Συνολικά 4 ή 5 διανυκτερεύσεις στο Ντουμπάι σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πρωινό καθημερινά στο
ξενοδοχείο σας. (Για αυτούς που αναχωρούν από Θεσσαλονίκη το πρωινό της τελευταίας ημέρας το παίρνουν με τη άφιξη
τους.)• Ξενάγηση μισής ημέρας στο Ντουμπάι με επίσημο Ελληνόφωνο Ξεναγό• Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι με
γεύμα με επίσημο Ελληνόφωνο Ξεναγό• Σαφάρι στην έρημο με 4x4 και μπάρμπεκιου δείπνο με τους βεδουίνους.• Τοπικός
ελληνόφωνος συνοδός-ξεναγός που θα είναι μαζί σας όλες τις ώρες των δραστηριοτήτων.• 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης &
υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης• ΦΠΑ

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων 370 €• Προαιρετικές εκδρομές• Δημοτικό φόρο διαμονής (πληρωτέος τοπικά)
*Ταξιδιώτες από Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο & λοιπά αεροδρόμια που επιθυμούν να πετάξουν με AEGEAN για Αθήνα και έπειτα με
EMIRATES για Ντουμπάι η επιβάρυνση είναι 160 € ανά άτομο.
*Σε περίπτωση που επιθυμείτε ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο ,
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό καθημερινά η τιμή μειώνεται κατά 120 €

6,7 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΤΗΣΗ ΜΕ ΤURKISH AIRLINES
1η ημέρα Πτήση για το Ντουμπάι

Ταξιδιώτες Από Θεσσαλονίκη: Απογευματινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο
«Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Στις 21.25μ.μ. αναχωρούμε μέσω
Κωνσταντινούπολης για το Ντουμπάι. Διανυκτέρευση εν πτήση.
Ταξιδιώτες Από Αθήνα: Απογευματινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Ελ.
Βενιζέλος» της Αθήνας. Στις 18.05μ.μ. αναχωρούμε με απευθείας πτήση της
Emirates για το Ντουμπάι. Άφιξη στις 23.35μ.μ. και μεταφορά στο ξενοδοχείο
σας . Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σας στο ξενοδοχείο, θα λάβετε τις αρχικές
βασικές πληροφορίες για την περιοχή και τις καθημερινές σας δραστηριότητες.
Διανυκτέρευση.

2η ημέρα Ντουμπάι (ξενάγηση πόλης)

Ταξιδιώτες Από Θεσσαλονίκη: Άφιξη στο Ντουμπάι στις 05.45π.μ. το πρωί.
Μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις και την παραλαβή των αποσκευών μας,
συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς
σας στο ξενοδοχείο, θα λάβετε τις αρχικές βασικές πληροφορίες για την περιοχή
και τις καθημερινές σας δραστηριότητες. Άφιξη στο ξενοδοχείο και χρόνος για
να απολαύσετε πρωινό στο ξενοδοχείο σας.
Ταξιδιώτες Από Θεσσαλονίκη & Αθήνα: Κατά τις 10.00π.μ., ξεκινάμε για
την πρωινή ξενάγηση στο κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. Διασχίζοντας τη διάσημη
λεωφόρο Ζαέντ με τους πανύψηλους ουρανοξύστες, θα θαυμάσουμε τον
μεγαλοπρεπή πύργο Μπουρτζ Χαλίφα ή Μπουρτζ Ντουμπάι, που είναι και το
ψηλότερο κτίριο στον κόσμο. Θα κατευθυνθούμε στο ιστορικό κέντρο της
πόλης και την παραδοσιακή συνοικία Μπαστακία. Εκεί θα επισκεφθούμε το
παλιό φρούριο του Ντουμπάι, όπου στεγάζεται σήμερα το μουσείο της πόλης.
Θα περάσουμε στην απέναντι πλευρά της παλιάς πόλης, την περιοχή Ντέιρα,
διασχίζοντας το κανάλι Ντουμπάι Κρικ με τις παραδοσιακές βάρκες. Η περιοχή
φημίζεται για τις σουκ ή αγορές των μπαχαρικών και του χρυσού. Στη συνέχεια
κατευθυνόμαστε στην παραλιακή περιοχή της Τζουμέιρα, όπου θα έχουμε
την ευκαιρία να φωτογραφήσουμε ένα από τα σύμβολα του Ντουμπάι, το
περίφημο 7* ξενοδοχείο Μπουρζ αλ Αράμπ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και
τακτοποίηση στο δωμάτιο για του ταξιδιώτες που έφτασαν από Θεσσαλονίκη.
Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για να ξεκουραστε. Σας προτείνουμε να κάνετε
μία απογευματινή βόλτα στο Ντουμπάι Downtown, όπου θα απολαύσετε το
υπερθέαμα των σιντριβανιών Dubai Fountains και θα περιπλανηθείτε στο
πολυκατάστημα Dubai Mall με το ενυδρείο του. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα Ντουμπάι (Σαφάρι στην έρημο με Jeep 4x4 & βεδουίνικη
βραδιά με δείπνο)

Ταξιδιώτες Από Θεσσαλονίκη & Αθήνα: Πρωινό μπουφέ και μισή ημέρα
ελεύθερη για να χαρείτε τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου ή να επισκεφθείτε
το Mall of Emirates, με το χιονοδρομικό κέντρο της πόλης. Το απόγευμα μας
περιμένει περιπέτεια στην Αραβική έρημο. Μέσω μιας όμορφης διαδρομής
θα κατευθυνθούμε έξω από την πολύβουη πόλη, με κατεύθυνση τα σύνορα
με το Ομάν, όπου το τοπίο αρχίζει να παίρνει ένα καστανό χρώμα από τους
αμμόλοφους της ερήμου. Συγκέντρωση με όλα τα άλλα τζιπ για αναμνηστική
φωτογραφία, πριν το ξεκίνημα μιας διαφορετικής δραστηριότητας, που θα
σας κάνει να νιώσετε σαν να κάνετε σερφινγκ σε κύματα. Ακολουθεί στάση σε
εκτροφείο καμήλων και ενώ ο ήλιος έχει ήδη αρχίσει να δύει και να παίζει με τα
χρώματα της άμμου, μας δίνεται η ευκαιρία για υπέροχες φωτογραφίες με φόντο
το ηλιοβασίλεμα στην έρημο. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε σε βεδουίνικες
τέντες, όπου θα γευθούμε αραβικά εδέσματα και θα παρακολουθήσουμε
παραδοσιακούς χορούς. Έξω από τις τέντες θα μπορέσουμε επίσης να κάνουμε
βόλτα με καμήλες, καθώς και σερφινγκ με ιστιοσανίδα στην άμμο. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα Ντουμπάι (Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι με
γεύμα)

Ταξιδιώτες Από Θεσσαλονίκη & Αθήνα: Πρόγευμα και αναχώρηση για την
πρωτεύουσα των Αραβικών Εμιράτων, το Άμπου Ντάμπι. Η πρώτη στάση της
διαδρομής μας θα είναι στο περίφημο θεματικό πάρκο της Φεράρι, στο νησί
Γιαζ, δίπλα από τις εγκαταστάσεις της Formula 1. Συνεχίζουμε για το κέντρο
της πόλης, διασχίζοντας την κοσμοπολίτικη παραλιακή λεωφόρο Corniche.
Θα θαυμάσουμε από τη μαρίνα του Άμπου Ντάμπι, το 7* ξενοδοχείο Emirates
Palace, υπόδειγμα πολυτελούς αραβικής αρχιτεκτονικής και το White Palace,
τη νέα κατοικία της βασιλικής οικογένειας. Στάση για φαγητό και ακολουθεί
η επίσκεψη του Μεγάλου Λευκού Τζαμιού, κατασκευασμένου από μάρμαρο
και χρυσό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Ντουμπάι αργά το απόγευμα.
Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο.

5η ημέρα Ντουμπάι (Ημέρα ελεύθερη)

Ταξιδιώτες Από Θεσσαλονίκη & Αθήνα: Πρωινό και ελεύθερη ημέρα
για χαλάρωση στη θάλασσα με βόλτα στη μαρίνα του Ντουμπάι και το The
Walk. Για τον απογευματινό σας καφέ ή δείπνο, σας προτείνουμε το υπέροχο
ξενοδοχειακό συγκρότημα Μαντινάτ Τζουμέιρα, για να απολαύσετε την όμορφη
θέα στα κανάλια του και να φωτογραφήσετε το Μπουρζ αλ Αράμπ, πίνοντας
το ποτό σας σε ένα από τα πολυάριθμα μαγαζάκια και εστιατόρια. Αξίζει να
περιπλανηθείτε στο ομώνυμο σουκ, ένα μικρό παζάρι με παραδοσιακά αραβικά
ενθύμια και να δοκιμάσετε ένα ναργιλέ ή Sisha, όπως είναι γνωστό.

6η ημέρα Ντουμπάι (Ημέρα ελεύθερη) – Πτήση επιστροφής για
Αθήνα
Ταξιδιώτες Από Θεσσαλονίκη: Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τις
τελευταίες σας αγορές στα πολυάριθμα πολυκαταστήματα. Εναλλακτικά σας
προτείνουμε να επισκεφθείτε το υδάτινο πάρκο του Atlantis the Palm ή το
θεματικό πάρκο IMG.
Ταξιδιώτες Από Αθήνα: Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
της επιστροφής μας στην Αθήνα.

7η ημέρα Ντουμπάι – Πτήση επιστροφής για Θεσσαλονίκη

Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στη Θεσσαλονίκη,
μέσω Κωνσταντινούπολης.
40

Στην 6ήμερη αναχώρηση από Θεσσαλονίκη στις 30 Απριλίου δεν πραγματοποιείται η 6η ημέρα του προγράμματος.
Για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει η σειρά πραγματοποίησης του.

ΚΟΥΒΑ
1η ημέρα Θεσσαλονίκη ή Αθήνα - Πτήση για Αβάνα

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και αναχώρηση για την Αβάνα
μέσω Κωνσταντινούπολης. Διανυκτέρευση στο αεροπλάνο.
Διατροφή: Εν πτήση

2η ημέρα Αβάνα - Βαραδέρο

Άφιξη το πρωί στην Αβάνα και αναχώρηση για το Βαραδέρο, μέσω μιας
ενδιαφέρουσας διαδρομής στη Βόρεια ακτογραμμή. Θα δούμε τις παλιές
αντλίες άντλησης πετρελαίου και στη διαδρομή, θα κάνουμε μια πανοραμική
ξενάγηση της πόλης Ματάνσας, που θεωρείται η πόλη της διανόησης. Άφιξη στο
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για να χαλαρώσουμε και να ξεκουραστούμε.
Διατροφή: All Inclusive

10 ΗΜΈΡΕΣ | 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΎΣΕΙΣ
ΠΤΗΣΗ ΜΕ TURKISH AIRLINES
ξεκινήσουμε την επίσκεψη στην πόλη μουσείο ανακηρυγμένη από την Unesco
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Χτισμένη το 1514 από τον Diego
Velazquez Velazquez, η τρίτη παλαιότερη πόλη της Κούβας, αποτελεί πολύτιμο
δείγμα αποικιακού χαρακτήρα, με πρόσφατα αναστηλωμένα κτίρια .Θα
περπατήσουμε την Plaza Mayor κεντρική πλατεία της πόλης και θα επισκεφθούμε
την παραδοσιακή ταβέρνα Canchanchara όπου θα δοκιμάσουμε το τοπικό
ομώνυμο ποτό με συνοδεία κουβανέζικης μουσικής. Το ρομαντικό μουσείο,
το σπίτι του παλιού ευγενούς Μπρινιέ και ο ενοριακός ναός Σαντίσιμα Τρινιδάδ
είναι τα σημαντικά σημεία της ξενάγησης. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για
τη ιστορική πόλη της Σάντα Κλάρα. Η Σάντα Κλάρα έχει ιδιαίτερη σημασία στην
ιστορική μνήμη των Κουβανών γιατί εκεί δόθηκε η τελευταία νικηφόρα μάχη
της επανάστασης. Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε τον μουσειακό χώρο με
το μαυσωλείο του Τσέ και το θωρακισμένο τραίνο που ανατινάχτηκε από τους
επαναστάτες. Αναχώρηση για την Αβάνα μέσω μιας ενδιαφέρουσας διαδρομής
από την Κουβανέζικη ύπαιθρο και τις πολυάριθμες καλλιέργειες εσπεριδοειδών.
Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος. Διατροφή: Πρωινό

“Best of Cuba”
πισίνα. Για τους μυημένους και μη, υπάρχει προαιρετικά η δυνατότητα για
ιππασία στο αγρόκτημα Hacienda Union. Γεύμα και επιστροφή το απόγευμα
στο ξενοδοχείο στην Αβάνα και χρόνος ελεύθερος. Διατροφή: Πρωινό και
μεσημεριανό γεύμα

6η ημέρα Αβάνα - Επίσκεψη της πόλης της Αβάνας

Μετά το πρόγευμα, ακολουθεί η πρωινή ξενάγηση στη μοντέρνα και παλιά
πόλη της Αβάνας χαρακτηρισμένη από την Unesco σαν μνημείο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς. Ξεκινώντας από την παλιά Αβάνα (Habana Vieja), θα
επισκεφθούμε την πλατεία του Καπιτωλίου, κτήριο αντίστοιχης αρχιτεκτονικής
με αυτό της Ουάσιγκτον, την πλατεία του Καθεδρικού ναού (Plaza de la
Catedral), ένα από τα ωραιότερα σημεία του ιστορικού κέντρου ,την Πλατεία
των όπλων (Plaza de las Armas) την πιο παλιά πλατεία της πόλης, την πλατεία
του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης (Plaza de San Francisco de Asis) όπου
βρίσκεται και η ορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Νικολάου και την Παλιά πλατεία
(Plaza Vieja). Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στον ναΐσκο Templete για να
καταλήξουμε στο Μουσείο της Habana Club, όπου θα έχουμε την δυνατότητα να
γευθούμε το γνωστό ρούμι και να μυηθούμε στην ιστορία παραγωγής του. Το
ρούμι συνήθως συνοδεύεται από ένα γευστικό, αρωματικό πούρο Αβάνας και
έτσι θα έχουμε τη μοναδική εμπειρία να γνωρίσουμε από κοντά την διαδικασία
παραγωγής των φημισμένων χειροποίητων πούρων της Κούβας με την επίσκεψή
μας σε εργοστάσιο παραγωγής τους, για να δούμε από κοντά τα διάφορα στάδια
παρασκευής και τυποποίησης από πραγματικούς τεχνίτες του είδους. Σειρά
έχει η μοντέρνα πόλη και το αριστοκρατικό προάστιο του Μιραμάρ, όπου πριν
την επανάσταση ήταν τόπος κατοικίας πλούσιων επιχειρηματιών. Η Πέμπτη
λεωφόρος, επιβλητική και σε αντιστοιχία με αυτή της Νέας Υόρκης, διασχίζει
κατά μήκος την περιοχή. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε την εμβληματική
πλατεία της επανάστασης, γνωστή για τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και τις
ομιλίες του Φιντέλ Κάστρο μετά την επανάσταση. Αφού επισκεφθούμε

8η ημέρα Αβάνα (ελεύθερη ημέρα)

Ημέρα ελεύθερη στην Αβάνα για απολαύσουμε την μοναδική αυτή πόλη με την
γοητεία των 60ς, να περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο, να δοκιμάσουμε
τα υπέροχα κοκτέιλ με τους ήχους ζωντανής μουσικής στα δεκάδες μπαράκια,
να φωτογραφίσουμε τις απόκρυφες γωνιές της και να κάνουμε τα τελευταία
ψώνια. Διατροφή: Πρωινό

9η ημέρα Αβάνα - Πτήση επιστροφής

Μεταφορά στο αεροδρόμιο το πρωί για την πτήση της επιστροφής.
Διανυκτέρευση στο αεροπλάνο. Διατροφή: Πρωινό & γεύματα εν πτήση.

10η ημέρα Ξενάγηση της Κωνσταντινούπολης - Άφιξη στην
Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα

Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη στις 10.10. Για τους ταξιδιώτες με προορισμό
την Αθήνα: Λίγος χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια πτήση για Αθήνα. Για
τους ταξιδιώτες με προορισμό τη Θεσσαλονίκη: Στην αίθουσα των αφίξεων
θα μας περιμένει ο τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός, για να μας κάνει μία πλήρη
ξενάγηση της Πόλης. Μεταξύ άλλων, θα δούμε το αρχιτεκτονικό αριστούργημα
της Αγίας Σοφίας, το Μπλε Τζαμί, τη δεξαμενή του Ιουστινιανού, το παλάτι του
Τοπ Καπί και το Πατριαρχείο. Ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό γεύμα εξ ιδίων
και επιστροφή στο αεροδρόμιο για να επιβιβαστούμε στην απογευματινή πτήση
για την Θεσσαλονίκη, με νωπές τις αναμνήσεις ενός μοναδικού ατμοσφαιρικού
ταξιδιού, που αποτελεί εμπειρία ζωής.

3η ημέρα Βαραδέρο

Ημέρα ελεύθερη με πρόγραμμα all inclusive σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία
του Βαραδέρο για χαλάρωση, κολύμπι και ξεκούραση. Προαιρετικά,
μπορείτε να επιλέξετε την μονοήμερη κρουαζιέρα με Καταμαράν στο νησάκι
Κάγιο Μπλάνκο. Η εκδρομή ξεκινά το πρωί από τη Μαρίνα του Βαραδέρο
και περιλαμβάνει απεριόριστα τοπικά κοκτέιλ και αναψυκτικά στο σκάφος,
και φαγητό με θαλασσινά στο Κ. Μπλάνκο. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να
θαυμάσετε τον κοραλλιογενή βυθό σε συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής με
εξοπλισμό (μάσκα, αναπνευστήρα και βατραχοπέδιλα) που παρέχεται δωρεάν
και την μοναδική εμπειρία να κολυμπήσετε με εκπαιδευμένα δελφίνια, παρουσία
εκπαιδευτών σε ειδικά διαμορφωμένο δελφινάριο στην ανοικτή θάλασσα. Με
την άφιξη στο Κάγιο Μπλάνκο, θα έχετε ελεύθερο χρόνο στην παραλία και
γεύμα με θαλασσινά στην παραθαλάσσια ταβέρνα του νησιού. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο το απόγευμα και δείπνο. Διατροφή: All Inclusive

4η ημέρα Βαραδέρο - Γουαμά - Σιενφουέγος

Σήμερα θα αναχωρήσουμε με κατεύθυνση Νοτιοανατολικά, προς την
Χερσόνησο Ζαπάτα για να επισκεφθούμε το εθνικό πάρκο του Γουαμά (Guamá),
χαρακτηρισμένο από την Unesco σαν σημαντική βιόσφαιρα για το περιβάλλον.
Πρόκειται για μια τεράστια λιμνοθάλασσα, που σχηματίζεται από εκβολές
ποταμών και ενώνεται με την θάλασσα στο σημείο του κόλπου των χοίρων,
γνωστό από την αποτυχημένη απόβαση των Αμερικάνων το 1961. Στην είσοδο
του πάρκου βρίσκεται το εκτροφείο κροκοδείλων το οποίο θα επισκεφθούμε
και στη συνέχεια με τα ταχύπλοα του συγκροτήματος, θα περιηγηθούμε στα
κανάλια του πάρκου για να δούμε την αρχιτεκτονική των Ινδιάνων Ταΐνος και
τα γλυπτά με εικόνες από τις καθημερινές δραστηριότητες της ζωής τους, όπως
και την αναπαράσταση Ινδιάνικου χωριού με τις καλύβες κατασκευασμένες σε
δεκάδες νησίδες που συνδέονται με την όχθη με ξύλινα μονοπάτια-γέφυρες.
Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο Σιενφουέγος, πόλη χτισμένη το 1819
από Γάλλους άποικους, που αποκαλείται και Νέα Ορλεάνη της Κούβας και είναι
ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας. Θα κάνουμε μια πανοραμική
ξενάγηση της πόλης, θα σταματήσουμε στο θέατρο Τομας Τιερρύ και στο
Παλάθιο ντε Βάγιε, αριστούργημα του εκλεκτικισμού που έχει μετατραπεί σε
εστιατόριο με υπέροχη θέα στη θάλασσα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο
και διανυκτέρευση. Διατροφή: Ημιδιατροφή

5η ημέρα Σιενφουέγος - Τρινιδάδ - Σάντα Κλάρα - Αβάνα

Μετά το πρόγευμα, θα θα αναχωρήσουμε για το Τρινιδάδ. Με την άφιξη θα

πανοραμικά το προάστιο του Βεδάδο και το ιστορικό κτίριο του Πανεπιστημίου
της Αβάνας, θα διασχίσουμε την παραλιακή λεωφόρο το διάσημο Μαλεκόν για
τα καταλήξουμε στο φρούριο - κάστρο που δεσπόζει στον λόφο πάνω από
την είσοδο του λιμανιού (Castillo del Μoro). Στη συγκεκριμένη περίπτωση
η Ισπανική λέξη Μoro σημαίνει ένα είδος σκούρου βράχου που διακρίνεται
ευκρινώς από τη θάλασσα βοηθώντας την ναυσιπλοΐα, δείχνοντας την είσοδο
του λιμανιού. Παράλληλα προστάτευε το λιμάνι από τις επιθέσεις των πειρατών
ενώ σήμερα από τον χώρο του φρουρίου προσφέρεται η καλύτερη πανοραμική
θέα της Αβάνας. Γεύμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το
απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ατμοσφαιρική Αβάνα των
60ς με παλιά Αμερικάνικα αυτοκίνητα της δεκαετίας του ‘50 και να απολαύσουμε
βόλτα στην πόλη. Διατροφή: Πρωινό και μεσημεριανό γεύμα

7η ημέρα Αβάνα - Ολοήμερη εκδρομή στις Τεράσας

Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Κουβανική ύπαιθρο κατευθυνόμενοι
στην περιοχή της οροσειράς Sierra Rosario. Θα επισκεφτούμε τους κήπους
με τις ορχιδέες στη Σορόα, και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την
περιοχή Terrazas. Η περιοχή βρίσκεται στην οροσειρά Sierra Rosario, μία από
τις υψηλότερες οροσειρές της Κούβας, που από το 1968 εντάχθηκε σε ένα
τεράστιο πρόγραμμα αναδάσωσης, με αποτέλεσμα το 1985 να ανακηρυχθεί
από την UNESCO ο πρώτος προστατευόμενος βιότοπος της Κούβας. Η μοναδική
φύση της περιοχής φιλοξενεί περισσότερα από 83 είδη πουλιών σε αρμονία
με την σπάνια βλάστηση του βουνού. Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε την
παλιά φυτεία καφέ των Γάλλων αποίκων (1802), θα θαυμάσουμε είδη λαϊκής
τέχνης από τους κατοίκους του οικισμού και τέλος αν θέλουμε, μπορούμε να
κολυμπήσουμε στο ποτάμι με τους μικρούς καταρράκτες και την μικρή φυσική

Περιλαμβάνονται:• Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση με αναχώρηση
από και προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα• Μία αποσκευή και μία χειραποσκευή ο
έκαστος• 4 διανυκτερεύσεις στην Αβάνα στο ξενoδοχείο Melia Cohiba 5 * με
πρωινό (standard δωμάτιο)• 1 διανυκτέρευση στο Σιενφουέγος στο ξενοδοχείο
Melia Jagua 4* με ημιδιατροφή (standard δωμάτιο)• 2 διανυκτερεύσεις στο
Βαραδέρο στο ξενοδοχείο Melia Paradisus Varadero 5* deluxe με all inclusive
(Junior suite)• Όλες τις μεταφορές και εκδρομές έτσι όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο 34 θέσεων• Πανοραμική
ξενάγηση στην Αβάνα με παλιά Αμερικάνικα αυτοκίνητα • Πρωινό καθημερινά
και επτά (7) γεύματα (2 γεύματα στην Αβάνα - ένα στην επίσκεψη πόλης και
ένα στην εκδρομή στις Τεράσας, ημιδιατροφή στο Σιενφουέγος και all inclusive
στο Βαραδέρο)• Όλες οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, όπως
αναγράφονται στο πρόγραμμα• Έλληνα συνοδό πολύ έμπειρο του γραφείου
μας και Κουβανό επίσημο ξεναγό• Ξενάγηση της Κωνσταντινούπολης με
Ελληνόφωνο τοπικό ξεναγό, την τελευταία ημέρα του προγράμματος (Για τους
ταξιδιώτες από Θεσσαλονίκη οι οποίοι έχουν αναμονή στην Κωνσταντινούπολη
κατά την επιστροφή τους)• Υποχρεωτικά αχθοφορικά στα και φιλοδωρήματα
για οδηγό ξεναγό• Έντυπο υλικό • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • ΦΠΑ Δεν
περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων, Βίζα
Κούβας και ταξιδιωτική ασφάλεια (690 €)• Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές
κλήσεις, υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων, ιατρικά έξοδα κλπ.)• Όλα τα
γεύματα που δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα • Προαιρετικές εκδρομές ή
δραστηριότητες, που δεν αναφέρονται στο καθημερινό πρόγραμμα• Είσοδοι
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11 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΤΗΣΗ ΜΕ QATAR AIRWAYS
1η ημέρα Αθήνα /Θεσσαλονίκη – Πούκετ

Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την Ταϋλάνδη και το κοσμοπολίτικο νησί
Πούκετ.

2η ημέρα Πούκετ

Άφιξη νωρίς το πρωί, διατυπώσεις και συνάντηση με τον τοπικό μας
αντιπρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σας στο ξενοδοχείο θα λάβετε
τις αρχικές βασικές πληροφορίες για το νησί και τις καθημερινές δραστηριότητες.
Τακτοποίηση στο δωμάτιο και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση ή μπάνιο στον
ωκεανό. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα Πούκετ – Ολοήμερη κρουαζιέρα στα νησιά Πι Πι και νησί
Μπαμπού με γεύμα

Σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στα περίφημα νησιά Πι Πι και τη Maya
Bay, όπου γυρίστηκε η διάσημη ταινία “The Beach” με τον Λεονάρντο Ντι
Κάπριο, μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Ταϋλάνδης. Ανακαλύψτε
τις σπηλιές Viking και θαυμάστε τα σμαραγδένια κρυστάλλινα νερά και τους
ασβεστολιθικούς βράχους. Θαυμάστε τον υποθαλάσσιο πλούτο του νησιού
Bamboo με τα τροπικά ψάρια και τα πολύχρωμα κοράλλια. Ακόμη μία στάση
της σημερινής μας κρουαζιέρας είναι το νησί των μαϊμούδων (Monkey Beach),
όπου εκατό μαϊμούδες κατεβαίνουν στην παραλία για να παίξουν μαζί σας για
ανταλλαγή με φαγητό. Διάρκεια: 9 ώρες, περιλαμβάνεται γεύμα, ποτά και
εξοπλισμός, δεν περιλαμβάνεται η είσοδος στο πάρκο (περίπου 8 €), τι να
πάρετε μαζί σας: αντηλιακό και φωτογραφική κάμερα.

4η - 7η ημέρα Πούκετ (ελεύθερες ημέρες)
Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση • Μία (1) αποσκευή και μία (1) χειραποσκευή ο έκαστος • Διαμονή σε
ξενοδοχεία, όπως αναφέρεται παραπάνω με πρωινό καθημερινά • Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στο Πούκετ
και τη Μπανγκόκ • Εκδρομές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα • Έλληνας τοπικός ξεναγός
στη Μπανγκόκ • 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων • Ενημερωτικά έντυπα, Τοπικοί φόροι,
Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (320 € ανά άτομο) • Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο, • Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα
• Έξοδα προσωπικής φύσεως • Ταξιδιωτική ασφάλεια

Ελεύθερες ημέρες για να απολαύσετε τις παροχές του ξενοδοχείου σας και
της παραλίας, να παζαρέψετε στις υπαίθριες αγορές, να δοκιμάσετε υπέροχες
τοπικές λιχουδιές και φυσικά να κάνετε Ταϊλανδέζικο μασάζ. Προαιρετικά,
σας προτείνουμε να κάνετε ολοήμερη εκδρομή – κρουαζιέρα στο εθνικό
πάρκο Πανγκ Νγκα και το νησί του James Bond. Εναλλακτικά μπορείτε να
επισκεφθείτε το Coral island, να κάνετε καταδύσεις στο αρχιπέλαγος Σίμιλαν,
έναν προστατευμένο φυσικό παράδεισο, να κάνετε βόλτα με ελέφαντα, να
κατεβείτε ποταμό με ραφτ μέσα από τροπική βλάστηση της περιοχής ή να
παρακολουθήσετε αρκετά θεάματα που προσφέρονται στο νησί.

8η ημέρα Πούκετ - Πτήση για Μπανγκόκ, ξενάγηση της πόλης

Πρόγευμα και παράδοση δωματίων. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
για την πρωτεύουσα της Ταϋλάνδης. Άφιξη στη Μπανγκόκ και συνάντηση με
τον τοπικό μας ξεναγό. Ξεκινάμε απευθείας με την περιήγηση της «Βενετίας
της Ανατολής», όπως αποκαλείται, λόγω των πολυάριθμων διωρύγων και
καναλιών, που τη διατέμνουν. Ξεκινάμε με βαρκάδα κατά μήκος του ποταμού
Τσάο Πράγια με τα αμέτρητα κανάλια ή αλλιώς κλονγκς, απ’ όπου θα έχουμε
μοναδική θέα του Βασιλικού παλατιού. Πρώτη στάση ο περίφημος Ναό της
Αυγής, που είναι καλυμμένος με κομμάτια κινέζικης πορσελάνης και δεσπόζει
θεαματικά στο ποτάμι. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε στην αντίπερα όχθη, το
ναό του ξαπλωμένου Βούδα (Wat Po), όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε
ένα από τα πιο εντυπωσιακά αγάλματα του Βούδα σε κεκλιμένη στάση. Ο ναός
αυτός αποτελεί επίσης την παλαιότερη και πιο έγκριτη σχολή Ταϊλανδέζικου
μασάζ στη χώρα. Συνεχίσουμε την περιήγηση στην περιοχή Πρατούναμ και
την τοπική αγορά, ενώ θα απολαύσουμε την μοναδική ατμόσφαιρα με τους
παραδοσιακούς μικροπωλητές των υπαίθριων αγορών της πρωτεύουσας.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και ξεκούραση.Το βράδυ επισκεφθείτε κάποια
από τις πολλές υπαίθριες αγορές της μεγαλούπολης ή ένα από τα κοσμοπολίτικα
skyview bars με θέα τους ουρανοξύστες της Μπανγκόκ.

9η ημέρα Μπανγκόκ, προαιρετική πλωτή αγορά & ποταμός Κβάι
με γεύμα

Πρόγευμα και ακολουθεί η προτεινόμενη ολοήμερη εκδρομή στις διάσημες
πλωτές αγορές και της υπέροχης επαρχίας Κατσαμπουρί. Πρώτη στάση η
φημισμένη αγορά Νταμνόεν Σάντουακ, όπου μέσα από τις μικρές παραδοσιακές
πιρόγες, θα παζαρέψουμε με τους πλωτούς μικροπωλητές. Διασχίζοντας μια
καταπράσινη περιοχή, θα ανακαλύψουμε το δυτικό κομμάτι της χώρας και
τη διαβόητη Γέφυρα του Ποταμού Κβάι. Θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε
για τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στην ύπαιθρο και τα βασικά αγαθά της
χώρας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ σας προτείνουμε να
παρακολουθήσετε το θέαμα του Siam Niramit, με την ιστορία και τον πολιτισμικό
πλούτο της Ταϋλάνδης σε μία θεατρική υπερπαραγωγή. Εναλλακτικά, μπορείτε
να περπατήσετε τη νυχτερινή Ασιατική αγορά της Μπανγκόκ.

10η ημέρα Μπανγκόκ, προαιρετική εκδρομή στην Αγιούταγια

Πρωινό και ελεύθερη ημέρα για να κινηθείτε στις υπαίθριες αγορές και τα
εμπορικά κέντρα της πόλης. Εναλλακτικά σας προτείνουμε ημερήσια εκδρομή
στην Αγιούταγια, την παλιά πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, για να επισκεφθούμε
το αρχαιολογικό χώρο της πόλης, με τους ναούς του 14ου-18ου αι. Το ιστορικό
πάρκο, αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την Unesco
και καλύπτει έκταση 289 εκταρίων. Μεταξύ άλλων, θα έχουμε την ευκαιρία να
δούμε τα εντυπωσιακά ερείπια του βασιλικού παλατιού και τις τρεις στούπες του
Βατ Πχρα Σι Σανπφέτ, απομεινάρια μετά την καταστροφή της πόλης το 1797
από τους Βιρμανούς. Επίσης θα δούμε το διάσημο μνημείο Βατ Μαχατχάτ, όπου
το κεφάλι του Βούδα βρίσκεται σφηνωμένο ανάμεσα στις πολυάριθμες ρίζες
ενός δέντρου και το Βατ Πανανγκ Τσονγκ, με τον μεγαλύτερο καθιστό Βούδα.
Επιστροφή το απόγευμα Μπανγκόκ και χρόνος ελεύθερος για μία τελευταία
βραδινή βόλτα.

11η ημέρα Μπανγκόκ – Αθήνα/Θεσσαλονίκη

Μετά το πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για την
Ελλάδα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη στην Αθήνα/ Θεσσαλονίκη, γεμάτοι
υπέροχες εικόνες και αναμνήσεις.
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ΙΤΑΛΙΚΌ ΠΑΝΌΡΑΜΑ
8ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Θεσσαλονίκη - Ηγουμενίτσα - Aνκόνα

Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο
πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα .
Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα Ανκόνα - Ρώμη

Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για τη Ρώμη.
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη διάθεση σας
για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο.

3η ημέρα Ρώμη (ξενάγηση πόλης)

Πρόγευμα. Η πρωινή ξενάγηση θα αρχίσει με την επίσκεψη μας στο Κολοσσαίο,
το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου και την
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η ρωμαϊκή αγορά ήταν η καρδιά της
αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στο
μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου. Σήμερα αποτελεί έναν από τους
σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Στην πλατεία Βενετίας
θα μας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ
Β’, τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι επίσης και το
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα επισκεφθούμε το Βατικανό το μικρότερο
κρατίδιο του κόσμου που βρίσκεται η Βασιλική του Αγίου Πέτρου η μεγαλύτερη
εκκλησία της χριστιανοσύνης. Συνεχίζουμε για την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια
και τέλος τη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο. .

4η ημέρα Ρώμη - Σιένα - Πίζα - Μοντεκατίνι

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην
πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό
Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα
θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό
Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα
από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε την ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον
ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης,
που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο
και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Αργά το απόγευμα μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε, μία από τις πιο κομψές
λουτροπόλεις της Ιταλίας. Δείπνο.

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
Πίτι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο
ξενοδοχείο. Δείπνο.

6η ημέρα Βενετία - Ανκόνα

Πρόγευμα και αναχώρηση για την ρομαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων
εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες του ποταμού Αδίγη. Στην κεντρική Πλατεία
Μπρα θα δούμε την περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και θα συνεχίσουμε για
τις όμορφες πλατείες Ντελ 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 Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο.
Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό
Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο
σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου
Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο
Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου,
αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το
καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη
και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα
εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος . Αργά το Βράδυ μεταφορά
στο λιμάνι της Βενετίας όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής.
Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

7η ημέρα Εν πλω

Ημέρα ελεύθερη να χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου.

8η ημέρα Ηγουμενίτσα - Θεσσαλονίκη

Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό
προορισμό σας. Άφιξη αργά το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.

5η ημέρα Μοντεκατίνι - Φλωρεντία

ΠΠρόγευμα και αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής
Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και της αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην πανοραμική
ξενάγηση μας, θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου
Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με
τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την
Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο
του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο
Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

ANKONA

Περιλαμβάνονται:

• Π ολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου μας για τις
μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Α κτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Ανκόνα και Βενετία Ηγουμενίτσα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4).
• Δ ιαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
• Π ρόγευμα και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου).
• Ε κδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο
αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Τ οπικοί ξεναγοί στην Ρώμη & Φλωρεντία .
• Έ μπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Α σφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
•Φ
 .Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Ε ίσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά
όπου απαιτείται
• Κ αραβάκι Βενετίας (15€).
• Ό τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• C heckpoint (25€)
• Δ ημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ρώμη 6€,
Μοντεκατίνι 1,4€)
Σημειώσεις : Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η
σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
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ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ - ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ - ΜΙΛΑΝΟ
10ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Θεσσαλονίκη - Ηγουμενίτσα - Εν Πλω

Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση
στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα.
Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα Ανκόνα - Γένοβα

Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για την Γένοβα πρωτεύουσα της Λιγουρίας,
το μεγαλύτερο λιμάνι της Ιταλίας και γενέτειρα του Χριστόφορου Κολόμβου
και του Παγκανίνι. Στην πανοραμική περιήγηση μας στο ιστορικό κέντρο της,
που έχει ανακηρύχτηκε από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του San Lorenzo με την υπέροχη
μαρμάρινη πρόσοψη, την εντυπωσιακή Πλατεία Ρiazza de Ferrari με το κτίριο
της Όπερας, το παλάτι των Δόγηδων, το σπίτι που λέγεται ότι γεννήθηκε ο
Κολόμβος και πολλά αναγεννησιακά παλάτια, μεγάλες λεωφόροι του 19ου
αιώνα, μπαρόκ εκκλησίες δίπλα σε δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά. Μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. .

3η ημέρα Γένοβα - Ραπάλο - Πόρτο Φίνο - Mασσαλία

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Ιταλική Ριβιέρα. Θα
επισκεφθούμε το γραφικό Ραπάλο, όπου υπογράφτηκε η ομώνυμη συνθήκη
(1922) μεταξύ Γερμανίας και ΕΣΣΔ, και θα καταλήξουμε στη γραφική Σάντα
Μαργκαρίτα, με τα πολύχρωμα σπιτάκια και τις γραφικές πλατείες. Στη συνέχεια
θα επισκεφθούμε το μικροσκοπικό αλλά κοσμοπολίτικο Πόρτο Φίνο με τα
γραφικά, χρωματιστά σπίτια, τις κομψές μπουτίκ, τα μαγαζιά με τα ντόπια
προϊόντα και τα εντυπωσιακά γιοτ δεμένα στη μαρίνα. Αναχώρηση για τη
Μασσαλία πρωτεύουσα της Προβηγκίας, δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της
Γαλλίας, κτισμένη στον κόλπο της Λυών. Διασχίζοντας μεγάλες λεωφόρους
με επιβλητικά κτίρια θα καταλήξουμε στο παλιό λιμάνι και θα δούμε τα δίδυμα
κάστρα – φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και Αγίου Νικολάου. Θα επισκεφθούμε τη
Βασιλική Νορτ Νταμ ντε λα Γκραντ που βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο και απ’
όπου θα έχουμε μία υπέροχη πανοραμική θέα στη μεσογειακή μεγαλούπολη
και το νησάκι Ιφ με το φρούριο που έχτισε ο Φραγκίσκος Α’ το 1516 για να
προστατεύσει το λιμάνι. Το κάστρο μετατράπηκε αργότερα σε φυλακή πολιτικών
κρατούμενων και ανάμεσα στους διάσημους ήταν και το φανταστικό πρόσωπο
Κόμης Μόντε Κρίστο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά. Αργά
το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Μασσαλία - Αρλ - Αβινιόν - Γκορντές

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιστορική πόλη Άρλ, γνωστή
σαν αρχαία Ρωμαϊκή Αρελάτη, την πόλη με τα περισσότερο Ρωμαϊκά μνημεία
στην Γαλλία. Θα δούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο, την καλοδιατηρημένη Αρένα, την
Ρωμαϊκή νεκρόπολη, και τον Ιερό Ναό του Αγίου Τροφίμου. Η πόλη έχει
ανακηρυχτεί από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Στη συνέχεια αναχώρηση για την Αβινιόν πρωτεύουσα του νομού Βωκλύζ,
χτισμένη στις όχθες του Ροδανού ποταμού, γνωστή ως έδρα των 7 παπών
γαλλικής καταγωγής την περίοδο 1309-1377. Στην περιήγηση μας στο
ιστορικό κέντρο θα δούμε το Παπικό Παλάτι και το Επισκοπικό Συγκρότημα που
είναι και το μεγαλύτερο σε όγκο γοτθικό κτίσμα στην Ευρώπη, την πλατεία του
Δημαρχείου και την περίφημη Γέφυρα της Αβινιόν. Χρόνος ελεύθερος για όσους
θέλουν να επισκεφθούν εσωτερικά το Παπικό Παλάτι. Συνεχίζουμε για ένα από
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τα ομορφότερα χωριά της Προβηγκίας κοντά στην Αβινιόν το Γκόρντες . Εδώ
η αύρα της Μεσογείου είναι έντονη, οι ρυθμοί χαλαροί και το ηλιοβασίλεμα
πάνω από τα χωράφια με τις λεβάντες μαγευτικό. Επιστροφή στη Μασσαλία
αργά το απόγευμα.

5η ημέρα Μασσαλία - Εξ αν Προβάνς - Κασίς (Κρουαζιέρα
Καλάνγκ)

Πρόγευμα. Αναχώρηση για να επισκεφτούμε την ωραιότερη ίσως πόλη της
Προβηγκίας την Εξ αν Προβάνς (Aix en Provence), την πόλη των υδάτων,
που πήρε το όνομα της από τις πολυάριθμες πηγές, γενέτειρα του μεγάλου
συγγραφέα Εμίλ Ζολά και του ζωγράφου Πολ Σεζάν. Στην περιήγηση μας
θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε την περίφημη οδό Μιραμπό, με τις
συστάδες από πλατάνια, διακοσμημένη με σιντριβάνια, περίτεχνα κτίρια και
επαύλεις που χρονολογούνται από τον 16ο μέχρι και τον 18ο αιώνα. Τέλος θα
επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος , χτισμένος πάνω στα ερείπια
της αρχαίας ρωμαϊκής αγοράς. Αναχώρηση για το Κασίς που είναι ένα από τα
μποέμ και ταυτόχρονα κλασικά θέρετρα της Προβηγκίας και χρόνος ελεύθερος.
Προαιρετική μίνι κρουαζιέρα για να θαυμάσουμε τις περίφημες Καλάνγκ,
εκπληκτικοί κολπίσκοι με καταγάλανα νερά και μοναδικά πετρώματα. Επιστροφή
στη Μασσαλία αργά το απόγευμα.

6η ημέρα Μασσαλία - Σεν Τροπέ - Κάννες – Νίκαια

Πρόγευμα. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Σεν Τροπέ, γνωστό για
τις πολυτελείς βίλες των διασήμων, τα πολυτελή σκάφη, και τα γραφικά
σοκάκια στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την
αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα» της Κυανής Ακτής, τις Κάννες, με τη θρυλική
Κραουαζέτ, την παραλιακή λεωφόρο με τους φοίνικες, τις πλαζ, τα ξενοδοχεία
της Μπελ Επόκ, τις πανάκριβες μπουτίκ και το Μέγαρο του Κινηματογραφικού
Φεστιβάλ. Νωρίς το απόγευμα άφιξη στην κοσμοπολίτικη Νίκαια, πρωτεύουσα
της Γαλλικής Ριβιέρα που θεωρείται ένας από τους παλαιότερους οικισμούς
της Ευρώπης και πήρε το όνομα της προς τιμή της θεάς Νίκης. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

να γνωρίσετε περισσότερα από 4.000 είδη ψαριών. Χρόνος ελεύθερος στο
ιστορικό κέντρο της πόλης. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. .

8η ημέρα Νίκαια - Mιλάνο

Πρόγευμα. Αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο.
Άφιξη και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, που
χτίστηκε τον 15ο αιώνα, πάνω στα ερείπια ενός οχυρωματικού κτιρίου, από των
Φραγκίσκο Α΄ Σφόρτσα, Δούκα του Μιλάνου, που κατά την διάρκεια του 16ου
και 17ου αιώνα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα φρούρια στην Ευρώπη. Στη συνέχεια
θα μεταφερθούμε στην Πιάτσα ντελ Ντουόμο που είναι η κεντρική πλατεία την
πόλης και πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου.
Ο εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) είναι η έδρα
του αρχιεπίσκοπου της πόλης και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους
Καθεδρικούς Ναός παγκοσμίως. Χρειάστηκαν 5 αιώνες για να ολοκληρωθεί η
κατασκευή του και σήμερα είναι ο 5ος μεγαλύτερος Καθεδρικός Ναός στον
κόσμο. Θα επισκεφθούμε την Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που πήρε το
όνομα της από τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας. Το κτίριο αποτελείται
από δύο γυάλινες θολωτές στοές και συνδέει τις πλατείες Πιάτσα ντελ Ντουόμο
με την Πιάτσα ντελα Σκάλα. Η Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του Μιλάνου,
είναι ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε το όνομα της
από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, την Αγία Μαρία della Scala.
Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

9η ημέρα Μιλάνο - Ανκόνα

Πρόγευμα. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα όπου θα επιβιβαστούμε στο
πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση
εν πλω.

10η ημέρα Ηγουμενίτσα - Θεσσαλονίκη

Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε στο
λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό σας.
‘Άφιξη αργά το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη.

7η ημέρα Νίκαια - Εζ - Μονακό

Πρόγευμα. Στην πρωινή πανοραμική περιήγηση θα διασχίσουμε την περίφημη
λεωφόρο, Des Anglais που εκτείνεται κατά μήκος της παραλίας και πήρε
όνομά της από μια ομάδα Άγγλων τουριστών που κατά τον 18ο συνήθιζαν να
περνούν εδώ το χειμώνα, λόγω του ήπιου κλίματος. Θα δούμε το εμβληματικό
ξενοδοχείο «Negresco», θα περάσουμε από την κεντρική πλατεία της πόλης
την πλατεία Μασένα με το άγαλμα του Ποσειδώνα, στη συνέχεια την πλατεία
Γκαριμπάλντι και τέλος θα δούμε τον Καθεδρικός Ναό της Νίκαιας αφιερωμένος
στη Αγία Ρεπαράτη. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Εζ, όπου θα επισκεφθούμε
το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων Fragonard. Επόμενη επίσκεψη το
κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μονακό, που είναι το πιο πυκνοκατοικημένο
κράτος στον κόσμο και οι κάτοικοί του αποκαλούνται Μονεγάσκοι. Στην
πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη
κυβερνητική έδρα του Πριγκιπάτου και κατοικία της βασιλικής οικογένειας των
Γκριμάνδι, από τον 13ο αιώνα, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και
τέλος θα επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό Μουσείο και διεύθυνε για αρκετά
χρόνια ο διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό, και θα έχουμε την ευκαιρία

Περιλαμβάνονται:• Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο
του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα.• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα Ανκόνα - Ηγουμενίτσα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4).
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*. • Πρόγευμα
καθημερινά (εκτός πλοίου). • Εκδρομές, περιηγήσεις,
ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της
εκδρομής. • Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. •
Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς
χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται• Ότι ρητά αναφέρεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.• Checkpoint (25€)• Είσοδος στο
Ωκεανογραφικό Μουσείο • Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο
τη βραδιά (Μασσαλία 2,5€, Νίκαια 2,5€, Γένοβα 3€, Μιλάνο 2€)
Σημείωση: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η
σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

ΠΑΝΌΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΊΑΣ
8ΗΜΕΡΕΣ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί & αναχώρηση για τα σύνορα Ευζώνων.
Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι. Με στάσεις καθοδόν φτάνουμε στον τελικό
προορισμό μας, τη Βουδαπέστη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

1η ημέρα Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι - Βουδαπέστη

μονάδες, η μεγαλύτερη των οποίων ήταν το Μπιρκενάου. Από τα εκατομμύρια
των ανθρώπων που πέρασαν τις πύλες του, μόλις 60-70 χιλιάδες κατάφεραν
να επιζήσουν και να ελευθερωθούν. Επιστροφή στην Κρακοβία και ελεύθερος
χρόνος.

2η ημέρα Βουδαπέστη (ξενάγηση πόλης) - Κρακοβία

5η ημέρα Κρακοβία - Βαρσοβία (ξενάγηση)

Πρόγευμα & αμέσως μετά θα αρχίσουμε την περιήγηση 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 Αγ.
Στεφάνου, την λεωφόρο της Δημοκρατίας με την Όπερα και τα καλοδιατηρημένα
κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο και τις γέφυρες που ενώνουν
την Βούδα με την Πέστη. Αμέσως μετά θα περάσουμε στη Βούδα όπου θα
θαυμάσουμε το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την Εθνική Πινακοθήκη,
τον πύργο των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του Αγ. Ματία (όπου εστέφοντο
οι Ούγγροι βασιλιάδες). Αναχώρηση για την Κρακοβία. Θα διατρέξουμε όλη
την χώρα και θα έχουμε στάση και σχετική παραμονή στην όμορφη Banska
Bystrica. Συνεχίζουμε για την παλιά βασιλική πρωτεύουσα της Πολωνίας, την
Κρακοβία. είναι μια από τις πιο κομψές πόλεις της Ευρώπης, με ηλικία πάνω από
1.000 χρόνια. Θεωρείται η καρδιά και η ψυχή της Πολωνίας, πατρίδα πολλών
από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες, συγγραφείς, μουσικούς, σκηνοθέτες
και έδρα ενός από τα πιο παλιά πανεπιστήμια του κόσμου. Άφιξη στο ξενοδοχείο
και τακτοποίηση.

3η ημέρα Κρακοβία (ξενάγηση) - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα
(Wieliczka)

Πρόγευμα και ακολουθεί ξενάγηση στην Κρακοβία. Θα δούμε το εντυπωσιακό
βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ, τον καθεδρικό ναό με τους βασιλικούς
τάφους, την οδό Kanonicza, τον ναό των Αγίων Πέτρου και Παύλου, το
πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, τη μεγάλη μεσαιωνική πλατεία Rynek Główny με
την εκκλησία Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία. Στην πλατεία θα δούμε
το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Sukiennice γύρω από το οποίο βρισκόταν
παλαιότερα η έδρα του εμπορίου υφασμάτων και τώρα στεγάζει έκθεση
ζωγραφικής και το μεγαλύτερο κατάστημα με σουβενίρ. Πολλές εκθέσεις αλλά
και υπαίθρια bazaar διοργανώνοντα γύρω του. Στη συνέχεια αναχώρηση για την
Βιελίτσκα, όπου τα αλατωρυχεία της αποτελούν σήμερα την ζωντανή απόδειξη
του πανέμορφου και ιδιαίτερου κόσμου μας. Είναι ένα από τα πιο παλιά ορυχεία
αλατιού του κόσμου και αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς Unesco.
Υπάρχουν διάδρομοι περίπου 300χλμ εκ των οποίων 3,5χλμ είναι επισκέψιμα.
Οι υπόγειες στοές βρίσκονται 64-135 μέτρα χαμηλότερα από την επιφάνεια της
γης, εκεί θα δούμε εκκλησίες, φωσφορίζουσες λίμνες, ξύλινα υποστυλώματα
όλα φτιαγμένα και σκαλισμένα πάνω στο αλάτι από τους μαραγκούς.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Κρακοβία - Άουσβιτς (Auschwitz)

Πρόγευμα και αναχωρούμε για τον ειδικά διαμορφωμένο μουσειακό χώρο του
Άουσβιτς / Μπιρκενάου, όπου βρήκαν τον θάνατο πάνω από δύο εκατομμύρια
άνθρωποι κατά τη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και αποτελεί επίσης
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Το Άουσβιτς περιελάμβανε πολλές

Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για τη Βαρσοβία. Άφιξη
και ακολουθεί ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης. Θα δούμε την κεντρική
πλατεία της Αγοράς με τον οβελίσκο, το Βασιλικό Ανάκτορο, δείγμα μπαρόκ
αρχιτεκτονικής το οποίο λειτουργεί σήμερα σαν Μουσείο, αλλά και σαν έδρα
της Βουλής, το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου της Βαρσοβίας, σωσμένα
από τη ναζιστική λαίλαπα, το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε
με Νόμπελ, το Παλάτι του Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο της κομμουνιστικής
Ρωσίας στη Βαρσοβία, το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους
του ανακτόρου Λαζιένσκι, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα
και το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται από τα ομορφότερα
κτίρια της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, και το Εβραϊκό Γκέτο,. Το απόγευμα
μην παραλείψετε εξ ιδίων να περπατήσετε στους δρόμους της Βαρσοβίας δίπλα
από κάποιο από τα αμέτρητα πάρκα της πόλης ή να εξερευνήσετε την λιγότερο
ίσως τουριστική, δυτική όχθη του ποταμού Βιστούλα, διασχίζοντας μία από τις
πολλές γέφυρες που ενώνουν τα δυο κομμάτια της πόλης.

8η ημέρα Βελιγράδι (περιήγηση πόλης) - Επιστροφή

Πρόγευμα & σύντομη περιήγηση στο Βελιγράδι. Θα δούμε τα κατεστραμμένα
κτίρια από τον πόλεμο των Νατοϊκών δυνάμεων, το κρατικό Θέατρο, το Εθνικό
και εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, το Δημαρχείο της πόλης και το Σερβικό
Πατριαρχείο. Επίσης θα δούμε τη φυλακή, όπου οι Τούρκοι κρατούσαν
αιχμάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης Ρήγα Φεραίο και το πάρκο του
Καλεμέγκνταν. Στη συνέχεια αναχώρηση για την πόλη μας με ενδιάμεσες στάσεις
για καφέ και φαγητό. Άφιξη στην πόλη μας γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις
από το ταξίδι μας.

ΒΑΡΣΟΒΙΑ

6η ημέρα Βαρσοβία - Μπρατισλάβα

Πρόγευμα και αναχώρηση για την πανέμορφη πρωτεύουσα της Σλοβακίας,
Μπρατισλάβα. Η Σλοβακία κατοικείται από τους Σλοβάκους εδώ και πολλές
εκατοντάδες χρόνια. Οι Ούννοι κατέκτησαν τη Σλοβακία όπως και οι Ούγγροι
αργότερα, οι οποίοι έμειναν στη χώρα για 1000 περίπου χρόνια, και την
προσάρτησαν στη μοναρχία της Αυστροουγγαρίας. Το 1918 σχημάτισαν με
τους Τσέχους το κράτος της Τσεχοσλοβακίας. Οι Σλοβάκοι πίεσαν για μεγαλύτερη
αυτονομία, με αποτέλεσμα τον Ιανουάριο του 1993, η τσέχικη και σλοβάκικη
συνομοσπονδία να γίνουν δύο αυτόνομα κράτη. Ο χρυσός υπήρξε για πολλά
χρόνια ο πλούτος της χώρας. Μέχρι και το 1918 έφτιαχναν χρυσά δουκάτα
στην Κρέμνιτσα. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στο οποία θα
θαυμάσουμε το κάστρο, τον καθεδρικό ναό, το θέατρο, την όπερα και την
θαυμάσια αγορά. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.

7η ημέρα Μπρατισλάβα (περιήγηση πόλης) - Βελιγράδι

Πρόγευμα και ξεκινάμε για την ξενάγησή μας στη μοναδική εθνική πρωτεύουσα
που συνορεύει με δύο χώρες. Η αρχιτεκτονική της πόλης είναι γοτθική, με
φανερή επιρροή από τη γερμανική και αυστριακή φιλοσοφία, ενώ υπάρχουν
πολλά μοντέρνα κτίρια, όπως το κτίριο UFO, ένα μοντέρνο οικοδόμημα που
προσομοιάζει σε ιπτάμενο δίσκο και μέσα στο δίσκο λειτουργεί εστιατόριο με
μοναδική θέα. Αργότερα, αναχώρηση για το Βελιγράδι. Άφιξη, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για να εξερευνήσουμε τη
σερβική πρωτεύουσα.

Περιλαμβάνονται:

• Ε πτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* - 4* - όπως αυτά
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία,
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής.
• Ε πίσημος ξεναγός στα Αλατωρυχεία Wieliczka & στο Μουσείο
Άουσβιτς-Μπίρκεναου.
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται:

•Φ
 ιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ε ισιτήριο Εισόδου Αλατωρυχεία Wieliczka περίπου 23€
• Ε ισιτήριο Εισόδου Auschwitz περίπου 20€ (περιλαμβάνει ξενάγηση
3 ωρών και ακουστικά)
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Ο τιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ - CINQUE TERRE
8ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση για το λιμάνι – Εν Πλω

Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση
στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον ελεύθερο χρόνο σας
μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου.
Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα Ανκόνα – Γκούμπιο - Περούτζια

Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό χωρίο Γκούμπιο
σημαντική Ρωμαϊκή αποικία με σημαντικά μνημεία όπως το Ρωμαϊκό θέατρο,
το Παλάτι Τόρρε και τον Καθεδρικό Ναό. Επόμενη επίσκεψη η πρωτεύουσα της
Ούμβριας η Περούτζια. Στην περιήγησή μας στην Κόρσο Βανούτσι θα δούμε την
Ρόκα Παολίνα, τα δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά της πόλης και θα καταλήξουμε
στην Πιάτσα Νοβέμπρε με την Φοντάνα Ματζόρε, τον Καθεδρικό Ναό του
Σαν Λορέντζο και το μέγαρο των Πριόρι. Χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3 ημέρα Περούτζια – Σιένα – Σαν Τζιμινιάνο - Μοντεκατίνι
η

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Σιένα. Έντεκα δρόμοι
οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει
το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια
της πόλης, θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον
Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται
ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Στη συνέχεια
θα επισκεφθούμε το μεσαιωνικό Σαν Τζιμινιάνο. Οι Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι
μας καλωσορίζουν από μακριά δίνοντας στο Σαν Τζιμινιάνο μια παραμυθένια
όψη, σχεδόν απίστευτη. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε, μία από τις πιο κομψές λουτροπόλεις
της Ιταλίας. Δείπνο.

4η ημέρα Μοντεκατίνι – Φλωρεντία

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της
ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και της αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco. Στην πανοραμική
ξενάγηση μας, θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου
Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε,
με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε
ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και
αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται
το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η
Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την
περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, (εξωτερική επίσκεψη) την ξακουστή και
πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία,
και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας,
με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski.
Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη
στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Επιστροφή αργά το
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
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5η ημέρα Μοντεκατίνι - Κρουαζιέρα στα χωριά της Cinque Terre

παραμυθένια Cinque Terre (τα πέντε χωριά) που βρίσκονται σκαρφαλωμένα
στα απόκρημνα βράχια της νότιας άκρης της Ιταλικής Ριβιέρας στη Λιγουρική
Θάλασσα. Η περιοχή είναι μία από τις πιο όμορφες της δυτικής Ιταλίας, και έχει
ανακηρυχθεί από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Με κέντρο εξόρμησης την πόλη Λα Σπέτσια, θα επισκεφθούμε τα μεσαιωνικά
χωριά Riomaggiore, Manarola και Monterosso όπου και θα έχουμε χρόνο
για γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Vernazza, που είναι ίσως και
το ωραιότερο χωριό και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία βόλτα στα
όμορφα δρομάκια της και να καταλήξουμε στα ερείπια του κάστρου της με μία
θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος θα επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο
στην άκρη της ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη χερσόνησο. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

BENETIA

6η ημέρα Μοντεκατίνι - Βενετία

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Βενετία η 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, 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. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο της περιοχής, διανυκτέρευση.

7η ημέρα Βενετία/Ανκόνα επιστροφή

Πρόγευμα και αναχώρηση από το λιμάνι της Βενετίας ή Ανκόνας.

8η ημέρα Ηγουμενίτσα - Επιστροφή

Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, και άμεση αναχώρηση για τον τελικό
προορισμό, την πόλη μας.
Σημείωση: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και
δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Περιλαμβάνονται:

• Α κτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Ανκόνα // Bενετία –
Ηγουμενίτσα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντουζ (ΑΒ4).
• Ε πτά (7) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
• Π ρόγευμα καθημερινά σε μπουφέ στο χώρο των ξενοδοχείων
(εκτός πλοίου).
• Τ ρία (3) δείπνα στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε.
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Η μερήσια Κρουαζιέρα Cinque terre (αναχώρηση από La Spezia
10:00 περιλαμβάνει στάσεις στα 5 χωριά της 5 Terre - Riomaggiore,
Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso)
• Έ λληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής.
• Ε πίσημος ξεναγός στη ξενάγηση της Φλωρεντίας.
• Α σφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Δ ημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Μοντεκατίνι 1,4€ - Περούτζια 2€ Μιλάνο 2€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση)
• C heckpoints 25€ ανά άτομο
• V aporetto για μεταφορά από Tronchetto στη Βενετία και
αντίστροφα κατά την επιστροφή 15€ ανά άτομο
• Ε ίσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά
όπου απαιτείται

ΑΥΤ. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ
7ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Ζάγκρεμπ

Αναχώρηση από το γραφείο μας το πρωί για τα σύνορα. Κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή φθάνουμε στην πρωτεύουσα της Κροατίας,
Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Ζάγκρεμπ - Γκράτς - Βιέννη

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 που λειτουργεί η Κεντρική
Αγορά. Συνεχίζουμε για το Γκρατς, τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Αυστρίας.
Η παλιά πόλη αποτελεί 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 Φερδινάρδου 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 ημέρα Βιέννη (Ξενάγηση) - Πράγα

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 Ρινγκ Στράσε (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 τον ορθόδοξο ναό της Αγίας Τριάδας
και θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. Αναχώρηση για
την πρωτεύουσα της Τσεχίας, τη γραφική Πράγα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Πράγα - Καστρούπολη - Παλιά Πόλη - Κρουαζιέρα
Μόλδοβα

Πρόγευμα και ξεκινάμε την 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, τον ναό του Αγίου
Νικολάου κ.α. Συνεχίζουμε την ξενάγηση στη χρυσή πόλη των 100 πύργων.
Θα συναντήσουμε καταστήματα επώνυμων οίκων μόδας, πολυτελή εστιατόρια
και καφέ και θα καταλήξουμε στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. Εκεί
θα θαυμάσουμε το παλιό δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, θα

περάσουμε από το Κλεμεντίνου, θα δούμε τη βιβλιοθήκη, το νέο δημαρχείο και
θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου Δ΄. Στη συνέχεια
θα δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς την πλατεία του
Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας, όπου 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.

7η ημέρα Βουδαπέστη - Επιστροφή

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.

5η ημέρα Πράγα - Μπρατισλάβα - Βουδαπέστη

Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Καθ’ οδόν θα
επισκεφθούμε την πανέμορφη πρωτεύουσα της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα.
Αργά το απόγευμα άφιξη στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Προτείνουμε βραδινή κρουαζιέρα στο Δούναβη.

Πράγα

6 ημέρα Βουδαπέστη (Ξενάγηση)
η

Πρόγευμα 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.
Στον λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας,
στην οποία τελούνταν οι στέψεις των βασιλέων. Από τον λόφο του Γκέλερτ θα
έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδα και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της
ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλλα.Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

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.
• 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.

Ζάγκρεμπ
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ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΒΙΈΝΝΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΆΒΙΑ ΧΩΡΙΆ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΆΒΑ
6ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Θεσσαλονίκη - Βουδαπέστη

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας για σύνορα Ευζώνων.
Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι, Νόβι Σαντ. Περνώντας τα σύνορα της Ουγγαρίας
συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της χώρας, την πανέμορφη Βουδαπέστη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο κεραμικής
τέχνης της γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς, και την ορθόδοξη εκκλησία του 1752.
Περιπλανηθείτε στο χωριό των Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως
χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος Ανδρέας, όπου μπορείτε να αγοράσετε
κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά δώρα. Συνεχίζουμε για το

2η ημέρα Βουδαπέστη (ξενάγηση πόλης)

Πρόγευμα και ακολουθεί η 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 τον λόφο του Γκέλερτ
θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα
της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλλα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά.

3 ημέρα Βουδαπέστη - Βιέννη (ημερήσια εκδρομή)
η

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 . Στην συνέχεια επιστροφή αργά το
απόγευμα στη Βουδαπέστη.

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

6η ημέρα Βουδαπέστη - Επιστροφή

Πρόγευμα και επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση νωρίς για το ταξίδι της
επιστροφής μας. Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

4η ημέρα Βουδαπέστη – Μπρατισλάβα (ημερήσια εκδρομή)

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

5η ημέρα Βουδαπέστη – Παραδουνάβια Χωριά

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), ένα
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Περιλαμβάνονται:

• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας - όπως
αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα & δείπνο καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία,
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Εzstergom

Δεν περιλαμβάνονται:

• Κρουαζιέρα Δούναβη περιλαμβάνει ποτήρι σαμπάνια 15€
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Μπρατισλάβa

ΠΡΆΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ
6ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Νις - Βελιγράδι - Νόβι Σαντ Βουδαπέστη

Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. Στάση στα
αφορολόγητα για πιθανές αγορές και φθάνουμε το βράδυ στη Βουδαπέστη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βουδαπέστη (Ξενάγηση)

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 τον ναό του Aγίου Mατθία, τον «Προμαχώνα των Ψαράδων» με
τους κωνικούς πύργους και την υπέροχη θέα. Το μεσημέρι θα γευματίσουμε
εξ ιδίων στο κέντρο της πόλης και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Το βράδυ σας
προτείνουμε κρουαζιέρα στον Δούναβη.

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

3η ημέρα Βουδαπέστη - Βιέννη (Ξενάγηση) - Πράγα

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.

5η ημέρα Πράγα - Ζάγκρεμπ (Ξενάγηση)

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 ημέρα Ζάγκρεμπ - Επιστροφή

Πρόγευμα και αναχώρηση. Με τις απαραίτητες στάσεις άφιξη στην πόλη μας
το βράδυ.

4η ημέρα Πράγα -(Ξενάγηση)

Πρόγευμα και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση 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.

ΠΡΑΓΑ
Περιλαμβάνονται:

• Π έντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον
τιμοκατάλογο.
• Π ρόγευμα σε μπουφέ 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 στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο.
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ΔΙΑΜΆΝΤΙΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΏΝ ΑΚΤΏΝ
4ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Μπούντβα

Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για την Μπούντβα με τη μοναδική
αρχιτεκτονική, τα δύο χιλιάδων χρόνων στενά δρομάκια και τα όμορφα μικρά
καταστήματα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Χρόνος ελεύθερος
στη μαρίνα της Μπούντβα όπου βρίσκεται και η παλιά πόλη.

2η ημέρα Μπούντβα - Κότορ - Μπούντβα (Ξενάγηση)

Πρόγευμα. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι περικυκλωμένο
από ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της
Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο κόλπος του Κότορ που είναι 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. Έπειτα επιστροφή στην
Μπούντβα. Εκεί θα ξεκινήσουμε από την ομώνυμη μαρίνα που βρίσκονται
δεμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα είναι βόρεια της παλαιάς πόλης και
από εκεί ξεκινά και πεζόδρομος περιπάτου, Σλοβένσκα Ομπάλα. 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 παλιών οχυρώσεων. Το φρούριο που άλλαξε σχήμα
και μέγεθος πολλές φορές, στεγάζει τώρα το θέατρο της Μπούντβα.

Ντουμπρόβνικ

Μπούντβα

3η ημέρα Μπούντβα - Ντουμπρόβνικ (Ξενάγηση)

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και ξεκινάμε την
ξενάγηση στην πόλη του Ντουμπρόβνικ που φυλάσσεται για περισσότερα
από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά και καλοδιατηρημένα
τείχη. 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 τον
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. Δεν θα
παραλείψουμε να δούμε τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή κρήνη του
Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Χρόνος ελεύθερος και αργά το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4 ημέρα Μπούντβα - Τίρανα - Επιστροφή
η

Πρόγευμα. Στη συνέχεια αναχώρηση για τα Τίρανα. Χρόνος για γεύμα, καφέ και
για μια σύντομη περιήγηση της πόλης. Στη συνέχεια με τις απαραίτητες στάσεις,
άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας.
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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.

Κότορ

ΠΑΝΌΡΑΜΑ ΚΡΟΑΤΊΑΣ - ΛΊΜΝΕΣ ΠΛΊΤΒΙΤΣΕ
7ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Ζάγκρεμπ

Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα σύνορα
Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα της Κροατίας,
φθάνουμε το βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα-γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα Ζάγκρεμο - Λιουμπλιάνα - Σπήλαια Ποστόινα Τεργέστη - Κόπερ (περιοχή)

του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, το οποίο είναι το σημαντικότερο και καλύτερα
διατηρημένο ρωμαϊκό κτίριο στην Κροατία. 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 γεύμα. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το
Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος
για μια πρώτη γνωριμία με την περιοχή.

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Λιουμπλιάνα. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη
που είναι κτισμένη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, με έντονα στοιχεία
από την αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική. Θα δούμε το παλιό Δημαρχείο και
τον καθεδρικό ναό που δεσπόζουν την πόλη. Στη συνέχεια αναχώρηση για
τα μεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόινα που θεωρούνται τα δεύτερα σε μέγεθος
σπήλαια της Ευρώπης. Με ειδικό τρενάκι διασχίζουμε ένα μεγάλο τμήμα
του μεγάλου σπηλαίου και απολαμβάνουμε τον μοναδικό φαντασμαγορικό
εσωτερικό διάκοσμο, από σταλακτίτες και σταλαγμίτες διαφόρων σχημάτων και
αποχρώσεων. Συνεχίζουμε για την Τεργέστη και η περιήγησή μας αρχίζει με
την Aρχόντισα της Αδριατικής, αλλά και το πρώτο μεγάλο λιμάνι της Ιταλίας, ένα
ολοζώντανο μνημείο νεότερης ιστορίας. Θα δούμε την ελληνική εκκλησία της
Τεργέστης, Άγιο Νικόλαο, το ονομαζόμενο Canal Grande, τον ναό του Αγίου
Αντωνίου, τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και της Αγίας Τριάδος. Στη συνέχεια
μετάβαση στην περιοχή του Κόπερ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Ντουμπρόβνικ

3η ημέρα Κόπερ - Λίμνες Πλίβιτσε - Ζαντάρ (Περιοχή)

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

Πρόγευμα και αναχωρούμε για τις λίμνες Πλίτβιτσε που αποτελούν θαύμα της
φύσης και τόπο απερίγραπτης ομορφιάς. Ανακηρύχθηκε το 1979 από την
Unesco ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο δρυμός των λιμνών Πλίτβιτσε
είναι ιδιαίτερα γνωστός για τους εντυπωσιακούς, μικρούς και μεγάλους
υδάτινους καταρράκτες που δημιουργούν πολλές πεντακάθαρες γαλαζοπράσινες
λίμνες. Χρόνος ελεύθερος για να απαθανατίσετε το πανέμορφο τοπίο. Στη
συνέχεια αναχωρούμε για την παραλιακή πόλη της Κροατίας, Ζαντάρ. Πρόκειται
για μια τουριστική πόλη με αξιοθέατα όπως ο οκτάγωνος πυργωτός ναός του
Αγίου Δονάτου (9ος αι.) με το εντυπωσιακό καμπαναριό του, ο καθεδρικός
ναός της Αγίας Αναστασίας (9ος-12ος αι.) σε ρυθμό τρίκλιτης βασιλικής με δύο
τεράστια κυκλικά βιτρό, καθώς και η ρωμαϊκή αγορά που βρίσκεται ακριβώς
δίπλα, στην πλακόστρωτη πλατεία Ζελένι. Δεν θα παραλείψουμε να δούμε το
πρώτο πανεπιστήμιο της Ζαντάρ που ιδρύθηκε το 1396 σαν μέρος μοναστηριού
Βενεδικτίνων μοναχών. Μεταφορά και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της
περιοχής.

4η ημέρα Ζαντάρ - Τρογκίρ - Σπλίτ - Ντουμπρόβνικ

Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί), που έχει
χαρακτηριστεί από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και
ενώνεται με την ξηρά με μία ωραία γέφυρα. Διαθέτει πλούσια ιστορία και
θεωρείται πνευματικό κέντρο της Δαλματίας και δημοφιλής παραθεριστικός
προορισμός. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το Σπλιτ, το μεγαλύτερο
τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας στην
πόλη, θα επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου

Πρόγευμα και ξεκινάμε για την περιήγηση στην πόλη. Το Ντουμπρόβνικ
φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από στιβαρά
και καλοδιατηρημένα τείχη. Βρίσκεται υπό την προστασία της Unesco και
χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα
κυριότερα αξιοθέατα που θα δούμε στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας
αρχιτεκτονικής, όπως ο μητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, Αγίου
Βλασίου, με τον 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.
Δεν θα παραλείψουμε να δούμε τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή κρήνη του
Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή
στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούντβα

7η ημέρα Μπούντβα - Χέρτσεγκ Νόβι - Μπαρ - Επιστροφή

Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για το Χέρτσεγκ Νόβι, παραθαλάσσια
πόλη του Μαυροβουνίου που βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Όργιεν. Θα
περιηγηθούμε στο πανέμορφο ιστορικό κέντρο και στη συνέχεια αναχώρηση
για το Μπαρ. Το Μπαρ είναι μια παραθαλάσσια πόλη στο νότιο Μαυροβούνιο,
καθώς και σημαντικό λιμάνι της χώρας. Στη συνέχεια, και μετά τις απαραίτητες
στάσεις, άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται:

• Έ ξι (6) 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 στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο.
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ΝΤΟΥΜΠΡΌΒΝΙΚ - ΚΌΤΟΡ - ΜΠΟΎΝΤΒΑ
5ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Μπούντβα

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 ημέρα Μπούντβα - Κότορ - Ντουμπρόβνικ

Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην Μπούντβα από την ομώνυμη
μαρίνα της όπου είναι δεμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται
βόρεια της παλιάς πόλης και από εκεί ξεκινά και ο πεζόδρομος περιπάτου,
Σλοβένσκα Ομπάλα. Από εκεί θα περάσουμε την κεντρική πύλη των
βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούμε την Ακρόπολη που κτίστηκε τον 15ο
αιώνα στο νότιο τμήμα της παλιάς πόλης πάνω στα ερείπια παλιών οχυρώσεων.
Το φρούριο που πολλές φορές άλλαξε σχήμα και μέγεθος στεγάζει τώρα
το θέατρο της Μπούντβα. 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 αποτελεί 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 .

ΣΠΛΙΤ

3η ημέρα Ντουμπρόβνικ (Ξενάγηση)

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 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.

5η ημέρα Ντουμπρόβνικ - Ποντγκόριτσα - Επιστροφή

Πρόγευμα και αναχώρηση μέσω Ποντγκόριτσα με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ
και φαγητό, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

4η ημέρα Ντουμπρόβνικ - Σπλιτ

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. 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.

Περιλαμβάνονται:

• Τ έσσερις (4) 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 στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο.
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΜΑΎΡΗΣ ΘΆΛΑΣΣΑΣ
4,5ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Καβάλα - Κομοτηνή - Ορεσρτιάδα Ορμένιο - Αρχαία Μεσήμβρια

Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί και αναχώρηση. Θα διασχίσουμε
μια όμορφη διαδρομή και μετά τις απαραίτητες στάσεις για ξεκούραση και
στα 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 ημέρα Αρχαία Μεσήμβρια (Ξενάγηση)- Αγχίαλος - Σωζόπολη

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 χρώμα με 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 στη συνέχεια αναχώρηση για την Αγχίαλο
(Πομόριε), όπου θα επισκεφθούμε το κάποτε ελληνικό μοναστήρι του Αγίου
Γεωργίου. Θα μάθουμε την ιστορία του και μετά μπορούμε να κατεβούμε μέχρι
την παραλία της Αγχιάλου και να γνωρίσουμε την πόλη. Συνεχίζοντας στις πόλεις
της Μαύρης Θάλασσας, φθάνουμε στην πιο παλιά αποικία των Ελλήνων στην

ΣΟΦΙΑ

περιοχή, τη Σωζόπολη (αρχαία Απολλωνία). Εδώ θα δούμε τα λείψανα του
Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή που βρέθηκαν πρόσφατα και φυλάσσονται στην
αναστηλωμένη εκκλησία των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και την παλιά
πόλη όπου επικρατεί η παραδοσιακή αρχιτεκτονική από ξύλο. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.

3η ημέρα Αρχαία Μεσήμβρια - Μπουργκάς

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη βουλγαρική
ακτή της Μαύρης Θάλασσας και πατρίδα του ποιητή Κώστα Βάρναλη, 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 τον ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου που αποτελεί τη μητρόπολη
του Μπουργκάς.

4η ημέρα Αρχαία Μεσήμβρια - Βαρνά - Αλατζά

Πρόγευμα και αναχώρηση για την όμορφη πόλη της Βάρνας, τη μεγαλύτερη της
Μαύρης Θάλασσας. Θα διασχίσουμε το κέντρο της Βάρνας και θα συνεχίσουμε
τον δρόμο μας για περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα, θαυμάζοντας τις λεγόμενες
χρυσές ακτές μέχρι να φτάσουμε στο μοναστήρι Αγίας Τριάδας, γνωστό ως
Αλατζά. Πρόκειται για μοναστήρι του 5ου αιώνα λαξευμένο ολόκληρο μέσα

στους βράχους. Μετά την επίσκεψη και το προσκύνημα θα επιστρέψουμε στη
Βάρνα, όπου θα δούμε τον μητροπολιτικό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου,
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.

5η ημέρα Αρχαία Μεσήμβρια - Σόφια - Επιστροφή

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Σόφια. Άφιξη και περιήγηση στην
πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, τον βυζαντινό ναό της
Αγίας Κυριακής, τα ρωμαϊκά μνημεία, τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νιέφσκι,
τη Βουλή και την πανεπιστημιούπολη. Αναχώρηση και μετά από τις απαραίτητες
στάσεις, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.
Σημείωση: Στην 4ήμερη εκδρομή πραγματοποιείται το πρόγραμμα
χωρίς καμία παράλειψη. Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι
ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν
χωρίς να παραλειφθεί καμία εκδρομή ή ξενάγηση.

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.
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Περιλαμβάνονται:

• Τέσσερις (4) ή (3) τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά και γεύματα
ανάλογα με τον τιμοκατάλογο.
• 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.
• Βραδινή βόλτα και κρουαζιέρα περίπου 15€ το άτομο.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο.

1η ημέρα Αναχώρηση - Βελιγράδι
Συγκέντρωση στα γραφεία το πρωί και αναχώρηση για το Βελιγράδι. Άφιξη,
μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος 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.
2η ημέρα Βελιγράδι (Ξενάγηση) - προαιρετική βραδινή βόλτα και
κρουαζιέρα
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση στο Βελιγράδι, πόλη με πολλά και
ενδιαφέροντα μνημεία. Θα δούμε τα ακόμα κατεστραμμένα κτίρια από τον
πόλεμο των νατοϊκών δυνάμεων, απέναντι στην ανίσχυρη αλλά περήφανη
Σερβία, που ωστόσο οι κάτοικοι της άντεξαν 78 ολόκληρες μέρες αμυνόμενοι.
Επίσης θα δούμε το κρατικό Θέατρο, το Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, τη
Βουλή, το Δημαρχείο της πόλης και το Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης, δε θα
παραλείψουμε να επισκεφθούμε τη φυλακή, όπου οι οθωμανοί κρατούσαν
αιχμάλωτο τον ήρωα της ελληνικής επανάστασης Ρήγα Φεραίο μαζί με τους

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ
συντρόφους του. Προς τιμή του οι Σέρβοι έστησαν μνημείο με την προτομή του
σε περίοπτη θέση. απέναντι από το πάρκο του Καλεμέγκνταν και ονόμασαν τον
δρόμο σε οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά την ξενάγησή μας, χρόνος ελεύθερος στην
πόλη. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε την προαιρετική βραδινή πανοραμική
βόλτα στο νυχτερινό Βελιγράδι και τη μίνι κρουαζιέρα στους ποταμούς Σάββα
και Δούναβη, όπου θα δούμε την πόλη από μια άλλη οπτική γωνία. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα Βελιγράδι - Νόβι Σαντ - Φρούσκα Γκόρα
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 Κρουσεντολ (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.

4,5ΗΜΕΡΕΣ

4η ημέρα Βελιγράδι - Σιδηρές Πύλες του Δούναβη (προαιρετική)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη του Κλάντοβο στην ανατολική Σερβία,
κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία. Εκεί βρίσκονται οι λεγόμενες Σιδηρές Πύλες
του Δούναβη, μια σειρά από φαράγγια μήκους πολλών χιλιομέτρων ανάμεσα
στα Καρπάθια και την οροσειρά του Αίμου, όπου βρίσκεται το στενότερο και
βαθύτερο σημείο του ποταμού. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσουμε το
πανέμορφο φυσικό τοπίο και στη συνέχεια επιστροφή στο Βελιγράδι και το
ξενοδοχείο.
5η ημέρα Βελιγράδι - Νις - Επιστροφή
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.
Σημείωση: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η μέρα.

Περιλαμβάνονται:
• Τέσσερις (4) ή 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.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΜΠΡΑΣΟΒ - ΣΙΝΑΪΑ

1η ημέρα Αναχώρηση - Βουκουρέστι

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 ημέρα Βουκουρέστι (Ξενάγηση)

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 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 δεύτερο μεγαλύτερο
κτίριο στον κόσμο μετά το Πεντάγωνο. Επίσης θα δούμε την Αψίδα του
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Θριάμβου, την πατριαρχική εκκλησία και το Πατριαρχείο, την Όπερα και το
κτίριο του Πανεπιστημίου. Ελεύθερος χρόνος στη φημισμένη οδό Λιπσκάνη
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 επισκεφθείτε
τον ορθόδοξο ναό Σταυρουπόλεως.

3η ημέρα Βουκουρέστι - Καρπάθια - Σινάια - Μπραν Κάστρο Δράκουλα - Μπρασόβ

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε
την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα 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.ς.

4,5ΗΜΕΡΕΣ

4η ημέρα Βουκουρέστι - Μουσείο Χωριού - Παλάτι Νικολάε
Τσαουσέσκου

Πρόγευμα και επίσκεψη στο Μουσείο Χωριού που είναι μοναδικό στο είδος
του. Εκατοντάδες παραδοσιακά σπίτια από όλες τις περιοχές της Ρουμανίας
έχουν μεταφερθεί και συντηρούνται σε ένα μοναδικό τοπίο, ώστε ο
επισκέπτης να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για την παραδοσιακή λαϊκή
αρχιτεκτονική από τα Καρπάθια και τον Δούναβη μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το παλάτι που διέμενε η οικογένεια
Τσαουσέσκου. Θα μας εντυπωσιάσει η πολυτέλεια που κυριαρχεί στα
δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο με τους μεγάλους
πεζόδρομους για πιθανές αγορές στα καταστήματα.

5η ημέρα Βουκουρέστι - Σόφια (Ξενάγηση) - Επιστροφή

Αναχώρηση το πρωί για Ρούσε, Σόφια όπου θα ακολουθήσει ξενάγηση
στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Θα δούμε τη βυζαντική Εκκλησία της
Αγίας Κυριακής, τα ρωμαϊκά μνημεία, τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ
Νιέφσκι, τη Βουλή και την Πανεπιστημιούπολη. Γεύμα εξ ιδίων και
συνεχίζουμε για σύνορα Προμαχώνα, άφιξη στην πόλη μας.
Σημείωση: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν παραλείπεται τίποτα από το
5ήμερο πρόγραμμα.

Περιλαμβάνονται:

• Τ ρεις (3) ή (2) δύο 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 στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο.

ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
1η ημέρα Αναχώρηση - Μονή Ρίλας - Σόφια
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Διέλευση από τα σύνορα
Προμαχώνα, στάση στα αφορολόγητα και συνεχίζουμε για Σαντάνσκι,
Μονή Ρίλας. Επίσκεψη στον ναό και το μουσείο και αναχώρηση για Σόφια.
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη.
2η ημέρα Σόφια - Φιλιππούπολη
Πρόγευμα. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στη Φιλιππούπολη
(βουλγαρικά Πλόβντιφ), την πόλη που έκτισε ο βασιλιάς Φίλιππος Β΄. Στην
περιήγησή μας θα δούμε τον ναό 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.

3,4ΗΜΕΡΕΣ

3η ημέρα Σόφια
Πρόγευμα 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. Το βράδυ προαιρετική
διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα της πόλης με κρασί και φολκλορικό
πρόγραμμα.

Σημείωση: Στην 3ήμερη εκδρομή η ξενάγηση της πόλης της Σόφιας
θα γίνει χωρίς καμία παράλειψη την ημέρα της επιστροφής.

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

4η ημέρα Σόφια - Βίτοσα - Σαντάσκι - Επιστροφή
Πρόγευμα και αργότερα (καιρού επιτρέποντος) ανάβαση με τελεφερίκ
(έξοδα ατομικά) στο βουνό-πάρκο Βίτοσα με τη φαντασμαγορική θέα προς
την πόλη της Σόφιας. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το Σαντάνσκι
με την πλούσια αγορά. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στην πόλη μας
το βράδυ.

ΟΧΡΙΔΑ 3,4ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Οχρίδα
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για Έδεσσα, σύνορα Νίκης,
Μοναστήρι, χρόνος ελεύθερος. Άφιξη στη γραφική πόλη της Οχρίδας.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια. ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη
γνωριμία με τη γύρω περιοχή.
2η ημέρα Οχρίδα (Ξενάγηση)
Πρόγευμα. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στη Φιλιππούπολη (βουλγαρικά
Πλόβντιφ), την πόλη που έκτισε ο βασιλιάς Φίλιππος Β΄. Στην περιήγησή μας θα
δούμε τον ναό 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.
3η ημέρα Οχρίδα - Φαράγγι Ράντικα - Μονή Μπικόρσκι
Αναχωρούμε για το μεγάλο φαράγγι Ράντικα που βρίσκεται δίπλα στον ποταμό
Ντριμ. Θα απολαύσουμε τη μεγαλοπρέπεια της πανέμορφης φύσης. Στη
συνέχεια θα μεταβούμε στο ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γιόβαν Μπικόρσκι με
το υπέροχο ξυλόγλυπτο τέμπλο και τον ναό αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον
Βαπτιστή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα Οχρίδα - Όσιος Ναούμ - Μοναστήρι - Επιστροφή
Ακολουθώντας την παραλίμνια διαδρομή, θα επισκεφθούμε το πανέμορφο

βυζαντινό μοναστήρι του Οσίου Ναούμ με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες στη
νότια πλευρά της λίμνης. Κτίστηκε τον 10ο αιώνα σε 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.
Σημείωση: Στην 3ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται το πρόγραμμα
της 3ης ημέρας.

Περιλαμβάνονται:
• Τρεις (3) ή δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά και γεύματα
ανάλογα με τον τιμοκατάλογο.
• 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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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΟΥΜΒΡΙΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ - CINQUE TERRE - ΛΙΜΝΕΣ Β. ΙΤΑΛΙΑΣ
10ΗΜΕΡΕΣ

▶ ΔΩΡΟ 3 ΓΕΎΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΗΝ CINQUE TERRE ◀
1η ημέρα Θεσσαλονίκη - Ηγουμενίτσα - Εν Πλω

Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο
πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον
ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους
αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα Ανκόνα – Γκούμπιο - Περούτζια

Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό χωρίο Γκούμπιο
σημαντική Ρωμαϊκή αποικία με σημαντικά μνημεία όπως το Ρωμαϊκό θέατρο,
το Παλάτι Τόρρε και τον Καθεδρικό Ναό. Επόμενη επίσκεψη η πρωτεύουσα της
Ούμβριας η Περούτζια. Στην περιήγησή μας στην Κόρσο Βανούτσι θα δούμε την
Ρόκα Παολίνα, τα δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά της πόλης και θα καταλήξουμε
στην Πιάτσα Νοβέμπρε με την Φοντάνα Ματζόρε, τον Καθεδρικό Ναό του
Σαν Λορέντζο και το μέγαρο των Πριόρι. Χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Περούτζια – Aσίζη

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ασίζη, γενέτειρα του Αγίου Φραγκίσκου, ο
οποίος ίδρυσε το θρησκευτικό τάγμα των Φραγκισκανών στην πόλη το 1208.
Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε την Πιάτσα ντελ Κομούνε, το
Παλάτσο Κομουνάλε, την Βασιλική της Σάντα Κιάρα, και το Ντουόμο του Σαν
Ραφίνο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα Περούτζια - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο - Μοντεκατίνι

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην
πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό
Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα
θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό
Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα
από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το μεσαιωνικό Σαν Τζιμινιάνο. Οι Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι
μας καλωσορίζουν από μακριά δίνοντας στο Σαν Τζιμινιάνο μια παραμυθένια
όψη, σχεδόν απίστευτη. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε, μία από τις πιο κομψές λουτροπόλεις
της Ιταλίας. Δείπνο.

5η ημέρα Μοντεκατίνι – Φλωρεντία

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής
Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και της αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην πανοραμική
ξενάγηση μας, θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου
Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε,
με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε
ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και
αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται
το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η
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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. Επιστροφή αργά το
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

6η ημέρα Μοντεκατίνι - Κρουαζιέρα στα χωρία της Cinque
Terre

Πρόγευμα. Αναχώρηση για μία μαγευτική κρουαζιέρα στα παραμυθένια χωριά
Cinque Terre που βρίσκονται σκαρφαλωμένα στα απόκρημνα βράχια της νότιας
άκρης της Ιταλικής Ριβιέρας στη Λιγουρική Θάλασσα. Η περιοχή είναι μία από
τις πιο όμορφες της δυτικής Ιταλίας, και έχει ανακηρυχθεί από την Unesco
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με κέντρο εξόρμησης την πόλη
Λα Σπέτσια, θα επισκεφθούμε τρία από τα μεσαιωνικά χωριά της, με πρώτη
στάση στο Monterosso, τη Vernazza, που είναι ίσως και το ωραιότερο χωριό
και όπου θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία βόλτα στα όμορφα δρομάκια
της και να καταλήξουμε στα ερείπια του κάστρου της με μία θέα που κόβει την
ανάσα. Τέλος θα επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο στην άκρη της ιταλικής
Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη χερσόνησο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας. Δείπνο.

7η ημέρα Μοντεκατίνι – Πίζα – Λούκα - Μιλάνο

Πρόγευμα. Αναχώρηση για την ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά
τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, καμπαναριό του Καθεδρικού
Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με
το Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε τη μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην
εντός των τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο, θα δούμε μεταξύ άλλων
τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ
Μερκάτο και Ανφιτεάτρο. Αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της
Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε το κάστρο των
Σφόρτσα, που χτίστηκε τον 15ο αιώνα, πάνω στα ερείπια ενός οχυρωματικού
κτιρίου, από των Φραγκίσκο Α΄ Σφόρτσα, Δούκα του Μιλάνου, που κατά την
διάρκεια του 16ου και 17ου αιώνα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα φρούρια στην
Ευρώπη. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην Πιάτσα ντελ Ντουόμο που είναι η
κεντρική πλατεία την πόλης και πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό
ναό του Μιλάνου. Ο εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι
Μιλάνο) είναι η έδρα του αρχιεπίσκοπου της πόλης και θεωρείται ένας από τους
σημαντικότερους Καθεδρικούς Ναός παγκοσμίως. Χρειάστηκαν 5 αιώνες για να
ολοκληρωθεί η κατασκευή του και σήμερα είναι ο 5ος μεγαλύτερος Καθεδρικός
Ναός στον κόσμο. Θα επισκεφθούμε την Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που
πήρε το όνομα της από τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας. Το κτίριο
αποτελείται από δύο γυάλινες θολωτές στοές και συνδέει τις πλατείες Πιάτσα

ντελ Ντουόμο με την Πιάτσα ντελα Σκάλα. Η Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα
του Μιλάνου, είναι ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε
το όνομα της από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, την Αγία Μαρία
della Scala. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

8η ημέρα Μιλάνο - Κόμο - Λάγκο Ματζόρε

Πρόγευμα. Αναχώρηση για τη μαγευτική λίμνη Κόμο, η φυσική ομορφιά της
οποίας αποτέλεσε διαχρονική πηγή έμπνευσης για πολλούς συγγραφείς, ποιητές
και συνθέτες, ενώ οι επώνυμοι απολαμβάνουν τη ζωή στις αριστοκρατικές βίλες
τους. Θα επισκεφθούμε την πόλη του Κόμο που είναι αναμφισβήτητα μια από
τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Βορείου Ιταλίας και αποτελεί ένα πολυτελές
προάστιο του Μιλάνου, που προσφέρει χαλάρωση και αναψυχή. Επόμενη
επίσκεψη η λουλουδιασμένη Στρέζα, κομψό θέρετρο στη Λάγκο Ματζόρε
(Μεγαλύτερη Λίμνη), όπου θα έχουμε την ευκαιρία για μια προαιρετική
κρουαζιέρα στο νησάκι Ίζολα Μπέλα, με το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι της
αριστοκρατικής οικογένειας των Μπορομέι, και την Ίζολα ντέι Πεσκατόρι (Νησί
των Ψαράδων). Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

9η ημέρα Μιλάνο - Ανκόνα

Πρόγευμα. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα όπου θα επιβιβαστούμε στο
πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση
εν πλω.

10η ημέρα Ηγουμενίτσα – Θεσσαλονίκη

Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε στο
λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό σας.
‘Άφιξη αργά το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη.
Σημείωση: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και
δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
Περιλαμβάνονται:• Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο
του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα.• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα - Ανκόνα
- Ηγουμενίτσα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4). •
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. • Πρόγευμα καθημερινά
(εκτός πλοίου). • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως
αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. •Εισιτήριο
κρουαζιέρα στα χωρία της Cinque Terre.• Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. •Τοπικός ξεναγός στη Φλωρεντία •
Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς
χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται• Ότι ρητά αναφέρεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.• Checkpoint (25€)• Είσοδος στο
Ωκεανογραφικό Μουσείο • Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο
τη βραδιά (Μασσαλία 2,5€, Νίκαια 2,5€, Γένοβα 3€, Μιλάνο 2€)

ΣΙΚΕΛΙΑ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ
9ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Θεσσαλονίκη - Ηγουμενίτσα – Εν Πλω

Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση
στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι του Μπάρι .
Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα Μπάρι - Αλμπερομπέλο - Ματέρα - Ρήγιο

Άφιξη στο λιμάνι του Μπάρι . Αναχώρηση για το Αλμπερομπέλο το χωριό
που μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι, έχει ανακηρυχτεί Μνημείο
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Περιήγηση στα
γραφικά σοκάκια του χωριού για να δούμε τα κατάλευκα σπίτια του με
τις χαρακτηριστικές τους πυραμιδωτές, θολωτές ή κωνικές σκεπές τους
από ασβεστολιθικές πλάκες (τους περίφημους τρούλους) στολισμένες με
αποτροπαϊκά σύμβολα (ήλιους, σταυρούς, ζώδια κ.λπ.). Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε τη Ματέρα που απέκτησε διεθνή φήμη από την αρχαία πόλη
Σάσσι Ματέρα, που σημαίνει «Οι πέτρες – σπηλιές της Ματέρα», με σπίτιασπηλιές μέσα στα βράχια από την προϊστορική περίοδο. Στην περιήγηση μας θα
δούμε το μοναστηριακό συγκρότημα της Παρθένου με τις εκκλησίες του Αγίου
Νικολάου και Αγίου Πέτρου. Το ιστορικό κέντρο της Ματέρα έχει ανακηρυχτεί
από την Unesco, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Άφιξη αργά
το απόγευμα στο Ρήγιο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η ημέρα Ρήγιο - Κεφαλού - Παλέρμο

Πρόγευμα. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρήγιο, για να δούμε
τους ξακουστούς «Πολεμιστές του Ριάτσε», δύο μοναδικά αρχαία ελληνικά
μπρούντζινα αγάλματα. Στη συνέχεια θα περάσουμε στη Σικελία από το στενό
της Σκύλας και της Χάρυβδης, και διασχίζοντας την βόρεια πλευρά του νησιού
θα επισκεφθούμε την Κεφαλού για να επισκεφθούμε τη Πιάτσα Ντουόμο με τον
Καθεδρικό Ναό (12ος-15ος αι.), με τα βυζαντινά ψηφιδωτά. Αργά το απόγευμα
άφιξη στην πρωτεύουσα και διοικητική έδρα της αυτόνομης περιοχής της
Σικελίας: το Παλέρμο, στους πρόποδες του βουνού Πελεγκρίνο. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η ημέρα Παλέρμο – Μονρεάλε

Πρόγευμα. Αναχώρηση για τον λόφο του Μονρεάλε, όπου δεσπόζει ο
επιβλητικός Καθεδρικός Ναός (6.000 τ.μ.) με τα θαυμάσια ψηφιδωτά
βυζαντινής τέχνης. Επιστροφή στο Παλέρμο. Η περιήγησή μας θα αρχίσει από
το Βασιλικό Παλάτι –έδρα των Νορμανδών βασιλέων της Σικελίας και σήμερα
του Κοινοβουλίου της–, και θα συνεχιστεί με τον Καθεδρικό Ναό, την Πιάτσα
Πρετόρια με το «Σιτριβάνι της Ντροπής» και το μέγαρο της Γερουσίας, την
εκκλησία της Μαρτοράνα με τα περίφημα βυζαντινά ψηφιδωτά, το θέατρο
Μάσιμο και την πλατεία με το Πολυθέαμα Γαριβάλδη. Επιστροφή το μεσημέρι
στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.

5η ημέρα Παλέρμο - Ακράγας - Κατάνια

Πρόγευμα. Αναχώρηση για τον Ακράγαντα (Αγκριτζέντο), μία από τις
πλουσιότερες και επιφανέστερες ελληνικές αποικίες της Μεγάλης Ελλάδας, όπου
μας περιμένει ένα εκπληκτικό θέαμα στον αρχαιολογικό χώρο της «Κοιλάδας
των Ναών». Θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας από τον Ναό της Λακινίας Ήρας
και θα συνεχίσουμε με τον καλοδιατηρημένο Ναό της Ομόνοιας, του Ηρακλή
του Ολύμπιου Δία, των Διοσκούρων και του Ηφαίστου. Αργά το απόγευμα,
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή της Κατάνια.
Δείπνο.

6η ημέρα Κατάνια - Συρακούσες - Ορτύγια - Νότο

Πρόγευμα αναχώρηση για τις Συρακούσες. Ξενάγηση στο αρχαιολογικό πάρκο
της Νεάπολης, όπου θα δούμε τον Βωμό του Ιέρωνα, το «Αφτί του Διονύσου»
στα Λατομεία του Παραδείσου, το αρχαίο θέατρο, το Νυμφαίο και το ρωμαϊκό
αμφιθέατρο. Ακολουθεί επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, που βρίσκεται
πάνω στο νησάκι Ορτυγία, όπου θα θαυμάσουμε τον Ναό του Απόλλωνα, την
Πλατεία Αρχιμήδη με την Κρήνη της Αρτέμιδος, τον Καθεδρικό Ναό –μετατροπή
του αρχαίου Ναού της Αθηνάς σε χριστιανική εκκλησία, τη Βασιλική της Σάντα
Λουτσία με τον αριστούργημα του Καραβάτζιο «Η ταφή της Σάντα Λουτσία»,
και θα καταλήξουμε στην Πηγή της Αρέθουσας με τους παπύρους μέσα στο
νερό. Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την πόλη Νότο στους
πρόποδες των Υβλαίων Ορέων. Μία πόλη που συγκαταλέγονται στον κατάλογο
των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και το μπαρόκ είναι στην
αποθέωσή του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Κατάνια και απόγευμα
ελεύθερο. Δείπνο.

7η ημέρα Κατάνια – Ταορμίνα – Λέτσε

Πρόγευμα αναχώρηση για την πανέμορφη και κοσμοπολίτικη Ταορμίνα (ελ.
Ταυρομένιον), με θέα το Ιόνιο. Τόπος καλλιτεχνών, μποέμ και συγγραφέων,
τόπος έμπνευσης και ρεμβασμού, η αρχαία αποικία των Ναξίων ασκεί
ακαταμάχητη έλξη στον επισκέπτη. Περνώντας την Πόρτα Μεσσίνα, θα δούμε
το Παλάτσο Κορβάια, που αποτέλεσε έδρα του πρώτου Σικελικού Κοινοβουλίου
(1410), το αρχαίο ελληνικό θέατρο, με πανοραμική θέα στη θάλασσα και
την Αίτνα, και διαμέσου της Κόρσο Ουμπέρτο, θα καταλήξουμε στην κεντρική
πλατεία Πιάτσα Νόβε Απρίλε με την εκκλησία του Αγίου Αυγουστίνου και τον
Πύργο του Ρολογιού. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Λέτσε, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

8η ημέρα Λέτσε - Ελληνόφωνα Χωριά Απουλίας - Μπάρι

Πρόγευμα. Η πανοραμική περιήγηση μας ξεκινάει από την κεντρική πλατεία της
πόλης του Αγίου Ορόντζο. Θα δούμε το καλοδιατηρημένο Ρωμαϊκό αμφιθέατρο,
τη στήλη της Απίας Οδού, το Δικαστικό Μέγαρο και διασχίζοντας τον κεντρικό
πεζόδρομο της πόλης θα καταλήξουμε στην πλατεία του Καθεδρικού Ναού όπου
η αποθέωση του μπαρόκ είναι εμφανέστατη. Συνεχίζουμε για την επίσκεψη μας

στα Ελληνόφωνα χωρία του Σαλέντο, Στερνατία και Καλημέρα, που ακόμη και
σήμερα οι κάτοικοι μιλούν την διάλεκτο «Γκρίγκο», που η προέλευση της χάνεται
στα βάθη του χρόνου. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο Μπάρι, επιβίβαση στο
πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και διανυκτέρευση εν πλω.

9η ημέρα Ηγουμενίτσα - Θεσσαλονίκη

Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε στο
λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Άφιξη αργά το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.
Σημείωση: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και
δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Περιλαμβάνονται:

• Π ολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου μας για τις
μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Α κτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Μπάρι – Ηγουμενίτσα σε
4κλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4).
• Δ ιαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
• Π ρόγευμα κι ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου).
• Ε κδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο
αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Τ οπικοί ξεναγοί στον Ακράγαντα, Συρακούσες και Ρήγιο.
• Έ μπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Α σφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
•Φ
 .Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Ε ίσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά
όπου απαιτείται.
• Ό ,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• C heckpoint (25€ )
• Δ ημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη βραδιά (περίπου 2 €). 57

ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ

- ΚΑΠΡΙ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ

7ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Θεσσαλονίκη – Ηγουμενίτσα – Εν Πλω

Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση
στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι του Μπάρι .
Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα Μπάρι - Αλμπερομπέλο - Ματέρα – Σαλέρνο

Άφιξη στο λιμάνι του Μπάρι. Άφιξη επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση
για το Αλμπερομπέλο το χωριό που μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο από
παραμύθι, έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς
από την UNESCO. Περιήγηση στα γραφικά σοκάκια του χωριού για να δούμε
τα κατάλευκα σπίτια του με τις χαρακτηριστικές τους πυραμιδωτές, θολωτές ή
κωνικές σκεπές τους από ασβεστολιθικές πλάκες (τους περίφημους τρούλους)
στολισμένες με αποτροπαϊκά σύμβολα (ήλιους, σταυρούς, ζώδια κ.λπ.). Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Ματέρα που απέκτησε διεθνή φήμη από την
αρχαία πόλη Σάσσι Ματέρα, που σημαίνει «Οι πέτρες – σπηλιές της Ματέρα», με
σπίτια-σπηλιές μέσα στα βράχια από την προϊστορική περίοδο. Στην περιήγηση
μας θα δούμε το μοναστηριακό συγκρότημα της Παρθένου με τις εκκλησίες
του Αγίου Νικολάου και Αγίου Πέτρου. Το ιστορικό κέντρο της Ματέρα έχει
ανακηρυχτεί από την Unesco, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Άφιξη αργά το απόγευμα στο Σαλέρνο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3 ημέρα Σαλέρνο - Κρουαζιέρα Ποζιτάνο & Αμάλφι
η

Πρόγευμα. Αναχώρηση

για μια μαγευτική κρουαζιέρα στο Τυρρηνικό

Πέλαγος. Πρώτη μας επίσκεψη το γραφικό Ποζιτάνο, ένας οικισμός-βεράντα
στο απέραντο γαλάζιο, και χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε στα στενά
καλντερίμια του. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το Αμάλφι, χτισμένο στον
μυχό του ομώνυμου κόλπου στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, μία από τις πλέον
συγκλονιστικές ακτές της Ευρώπης. Στην περιπατητική μας περιήγηση θα
δούμε τα αρχοντικά σπίτια, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα με βυζαντινά,
αραβικά και γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας. Δείπνο.

4η ημέρα Σαλέρνο - Κάπρι

Πρόγευμα. Νωρίς το πρωί θα πάρουμε το ταχύπλοο για το μαγευτικό νησί
Κάπρι, που με τις ρωμαϊκές επαύλεις, τα αγάλματα, τα λουτρά, τις εκκλησίες,
τις κρεμαστές σκάλες που καταλήγουν στη θάλασσα μέσα σε μια οργιώδη και
πολύχρωμη μεσογειακή βλάστηση, θυμίζει σκηνικό άλλης εποχής. Προτείνουμε
επίσης και μια επίσκεψη στη Γαλάζια Σπηλιά. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας. Δείπνο.

5η ημέρα Σαλέρνο - Πομπηία - Νάπολη - Λέτσε

Πρόγευμα. Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας, που
θάφτηκε από τη λάβα και τη στάχτη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Στην ξενάγηση
που ακολουθεί θα δούμε μεταξύ άλλων την Πόρτα Μαρίνα, την αρχαία αγορά,
το θέατρο, τους ναούς του Δία και του Απόλλωνα, τα λουτρά, τις πολυτελείς
επαύλεις με τις περίφημες τοιχογραφίες (1ος αι. π.Χ.), που μας παρέχουν μια

ολοκληρωμένη εικόνα της ζωγραφικής του αρχαίου κόσμου. Συνεχίζουμε για
την πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη Νάπολη, μια πόλη πολύβουη και γεμάτη
αντιθέσεις. Στην πανοραμική μας επίσκεψη θα δούμε την παραλία, το Καστέλλο
ντελ Ουόβο, το Βασιλικό Παλάτι, τη Στοά του Ουμπέρτου και την παλαιότερη
όπερα στην Ευρώπη: το Θέατρο Σαν Κάρλο. Αναχώρηση για το Λέτσε.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.

6η ημέρα Λέτσε – Ελληνόφωνα Χωριά Απουλίας - Μπάρι

Πρόγευμα. Η πανοραμική περιήγηση μας ξεκινάει από την κεντρική πλατεία της
πόλης του Αγίου Ορόντζο. Θα δούμε το καλοδιατηρημένο Ρωμαϊκό αμφιθέατρο,
τη στήλη της Απίας Οδού, το Δικαστικό Μέγαρο και διασχίζοντας τον κεντρικό
πεζόδρομο της πόλης θα καταλήξουμε στην πλατεία του Καθεδρικού Ναού όπου
η αποθέωση του μπαρόκ είναι εμφανέστατη. Συνεχίζουμε για την επίσκεψη μας
στα Ελληνόφωνα χωρία του Σαλέντο, Στερνατία και Καλημέρα, που ακόμη και
σήμερα οι κάτοικοι μιλούν την διάλεκτο «Γκρίγκο», που η προέλευση της χάνεται
στα βάθη του χρόνου. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο Μπάρι, επιβίβαση στο
πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και διανυκτέρευση εν πλω.

7η ημέρα Ηγουμενίτσα - Θεσσαλονίκη

Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε στο
λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Άφιξη αργά το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.
Σημείωση: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα
πραγματοποιηθούν.

Περιλαμβάνονται:

• Π ολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις
μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Α κτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Μπάρι – Ηγουμενίτσα σε
4κλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4).
• Δ ιαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
• Π ρωινό κι ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου).
• Ε κδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο
αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Ε ισιτήρια κρουαζιέρας στο Αμάλφι και Ποζιτάνο.
• Ε ισιτήρια Κρουαζιέρα στο κοσμοπολίτικο Κάπρι.
• Τ οπικός ξεναγός στην Πομπηία .
• Έ μπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Α σφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
•Φ
 .Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:

58

• Ε ίσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά
όπου απαιτείται.
• Ό ,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• C heckpoint (15€ )
• Δ ημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη βραδιά. (Λέτσε 3€).

ΑΪΒΑΛΙ - ΣΜΥΡΝΗ
4ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Τροία - Αϊβαλί

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 Τσανάκαλε. 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 ημέρα Αϊβαλί - Φώκαια - Σμύρνη

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. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το προάστιο
του Καρσίγιακα, ελληνιστί Κορδελιό και 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. Το βράδυ θα
παρακαλοθούσημε τη λειτουργία της Ανάστασης στον ναό του Αγίου
Βουκόλου Σμύρνης στη λαϊκή συνοικία του Μπασμανέ.

3η ημέρα Αϊβαλί - Πέργαμος - Μοσχονήσια

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.

ΑΪΒΑΛΙ

4η ημέρα Αϊβαλί - Τσανάκαλε - Καλλίπολη - Επιστροφή

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.

ΤΡΟΙΑ

Περιλαμβάνονται:

• Τ ρεις (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 στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
4,5ΗΜΕΡΕΣ
ΒΡΑΔΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1η ημέρα Αναχώρηση - Κωνσταντινούπολη

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 ημέρα Κωνσταντινούπολη - Μπαλουκλί - Καπαλί Τσαρσί

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 ημέρα Κωνσταντινούπολη (Ξενάγηση)

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 συ¬νέ¬χεια θα με¬τα¬βού¬με στο ιστο¬ρι¬κό
κέ¬ντρο 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 ημέρα Κωνσταντινούπολη - Πριγκηπόννησα

Πρόγευμα και στη συνέχεια περνώντας από την πρώτη κρεμαστή γέφυρα
του Βοσπόρου στην ασιατική ακτή φθάνουμε στη Χαλκηδόνα με τη γνωστή
λεωφόρο Βαγδάτης και τα υπερπολυτελή εμπορικά καταστήματα. Συνεχίζουμε
για το λιμάνι του Μπόσταντζι, από όπου θα πραγματοποιήσουμε προαιρετική
εκδρομή με το πλοιάριο της γραμμής, για τα μαγευτικά και καταπράσινα
Πριγκιπόννησα. 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 ανάβασηπροσκύνημα στο μοναστήρι του Αϊ-Γιώργη 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.

5η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Πατριαρχείο - Βλάχερνα Επιστροφή

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.
Σημείωση: Η εκδρομή στα Πριγκηπόννησα πραγματοποιείται εφόσον
το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν
πραγματοποιείται η 4η ημέρα.

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 στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
4,5ΗΜΕΡΕΣ
ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1η ημέρα Αναχώρηση - Κωνσταντινούπολη

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, τακτοποίηση και
ξεκούραση.

2η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Μπαλουκλί - Καπαλί Τσαρσί Πριγκηπόννησα

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
Αϊ-Γιώργη 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 ημέρα Κωνσταντινούπολη (Ξενάγηση)

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 ημέρα Κωνσταντινούπολη - προαιρετική εκδρομή στην
Προύσα

Πρόγευμα και ξεκινάμε για την προαιρετική εκδρομή στην 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 ημέρα Κωνσταντινούπολη - Πατριαρχείο - Βλάχερνα Επιστροφή

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.
Σημείωση: Η εκδρομή στα Πριγκηπόννησα πραγματοποιείται εφόσον
το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν
πραγματοποιείται η 4η ημέρα.

ΠΡΟΥΣΑ

Περιλαμβάνονται:

• Τ ρεις (3) ή τέσσερις (4) 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.
• Π ροαιρετική εκδρομή στην Προύσα 20€.
• 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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ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
7ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Κωνσταντινούπολη

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Κάνοντας τις προβλεπόμενες
στάσεις, φθάνουμε στον συνοριακό σταθμό των Κήπων. Έλεγχος, διέλευση
συνόρων και άγιξη στην Κωνσταντινούπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
το απόγευμα ελεύθερος χρόνος.

4η ημέρα Καππαδοκία

Πρόγευμα και επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, στο Αγίασμα
της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος
Ύμνος το 626 μ.Χ., για να καταλήξουμε στο Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής
(Μπαλουκλή), με τα ψάρια της παράδοσης της Άλωσης και τους τάφους των
Πατριαρχών. Περνώντας την κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου που ενώνει την
Ευρώπη με την Ασία και διαμέσου Νικομήδειας και Κλαυδιουπόλεως, φθάνουμε
στην πρωτεύουσα της σύγχρονης Τουρκίας, την Άγκυρα, μια σύγχρονη
μεγαλούπολη χωρίς αξιοσημείωτα μνημεία από το παρελθόν της. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος και δείπνο.

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την πόλη της
Σινασσού, όπου θα δούμε τον μεγαλοπρεπή ναό των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης καθώς και τον ναό του Αγίου Βασιλείου. Συνεχίζουμε στο υπαίθριο
μουσείο της κοιλάδας στα Κόραμα, σε ένα υπέροχο τοπίο από λαξευμένες στους
βράχους εκκλησίες και μοναστήρια με μοναδικές βυζαντινές τοιχογραφίεςαγιογραφίες. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν η Σκοτεινή Εκκλησία,
η Εκκλησία του Μήλου και η σημαντικότερη από όλες Τοκαλί Κιλισέ με
τοιχογραφίες που απεικονίζουν σκηνές από τη ζωή του Χριστού. Στη συνέχεια
ακολουθώντας το ηφαιστειακό ανάγλυφο των περιοχών της Ζέλβης και της
Αβάνου θα θαυμάσουμε από κοντά το μοναδικό δημιούργημα της φύσης
και χαρακτηριστικό της Καππαδοκίας, τις περίφημες «νεραϊδοκαμινάδες».
Θα καταλήξουμε στην Καισαρεία, οικονομικό και θρησκευτικό κέντρο της
Καππαδοκίας, πατρίδα του Μεγάλου Βασιλείου. Περιήγηση στα αξιοθέατα της
πόλης και βόλτα στην κλειστή αγορά της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
προαιρετική νυχτερινή διασκέδαση με παραδοσιακούς ρυθμούς της Ανατολίας.

3η ημέρα Άγκυρα - Προκόπιο

5η ημέρα Καπποδοκία

2η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Άγκυρα

Μετά το πρόγευμα, επίσκεψη στο Μουσείο των Πολιτισμών της Ανατολίας, με
σημαντικά ευρήματα από όλους τους πρόχριστιανικούς πολιτισμούς (Χετταίοι,
Φρύγες, Πέρσες, Σκύθες) της Μικράς Ασίας. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο
Προκόπι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στην οικία που έζησε ο Άγιος
Ιωάννης ο Ρώσος. Δείπνο.

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Περνώντας από τα ηφαιστειακά φαράγγια,
φθάνουμε στην υπόγεια πόλη της Μαλακοπής με βάθος περίπου 85 μέτρων
σε οκτώ διαφορετικά επίπεδα με την εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων να
δεσπόζει στην είσοδό της. Στη συνέχεια αναχωρούμε για έναν από τους
εντυπωσιακότερους σχηματισμούς της νότιας Καππαδοκίας, την κοιλάδα του

ΑΓΚΥΡΑ

Περιστρέματος (Ihlara) με τις αναρίθμητες λαξευμένες εκκλησίες και κατοικίες
μοναχών. Περιήγηση στους τόπους όπου αγίασαν μορφές του ορθόδοξου
μοναχισμού και επόμενος σταθμός η πόλη της Καρβάλης, με τον ναό του Αγίου
Γρηγορίου του Θεολόγου χτισμένη σε μια πλαγιά από πωρόλιθο. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Προκόπιο-Προύσα

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και μέσω Εσκισεχίρ, άφιξη στην Προύσα. Χρόνος
ελεύθερος στην αγορά της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και
διανυκτέρευση.

7η ημέρα Προύσα - Επιστροφή

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση. Διαμέσου Λαμψάκου, επιβίβαση στο
φέρι μποτ και διασχίζοντας τα στενά του Ελλησπόντου περνάμε στην απέναντι
πλευρά, στην Καλλίπολη. Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός και αστυνομικός
έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στην πόλη μας.
Σημείωση: Η εκδρομή πραγματοποιείται και με αντίστροφη φορά
χωρίς καμία παράλειψη.

Περιλαμβάνονται:

• Έ ξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον
τιμοκατάλογο.
• Η μιδιατροφή εκτός Κωνσταντινούπολης.
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία,
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Α κτοπλοϊκά εισιτήρια Λάμψακος Καλλίπολη.
• 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 στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο.
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ΚΛΑΣΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ
7ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Τσανάκαλε

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Κάνοντας τις προβλεπόμενες
στάσεις, φθάνουμε στον συνοριακό σταθμό των Κήπων. Περνώντας από
Κεσσάνη, Καλλίπολη, φτάνουμε στη Μάδυτο για να περάσουμε τα στενά του
Ελλησπόντου με το καράβι για Τσανάκαλε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
δείπνο.

2η ημέρα Τσανάκαλε - Τροία - Αϊβαλί - Πέργαμος - Σμύρνη

Πρόγευμα και στη συνέχεια επίσκεψη στις αρχαιότητες της ομηρικής Τροίας.
Ξαναζήστε στον αρχαιολογικό χώρο, την Ιλιάδα με τους Έλληνες και Τρώες
ήρωες, Αχιλλέα, Έκτορα, Μενέλαο και πόσους ακόμη που έμειναν στην ιστορία
μέσα από το έργο του Ομήρου. Θα δούμε ερείπια από την αρχαία πόλη και
αντίγραφο του Δούρειου Ίππου. Δια μέσου μιας πανέμορφης διαδρομής
στις κατάφυτες πλαγιές του όρους Ίδη, συνεχίζουμε για Αδραμύττιο για να
φθάσουμε στο μοναδικό Αϊβαλί, τις αλλοτινές Κυδωνιές, μέσα σε έναν απέραντο
κάμπο από ελαιόδεντρα. Ελεύθερος χρόνος στα γραφικά σοκάκια με τις παλιές
σαπωνοποιίες, όπου θα δούμε τα παλιά ελληνικά αρχοντικά σπίτια που σώζονται
ακόμη και κοσμούν το Αϊβαλί. Στη συνέχεια επίσκεψη στην αρχαία Πέργαμο,
μία από τις λαμπρότερες πόλεις της αρχαιότητας. Ξενάγηση στο Ασκληπιείο, τη
βασιλική του Αγίου Ιωάννη, την Κόκκινη Αυλή. Συνεχίζουμε για να φτάσουμε
στη Σμύρνη, πρωτεύουσα της Ιωνίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος
χρόνος. Δείπνο.

5η ημέρα Σμύρνη - Παμούκαλε

ΠΕΡΓΑΜΟΣ

Αφού απολάυσουμε το πρόγευμά μας, κατευθυνόμαστε για το Παμούκαλε,
κυριολεκτικά «κάστρο από βαμβάκι», γνωστό για τα ασβεστολιθικά
δημιουργήματα της φύσης. Επισκεπτόμαστε την πόλη της Ιεράπολης όπου
θα δούμε τις τραβερτίνες, ασβεστολιθικές κατακαθίσεις. Στη συνέχεια
κατευθυνόμαστε στον αρχαιολογικό χώρο της Αφροδιασιάδας, όπου θα
θαυμάσουμε το στάδιο των ελληνιστικών χρόνων, το Τετράπυλο και τα ερείπια
του ναού της Αφροδίτης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

6η ημέρα Σμύρνη

Μετά το πρόγευμα, μετάβαση στην Ακρόπολη του Καντιφέ Καλέ για μια
πανοραμική ξενάγηση της Σμύρνης. Καθοδόν περιήγηση της πόλης όπου θα
δούμε το διοικητήριο με το γραφικό Ρολόι, τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, την
ιστορική προκυμαία και τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό. Ελεύθεροι στην
αγορά της Σμύρνης. Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η ημέρα Σμύρνη - Κήποι - Επιστροφή

Πρόγευμα και αναχώρησησ για Λάμψακο από όπου με την υπάρχουσα
πορθμιακή γραμμή, περνάμε από την Ασία στην Ευρώπη. Διασχίζουμε την
ιστορική χερσόνησο της Καλλίπολης και διερχόμενοι τα τουρκοελληνικά
σύνορα, διασχίζοντας την Εγνατία οδό, φθάνουμε στην πόλη μας το βράδυ,
γεμάτοι αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

3η ημέρα Έφεσος - Κουσάντασι

Μετά το πρόγευμα θα κατευθυνθούμε νότια, στην καρδιά της Αρχαίας Ιωνίας.
Θα επισκεφθούμε την αρχαία Έφεσο που αποτέλεσε για χίλια χρόνια σημαντική
πόλη του ελληνισμού. Πατρίδα του φιλόσοφου Ηράκλειτου ήταν γνωστή σε
όλο τον αρχαίο κόσμο για τη λατρεία της Εφεσίας Αρτέμιδος. Στον αρχαιολογικό
χώρο θα δούμε το Βουλευτήριο, το Πρυτανείο, τη Δημόσια Αγορά, το
Νυμφαίο, τη Βιβλιοθήκη του Κέλσου, το Θέατρο, το Γυμνάσιο και το Στάδιο.
Τριγύρω από την Έφεσο θα επισκεφθούμε τον Κιρκιντζέ, το ελληνικό χωριό
που αναφέρει η Διδώ Σωτηρίου στα «Ματωμένα Χώματα» και το κοσμοπολίτικο
θέρετρο Κουσάντασι. Ελεύθερος χρόνος στην πλούσια αγορά και γεύμα εξ
ιδίων. Το απόγευμα επιστρέφουμε στη Σμύρνη και κάνουμε μια βόλτα στη
μοναδική συνοικία του Κορδελιού. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο, δείπνο και
διανυκτέρευση.

4η ημέρα Τσεσμέ (προαιρετική ημερήσια εκδρομή)

Πρόγευμα και θα κατευθυνθούμε προς το παραθαλάσσιο Τσεσμέ, παλιότερα
γνωστό στα ελληνικά ως Κρήνη, ακριβώς απέναντι από τη Χίο, στη δυτική άκρη
της χερσονήσου της Ερυθραίας. Η πορείας μας ακολουθεί τη νότια ακτή του
κόλπου της Σμύρνης και θα περάσουμε έξω από τα Βούρλα, τη Σκάλα Βουρλών
(αρχ. Κλαζομεναί), όπου σώζεται το σπίτι του ποιητή του Γιώργου Σεφέρη, τα
Αλάτσατα, το Λυθρί (αρχ. Ερυθραί), την Κάτω Παναγία και άλλα χωριά όπου ο
ελληνισμός ανθούσε μέχρι το 1922. Στο Τσεσμέ θα παραμείνουμε για γεύμα εξ
ιδίων σε μια από τις παραθαλάσσιες ψαροταβέρνες και το απόγευμα επιστροφή
στη Σμύρνη. Δείπνο.

ΕΦΕΣΟΣ

Περιλαμβάνονται:

• Έ ξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον
τιμοκατάλογο.
• Π ρόγευμα και δείπνο στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
•Μ
 ετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία,
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Α κτοπλοϊκά εισιτήρια Μάδυτος Τσανάκαλε και Λάμψακος Καλλίπολη.
• 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 στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο.
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εκ δρομ ικ ό πρόγ ρα μ μ α

ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
6ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
1η ημέρα Πτήση για Ηράκλειο - Μονή Αρκαδίου - Ρέθυμνο Χανιά

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ηράκλειο. Άφιξη και αναχώρηση
για το ιστορικό Αρκάδι και προσκύνημα στη μονή Αρκαδίου. Το σημαντικότερο
μέρος της μονής είναι ο κεντρικός δίκλιτος ναός, το Καθολικόν, που είναι
αφιερωμένος στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος (το ένα κλίτος), και στους
Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη (το έτερο κλίτος). Ακολουθεί το Ρέθυμνο,
πόλη που μαγεύει τον επισκέπτη με το ξεχωριστό χρώμα και την πλούσια
πολιτιστική παράδοση. Η παλιά πόλη, κτισμένη γύρω από το εντυπωσιακό
κάστρο Φορτέτζα, διατηρεί την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και την αρχοντική όψη
της, με τη βενετσιάνικη ρυμοτομία, τις εκκλησίες δίπλα σε μιναρέδες, τα τοξωτά
περάσματα, τα αρχοντικά, τις οθωμανικές βρύσες, τα στενά δρομάκια, τα
θολωτά ισόγεια και τα παλιά σπίτια με τα βαριά ξύλινα πορτοπαράθυρα. Καρδιά
της παλιάς πόλης είναι το γραφικό βενετσιάνικο λιμάνι και ο φάρος στην άκρη
του μικρού λιμενοβραχίονα. Στη συνέχεια μετάβαση στα Χανιά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε να συμμετέχετε στις πασχαλινές εκδηλώσεις και
να παρακολουθήσετε την περιφορά του Επιταφίου στο κέντρο της πόλης μέσα
σε κατανυκτική ατμόσφαιρα.

2η ημέρα Χανιά (περιήγηση πόλης) - Φαράγγι Σαμαριάς

Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην όμορφη πόλη. Θα περάσουμε
από τη συνοικία Χαλέπα όπου βρίσκεται το παλάτι του πρίγκιπα Γεωργίου,
το σπίτι του Ελευθέριου Βενιζέλου και καταλήγουμε στο κέντρο της πόλης
που είναι χτισμένη στα ερείπια της αρχαίας Κυδωνίας. Επίσης, θα δούμε το
βενετσιάνικο λιμάνι, τον φάρο, το φρούριο Φιρκά και τον μητροπολιτικό ναό
της Παναγίας που είναι αφιερωμένος στα Εισόδια της Θεοτόκου. Στη συνέχεια
θα μεταβούμε στο φαράγγι της Σαμαριάς που αποτελεί το μακρύτερο φαράγγι
στην Ευρώπη για να θαυμάσουμε το υπέροχο φυσικό τοπίο. Επιστροφή στα
Χανιά και προτείνουμε να γιορτάσετε την Ανάσταση στον καθεδρικό ναό
Εισοδίων της Θεοτόκου.

3η ημέρα Χανιά - Τάφοι Βενιζέλων - Πασχαλινό γλέντι

Πρόγευμα και επίσκεψη στους τάφους του Ελευθέριου και Σοφοκλή Βενιζέλου
στον λόφο του Προφήτη Ηλία. Η θέα προς την πόλη είναι μαγευτική και το
όμορφο τοπίο θα σας ενθουσιάσει. Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια
επιστροφή στο ξενοδοχείο για το πασχαλινό γλέντι.

4η ημέρα Χανιά - Ηράκλειο

Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες αγορές και στη συνέχεια
μετάβαση στη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, Ηράκλειο. Αποτελεί πόλη με
πολύχρονη ιστορία διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο. Θα επισκεφθούμε τον
τάφο του Νίκου Καζαντζάκη που βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της πόλης,
πάνω στα ενετικά τείχη στον προμαχώνα Μαρτινένγκο, με υπέροχη θέα.
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Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με
την πόλη.

5η ημέρα Ηράκλειο - Αρχ. Μουσείο - Κνωσός - Φαιστός

HOTEL
VANISKO HRAKLEIO

Πρόγευμα και επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο, συνεχίζουμε για τα
Ανάκτορα της Κνωσού. Η Κνωσός αποτελούσε το κέντρο του μινωικού
πολιτισμού. Εδώ βρισκόταν το μεγαλύτερο ανάκτορο της μινωικής Κρήτης που
οικοδομήθηκε πάνω στα ερείπια παλαιότερου. Ξεκινάμε για το ανάκτορο της
Φαιστού, έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης,
το δεύτερο σε σπουδαιότητα και έκταση μινωικό ανάκτορο, θρησκευτικό,
οικονομικό και διοικητικό κέντρο στη μινωική εποχή. Χρόνος ελεύθερος και
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Ηράκλειο - Άγιος Νικόλαος - Σπιναλόγκα - Πτήση
Επιστροφής

Πρόγευμα και μετάβαση στον Άγιο Νικόλαο ένα από τα ομορφότερα μέρη
της Κρήτης. Χαρακτηριστική είναι η λίμνη σε σχήμα χοανοειδές, στο κέντρο
της πόλης, γνωστή στους μεσαιωνικούς χρόνους ως Μανδράκι (κλειστό
λιμάνι). Σήμερα ενώνεται με τη θάλασσα με διώρυγα. Τα δύο τμήματα της
πόλης συνδέονται με γέφυρα. Γύρω από τη λίμνη υπάρχουν καφέ-εστιατόρια
με όμορφη θέα. Στάση για φαγητό. Συνεχίζουμε για Ελούντα και Σπιναλόγκα
(εισιτήρια εξ ιδίων). Επιστροφή στο Ηράκλειο για την πτήση επιστροφής.

HOTEL
ELEFTHERIA

Περιλαμβάνονται:

• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά 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.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φόρος διαμονής.
• 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.

HOTEL
SIRIOS VILLAGE

ατ ομ ικ ό
πρόγ ρα μμ α

ΡΈΘΥΜΝΟ 5ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Πτήση για Κρήτη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το μεγαλύτερο νησί
της Ελλάδας, Κρήτη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την περιοχή.
2η - 4η ημέρα Ρέθυμνο
Ελεύθερες ημέρες σε μια από τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές

Περιλαμβάνονται:• Αεροπορικά εισιτήρια• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Δεν περιλαμβάνονται:• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Φόρος διαμονής. • 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.

πόλεις της Ελλάδας. Μπορείτε να ανακαλύψετε το παρελθόν της πόλης
μέσα από μια υπέροχη περιήγηση στο ιστορικό κέντρο όπου θα
θαυμάσετε μοναδικά μνημεία όπως το χάνι του Παττακού και την οικία
Δρανδάκη, και τα δύο εξαίρετα δείγματα βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής,
καθώς και το τζαμί του Καρά Μουσά πασά. Προτείνουμε να συμμετέχετε
στις πασχαλινές εκδηλώσεις. Παρακολουθήστε την περιφορά του
Επιταφίου, την ακολουθία της Ανάστασης στον μητροπολιτικό ναό

PORTO
PLATANIAS BEACH

ατ ομ ικ ό
πρόγ ρα μμ α

ΧΑΝΙΑ 4,5ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Πτήση για Χανιά
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας,
Κρήτη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια
πρώτη γνωριμία με την περιοχή.
2η - 4η ημέρα Χανιά
Ελεύθερες ημέρες. Προτείνουμε να περιηγηθείτε στους δρόμους της παλιάς
πόλης με τις επιβλητικές βενετσιάνικες οικίες, τις κρήνες και τους όμορφους
ναούς. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον Τοπανά, εντυπωσιακή περιοχή
της πόλης, την εβραϊκή συνοικία και την τουρκογειτονιά. Επίσης, το ιστορικό
προάστιο της Χαλέπας με τις νεοκλασικές επαύλεις και τους κήπους, το παλιό
λιμάνι με τη γραφική παραλία και το φάρο, σήμα κατατεθέν της πόλης.
Προτείνουμε να συμμετέχετε στις πασχαλινές εκδηλώσεις του νησιού.

Εισοδίων της Θεοτόκου και απολαύστε την παραδοσιακή φιλοξενία με
κρητικούς χορούς και τραγούδια την ημέρα του Πάσχα.
5η ημέρα Πτήση επιστροφής
Χρόνος ελεύθερος για έναν τελευταίο περίπατο. Μετάβαση στο
αεροδρόμιο και πτήση της επιστροφής.

PANORAMA HOTEL

IOLIDA HOTEL

Περιλαμβάνονται:• Αεροπορικά εισιτήρια• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά. Δεν περιλαμβάνονται:• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. • Φόρος διαμονής. • 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.
Παρακολουθήστε την περιφορά του Επιταφίου, την ακολουθία της Ανάστασης
στον μητροπολιτικό ναό Εισοδίων της Θεοτόκου και απολαύστε την παραδοσιακή
φιλοξενία με κρητικούς χορούς και τραγούδια την ημέρα του Πάσχα.

HOTEL
PORTO KALAMAKI

KYDON HOTEL

5η ημέρα Πτήση επιστροφής
Χρόνος ελεύθερος για έναν τελευταίο περίπατο. Μετάβαση στο αεροδρόμιο και
πτήση της επιστροφής.

ατ ομ ικ ό
πρόγ ρα μμ α

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5,6ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Πτήση για Ηράκλειο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το μεγαλύτερο νησί
της Ελλάδας, Κρήτη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την περιοχή.
2η - 5η ημέρα Ηράκλειο
Ελεύθερες ημέρες για να περιηγηθείτε στο κέντρο της πόλης όπου,

Περιλαμβάνονται:• Αεροπορικά εισιτήρια• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Δεν περιλαμβάνονται:• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Φόρος διαμονής. • 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.

μεταξύ άλλων, βρίσκονται πολλά μνημεία των μεσαιωνικών χρόνων.
Εντύπωση προκαλούν οι βενετσιάνικες και τουρκικές κρήνες, που
βρίσκονται διάσπαρτες στον ιστορικό ιστό της πόλης. Στο παλιό ενετικό
λιμάνι, δίπλα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρούνται οι θολωτοί
ταρσανάδες, όπου στον μεσαίωνα ναυπηγούνταν οι γαλέρες, ενώ στη
δυτική πλευρά κυριαρχεί το επιβλητικό φρούριο Κούλε. Προτείνουμε
να συμμετέχετε στις πασχαλινές εκδηλώσεις. Παρακολουθήστε

την περιφορά του Επιταφίου, την ακολουθία της Ανάστασης στον
καθεδρικό ναό του Αγίου Μηνά και απολαύστε την παραδοσιακή
φιλοξενία με κρητικούς χορούς και τραγούδια την ημέρα του Πάσχα.
6η ημέρα Πτήση επιστροφής
Χρόνος ελεύθερος για έναν τελευταίο περίπατο. Μετάβαση στο
αεροδρόμιο και πτήση της επιστροφής.
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Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια
• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται
στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Φόρος διαμονής.
• 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.

ατ ομ ικ ό
πρόγ ρα μμ α

ΡΌΔΟΣ

AMPHITRYON ΒOUTIQUE
ΗOTEL 4* SUP
1η ημέρα Πτήση για Ρόδο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για το μεγαλύτερο
νησί των Δωδεκανήσων και τρίτο πολυπληθέστερο ελληνικό νησί.
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια
πρώτη γνωριμία με το νησί του Ήλιου. Προαιρετική παρακολούθηση της
Λειτουργίας.
2η ημέρα Ρόδος
Μετά το πρόγευμα χρόνος ελεύθερος στην πόλη της Ρόδου.
Προτείνουμε να επισκεφθείτε το εντυπωσιακό παλάτι του Μεγάλου
Μαγίστρου που βρίσκεται υψωμένο στο τέλος της οδού Ιπποτών. Το
βράδυ παρακολούθηση του επιταφίου στην γραφική εκκλησία του Αγίου
Φανουρίου, όπου γίνεται η αναπαράσταση των παθών του Χριστού.
3η ημέρα Ρόδος
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος να ανακαλύψετε τις μοναδικές ομορφιές
του νησιού. Προτείνουμε έναν περίπατο στο λιμάνι και στη μεσαιωνική
πόλη που έχει χαρακτηριστεί από την Unesco μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς. Το βράδυ προτείνουμε παρακολούθηση της λειτουργίας

4,5ΗΜΕΡΕΣ

της Ανάστασης στην πανέμορφη εκκλησία του Ευαγγελισμού στην
πλατεία Δημαρχείου.
4η ημέρα Ρόδος
Ελεύθερος χρόνος. Πασχαλινό γεύμα. Το βράδυ προαιρετική

MITSIS GRAND HOTEL 5*

ΒUTTERFLY
ΒOUTIQUE ΗOTEL 3* SUP

διασκέδαση.
5η ημέρα Ρόδος
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για τις πιθανές τελευταίες αγορές. Το
απόγευμα πτήση επιστροφής.

EL GRECO

ατ ομ ικ ό
πρόγ ρα μμ α
NEW HAROULA
Περιλαμβάνονται:• Αεροπορικά εισιτήρια• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα στον χώρο του
ξενοδοχείου καθημερινά. Δεν περιλαμβάνονται:• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.• Φόρος διαμονής. • 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.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 4ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Πτήση για Σαντορίνη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για ένα από τα διασημότερα
νησιά των Κυκλάδων και από τα πιο γνωστά διεθνώς. Άφιξη,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη
γνωριμία με το νησί.
2η - 3η ημέρα Σαντορίνη
Ελεύθερες ημέρες για να επισκεφθείτε τις ομορφιές του νησιού. Τα
Φηρά μαζί με το Φηροστεφάνι, το Ημεροβίγλι και την Οία απλώνονται
κατά μήκος της Καλντέρας μαγεύοντας τον επισκέπτη. Ο οικισμός
της Οίας είναι ο πρώτος στην Ελλάδα που κρίθηκε διατηρητέος και
μοιάζει με έργο τέχνης σκαλισμένο στα πετρώματα που δημιούργησε
η ηφαιστειακή λάβα. Λιγότερο διάσημα, αλλά εξίσου όμορφα χωριά
του νησιού που αξίζει να επισκεφθείτε είναι το Ακρωτήρι και το Μέσα
Βουνό με τους διάσημους αρχαιολογικούς τους χώρους, ο Πύργος,
οι Καρτεράδες, το Εμπορειό, το Αμμούδι, η Φοινικιά, η Περίσσα, ο
Περίβολος, το Μεγαλοχώρι, το Καμάρι, η Μεσσαριά και ο Μονόλιθος.
Κάποια είναι κοσμοπολίτικα, κάποια πιο ήσυχα, άλλα περιτριγυρίζονται
από τεράστιους αμπελώνες, σε άλλα δεσπόζουν ψηλά κάστρα με
απέραντη θέα στο Αιγαίο, όλα όμως έχουν μια ιδιαίτερη ομορφιά που
θα σας συναρπάσει. Προτείνουμε να συμμετέχετε στις πασχαλινές
εκδηλώσεις του νησιού. Παρακολουθήστε την περιφορά του Επιταφίου
σε κατανυκτική ατμόσφαιρα, την ακολουθία της Ανάστασης στον
μητροπολιτικό ναό Ζωοδόχου Πηγής στην Χώρα στην πλατεία της
Αλευκάνδρας και απολαύστε την κυκλαδίτικη φιλοξενία με νησιώτικους
χορούς και τραγούδια την ημέρα του Πάσχα.
4η ημέρα Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια πτήση επιστροφής.
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HOTEL DAEDALUS

HOTEL SUNRISE
SANTORINI
PALACE 4*

MAJESTIC5*

BELVEDERΕ
ANDROMEDA
VILLAS

ατ ομ ικ ό
πρόγ ρα μμ α

ΧΙΟΣ 4ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Πτήση για Χίο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη «μυροβόλο νήσο» του
βορειοανατολικού Αιγαίου, Χίο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τη γύρω περιοχή.
Προτείνουμε να παρακολουθήσετε την περιφορά των Επιταφίων της
Χώρας που συναντιούνται στην κεντρική πλατεία Βουνακίου.

Περιλαμβάνονται:• Αεροπορικά εισιτήρια• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Δεν περιλαμβάνονται:• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Φόρος διαμονής. • 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.

2η - 3η ημέρα Χίος
Ελεύθερες ημέρες. Προτείνουμε να περιηγηθείτε στην πλούσια
με τοπικά προϊόντα αγορά της πόλης, την περιβόητη Απλωταριά,
να πιείτε καφέ στην κεντρική πλατεία, να κάνετε μια στάση στον
κατάφυτο Δημοτικό Κήπο και να επισκεφτείτε το Κάστρο της Χίου που
δεσπόζει αυτοκρατορικά δίπλα στο λιμάνι της πόλης και μετρά έντεκα
αιώνες ζωής. Επίσης προτείνουμε να συμμετέχετε στις πασχαλινές
εκδηλώσεις του νησιού. Παρακολουθήστε στον Βροντάδο το έθιμο

του ρουκετοπόλεμου που συμβολίζει το πέρασµα από τον θάνατο στην
αιώνια ζωή. Πρόκειται για μια ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο
μεγαλύτερες ενορίες της πόλης, του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας
της Ερυθιανής. Τέλος, απολαύστε την παραδοσιακή φιλοξενία με
νησιώτικους χορούς και τραγούδια την ημέρα του Πάσχα.
5η ημέρα Πτήση επιστροφής
Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση της επιστροφής.

ατ ομ ικ ό
πρόγ ρα μμ α

ΛΕΣΒΟΣ 4,5ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Πτήση για Μυτιλήνη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το τρίτο σε μέγεθος νησί
της Ελλάδας, Λέσβο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τη γύρω περιοχή. Προτείνουμε
να μεταβείτε στην κεντρική πλατεία Σαπφούς (προκυμαία Μυτιλήνης)
και να παρακολουθήσετε τη συνάντηση των Επιταφίων.

Περιλαμβάνονται:• Αεροπορικά εισιτήρια• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Δεν περιλαμβάνονται:• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Φόρος διαμονής. • 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.

2η - 4η ημέρα Λέσβος
Ελεύθερες ημέρες. Προτείνουμε να περιηγηθείτε στο όμορφο νησί με
τα πολλά νερά, τους φημισμένους ελαιώνες, τις ιαματικές πηγές, το
μοναδικό απολιθωμένο δάσος της, τους παραδοσιακούς οικισμούς και
τα καταπληκτικά δείγματα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής (ελαιοτριβεία,
σαπωνοποιεία, βυρσοδεψία). Επίσης προτείνουμε να συμμετέχετε στις
πασχαλινές εκδηλώσεις του νησιού. Παρακολουθήστε την ακολουθία
της Ανάστασης στον Άγιο Νικόλαο που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα

του μεσαιωνικού κάστρου, με τα πυροτεχνήματα και τα διάφορα
πλεούμενα με τα φαναράκια στον αρχαίο λιμενοβραχίονα. Τέλος,
απολαύστε την παραδοσιακή φιλοξενία με νησιώτικους χορούς και
τραγούδια την ημέρα του Πάσχα.
5η ημέρα Πτήση επιστροφής
Χρόνος ελεύθερος για έναν τελευταίο περίπατο. Μετάβαση στο
αεροδρόμιο και πτήση της επιστροφής.

ατ ομ ικ ό
πρόγ ρα μμ α

ΛΗΜΝΟΣ 4,5ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Πτήση για Λήμνο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το νησί του Ηφαίστου,
Λήμνο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος
για μια πρώτη γνωριμία με τη γύρω περιοχή. Προτείνουμε να
παρακολουθήσετε την περιφορά των Επιταφίων που συναντιούνται
στο λιμάνι της Μύρινας.

Περιλαμβάνονται:• Αεροπορικά εισιτήρια• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Δεν περιλαμβάνονται:• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Φόρος διαμονής. • 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.

2η - 4η ημέρα Λήμνος
Ελεύθερες ημέρες. Προτείνουμε να περιηγηθείτε στο Κάστρο που
«στεφανώνει» τη γραφική νησιωτική πολιτεία και αποτελεί πραγματική
απόλαυση η βόλτα στις δύο της γειτονιές, τον Ρωμαίικο Γιαλό, με τα
παλιά κτίρια των εύπορων Λημνιών της Αιγύπτου και τον Τούρκικο
(ή Λιμάνι). Μέσα στην πόλη επισκεφθείτε τον μητροπολιτικό ναό
της Αγίας Τριάδας, το αρχαιολογικό και το εκκλησιαστικό μουσείο,
το ρωσικό οχυρό Τσας που είναι γνωστό και ως Ντάπια και την Αγία

Παρασκευή Βόντελα. Επίσης, προτείνουμε να συμμετέχετε στις
πασχαλινές εκδηλώσεις του νησιού. Παρακολουθήστε την ακολουθία
της Ανάστασης σε κάποιον από τους πολλούς ναούς του νησιού και
απολαύστε την παραδοσιακή φιλοξενία με νησιώτικους χορούς και
τραγούδια την ημέρα του Πάσχα.
5η ημέρα Πτήση επιστροφής
Χρόνος ελεύθερος για έναν τελευταίο περίπατο. Μετάβαση στο
αεροδρόμιο και πτήση της επιστροφής.
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ΚΕΡΚΥΡΑ
Πάσχα στην Αρχόντισσα
του Ιονίου
4,5 ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Κέρκυρα

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για την Κέρκυρα. Κάνοντας
τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη στην Ηγουμενίτσα, επιβίβαση στο πλοίο και
αναχώρηση για το νησί των Φαιάκων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο με
νηστίσιμα εδέσματα και παρακολούθηση στην πλατεία Σπιανάδα της συνάντησης
όλων των Επιτάφιων της πόλης, στη συνέχεια την περιφοράς του Επιταφίου της
Μητρόπολης, ο οποίος συνοδεύεται από πολυάριθμες μπάντες και χορωδίες.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

εκ δρομ ικ ό πρόγ ρα μ μ α

2η ημέρα Κέρκυρα - Αγ. Σπυρίδωνας - Αχίλλειο

Πρόγευμα και στη συνέχεια παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου και
του σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα που είναι ο πολιούχος του νησιού καθώς
και της Πρώτης Ανάστασης. Στη συνέχεια θα δούμε ένα από τα πιο όμορφα έθιμα
του νησιού, το σπάσιμο των σταμνών (των μπότηδων όπως τις αποκαλούν οι
ντόπιοι) από τα μπαλκόνια. Έπειτα περιήγηση στα βενετσιάνικα καντούνια. Θα
δούμε τη μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων Σπιανάδα, την πλατεία Λιστόν
και το παλιό Φρούριο. Συνεχίζουμε για το Γαστούρι όπου θα επισκεφθούμε το
Αχίλλειο, το μεγαλοπρεπές παλάτι της θλιμμένης αυτοκράτειρας της Αυστρίας
Ελισάβετ (Σίσσυ), με τους πλούσιους κήπους, τα εντυπωσιακά εκθέματα και
τη θαυμάσια θέα. Έπειτα επίσκεψη στο Σινοϊαπωνικό Μουσείο (Μουσείο
Ασιατικής Τέχνης). Τέλος, βόλτα και ελεύθερος χρόνος στις γραφικές Μπενίτσες.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης στην
κεντρική πλατεία Σπιανάδα.

3η ημέρα Κέρκυρα - Κανόνι - Ποντικονήσι

Πασχαλινό ξύπνημα και πρόγευμα. Επίσκεψη στο γραφικό και κοσμοπολίτικο
Κανόνι που προσφέρει μια μαγευτική θέα προς το νησάκι με τη μονή Βλαχερνών
του 17ου αιώνα. Μπορείτε να κατεβείτε από το μονοπάτι που υπάρχει, και
το Ποντικονήσι το πλέον ξακουστό από τα αξιοθέατα στη Κέρκυρα, με το
μοναστήρι του Παντοκράτορα όπου μπορείτε να επισκεφθείτε με τα βαρκάκια
που πραγματοποιούν πολλά και τακτικά δρομολόγια. Χρόνος ελεύθερος και το
βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

4η ημέρα Κέρκυρα - Παλαιοκαστρίτσα

Πρόγευμα και αναχώρηση για το βόρειο τμήμα του νησιού. Περνώντας από
το εργαστήριο του κουμκουάτ φτάνουμε στην Παλαιοκαστρίτσα. Στην κορυφή
πευκόφυτου λόφου βρίσκεται το ομώνυμο βυζαντινό καστρομοναστήρι
της Παναγίας. Ιδρύθηκε το 1228 και διαθέτει μικρή, αλλά πολύτιμη συλλογή
εικόνων, βιβλίων και σκευών. Εντύπωση προκαλούν τα οστά μιας γιγαντιαίας
φάλαινας. Επιστροφή στην Κέρκυρα. Το απόγευμα ελεύθεροι στην πόλη για
βόλτα και καφέ.

5η ημέρα Κέρκυρα - Μέτσοβο - Επιστροφή

Πρόγευμα και μετάβαση στο λιμάνι. Ελεύθερος χρόνος. Επιβίβαση στο φεριμπότ
και απόπλους για Ηγουμενίτσα. Έπειτα επίσκεψη στο Μέτσοβο για καφέ.
Συνεχίζουμε και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ στην Θεσσαλονίκη.
Σημειώσεις: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται
να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν, χωρίς να παραληφθεί καμία
εκδρομή ή ξενάγηση. Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.
Στην 4ήμερη εκδρομή πραγματοποιείται το παραπάνω πρόγραμμα χωρίς καμία
παράλειψη.

Περιλαμβάνονται:

• Τ έσσερις (4) ή τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά
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.

Δεν περιλαμβάνονται:
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•Φ
 όρος διαμονής.
•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.

*Τιμή για όλο το δωμάτιο: Οικογενειακό 2 χώρων 34 τμ (συρόμενη
εσωτερική πόρτα). Αφορά 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών
1ο παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο με δύο ενήλικες ΔΩΡΕΑΝ
Οι παραπάνω ισχύουν για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 23/03.
Έπειτα θα υπάρχει η ανάλογη προσαύξηση των τιμών κατά 5%.
Ημιδιατροφή καθημερινά: πρωινό σε πλούσιο μπούφε, βραδινό
με νηστίσιμα και μη Μ. Παρασκευή, Μ. Σάββατο Αναστάσιμο Δείπνο,
Κυριακή του Πάσχα μεσημεριανό εορταστικό γεύμα με ζωντανή μουσική,
Δευτέρα του Πάσχα βραδινό σε πλούσιο μπουφέ για τους διαμένοντες 4
διανυκτερεύσεις. Στη τιμή δεν περιλαμβάνεται φόρος διαμονής, 3€ ανά
ημερήσια χρήση δωματίου.

ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΙΧ ανά άτομο με ημιδιατροφή και ζωντανή μουσική την Κυριακή του Πάσχα TIMH ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
3ο άτομο
Inland view

2/κλινο
Sea View

3o άτομο
Sea
View

*Family room
sliding door
inland view

*Family room
sliding door
sea view

Μονόκλινο
Inland view

Μονόκλινο
Sea view

4ημέρες | 3 νύχτες
26-29/04/2019

250€

189€

275€

195€

690€

730€

395€

430€

5ημέρες | 4 νύχτες
26-30/04/2019

330€

250€

355€

270€

870€

920€

500€

535€

LOUIS KERKYRA GOLF 4* SUP

2/κλινο
Inland view

Μενού Louis Kerkyra Golf 4*
Μεγάλη Παρασκευή βράδυ

Μεγάλο Σάββατο βράδυ

Κυριακή του Πάσχα μεσημέρι

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σούπα παρμεντιέ με κρέμα
Μπρόκολο και καρότο ατμού
Πατάτες φούρνου με θυμάρι
Αρακάς με δυόσμο
Ψητές πιπεριές με βαλσάμικο
Μπαγκέτα με χόρτα σχάρας
Παστίτσιο χορτοφαγικό
Ριγκατόνι με χόρτα σχάρας και κρέμα
Μελιτζάνες ιμάμ
Πατάτες νουαζέτ
Ντολμαδάκια με σάλτσα λεμονιού
Παέγια με θαλασσινά
Χταπόδι στιφάδο
Γλώσσα ποσέ με σάλτσα κρασιού
Χοιρινό ρόστο με σάλτσα αρωματικών
Κοτόπουλο φούρνου

Μοσχάρι με αρακά
Λιβανέζικο κοτόπουλο
Σεφταλιές
Πανέ ψάρι με ρεμουλάντ
Πατάτες με κύμινο
Φασολάκια γιαχνί με ντομάτα
Πλιγούρι με σταφίδες και αμύγδαλα
Πατάτες παριζιέν
Μπιφτέκια μοσχαρίσια
Πλοκάμι θράψαλο σχάρας
Φαλάφελ
Πάστα με ντομάτα, κρέμα και σπαράγκια
Καρότα γλασέ
Πένες με κιμά
Τηγανητά δαχτυλίδια κρεμυδιού
Σούπα μαγειρίτσα

Σούπα μπρόκολο
Ρύζι με ανάμεικτα λαχανικά
Κολοκυθάκια με κρέμα και φέτα
Πατάτες φούρνου με σκόρδο και δεντρολίβανο
Φασόλια μαυρομάτικα
Αρακάς με καρότο ατμού
Κουνουπίδι ογκρατέν
Τζάκετ πατάτες με ξινή κρέμα
Πίτα με λιαστή ντομάτα και ανθότυρο
Πρασόπιτα
Πένες με πέστο
Γαλέος με λαδολέμονο
Ψάρι αλά σπετσιώτα
Κοτόπουλο με καγιούν
Μοσχάρι στιφάδο
Μπριζολάκι σχάρας με σάλτσα μουστάρδας
Αρνί σούβλας, κοκορέτσι, κοντοσούβλι

Τιμές με ΙΧ ανά άτομο με ημιδιατροφή
για 3 & 4 διανυκτερεύσεις
4 ημέρες / 3
νύχτες

5 ημέρες / 4
νύχτες

180€

233€

1ο Παιδί 2-12
(σε δωμάτιο με 2 ενήλικες)

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

2ο Παιδί 2-12
(σε δωμάτιο με 2 ενήλικες)

50%

50%

3ος Ενήλικας (από 12χρονών και
πάνω)

110€

140€

Μονόκλινο

260€

340€

Δίκλινο

MAGNA GRAECIA HOTEL 4*

Τύπος δωματίου

Περιλαμβάνει: Πρωινό, Πασχαλινό καλάθι καλωσορίσματος
στο δωμάτιο με αυγά και κουλούρια. Νηστίσιμο δείπνο τη Μεγάλη
Παρασκευή. Μετά την Ανάσταση μαγειρίτσα και την Κυριακή το ψήσιμο
του αρνιού με ζωντανή μουσική και παραδοσιακούς χορούς.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται φόρος διαμονής, 3€ ανά ημερήσια χρήση δωματίου.
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ΤΗΝΟΣ
ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

4 ΗΜΕΡΕΣ 3ΝΥΧΤΕΣ

1 - 2 ημέρα Αναχώρηση - Ραφήνα - Τήνος
η

η

Αναχώρηση από το γραφείο μας το βράδυ και μέσω Λάρισας, Βόλου και
Αλαμάνας, άφιξη στο λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους
για την Τήνο. νύφη των Κυκλάδων και νησί των ανέμων. Άφιξη και επίσκεψη
στον ναό της Μεγαλόχαρης, προσκύνημα της θαυματουργής Αγίας Εικόνας και
παρακολούθηση της λειτουργίας της Αποκαθήλωσης. Χρόνος ελεύθερος και το
βράδυ μεταφορά στον ναό της Μεγαλόχαρης όπου και θα παρακολουθήσουμε
τα εγκώμια και ακολουθεί η περιφορά των επιταφίων όλοι οι επιτάφιοι των
εκκλησιών της χωρας συγκεντρώνονται στην πλατεία Παντανάσσης και μετά το
άκουσμα των εγκωμίων από τους ιερείς και την μπάντα του δήμου οι πιστοί
ακολουθούν τους επιτάφιους πίσω στις εκκλησίες τους. Ο επιτάφιος του Αγίου
Νικολαόυ κατευθύνεται προν την παραλία Καλάμια όπου ο ιερέας μαζί με αυτούς
που μεταφέρουν τον επιτάφιο μπαίνουν μέσα στην θάλασσα και τελούν τρισάγιο
για όλους τους ναυτικούς που χάθηκαν στην θάλασσα. Κατά την επιστροφή τους
στην εκκλησία ο επιτάφιος μεταφέρεται από γυναίκες.

3η ημέρα Τήνος (Γύρος του Νησιού)

Πρόγευμα και επίσκεψη στον ναό της Μεγαλόχαρης, παρακολούθηση της
λειτουργίας και αναχώρηση για τον γύρο του νησιού. Αφού περάσουμε από

ΒΡΑΔΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί και μέσω Λάρισας Βόλου και
Αλαμάνας, άφιξη στο όμορφο λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και
απόπλους για την Τήνο, σπουδαίο θρησκευτικό κέντρο και νησί των ανέμων.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Πρόγευμα και επίσκεψη στον ναό της Μεγαλόχαρης, προσκύνημα της
θαυματουργής Αγίας Εικόνας και παρακολούθηση της λειτουργίας της
Αποκαθήλωσης. Χρόνος ελεύθερος και το βράδυ μεταφορά στον ναό της
Μεγαλόχαρης όπου και θα παρακολουθήσουμε τα εγκώμια και ακολουθεί
η περιφορά των επιταφίων. Όλοι οι επιτάφιοι των εκκλησιών της χωρας
συγκεντρώνονται στην πλατεία Παντανάσσης και μετά το άκουσμα των
εγκωμίων από τους ιερείς και την μπάντα του δήμου οι πιστοί ακολουθούν
τους επιτάφιους πίσω στις εκκλησίες τους. Ο επιτάφιος του Αγίου Νικολάου
κατευθύνεται προς την παραλία Καλάμια, όπου ο ιερέας μαζί με αυτούς που
μεταφέρουν τον επιτάφιο μπαίνουν μέσα στη θάλασσα και τελούν τρισάγιο για
όλους τους ναυτικούς που χάθηκαν στη θάλασσα. Κατά την επιστροφή στην
εκκλησία ο επιτάφιος μεταφέρεται από γυναίκες.
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τα χωριά Κτικάδος, Χατζηράδος, Κάμπος, Καρδιανή, Υστέρνια καταλήγουμε
στο μεγαλύτερο χωριό της Τήνου τον Πύργο την πατρίδα του περίφημου
γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά. Επιστροφή στην Τήνο. Ξεκούραση και το βράδυ
παρακολούθηση της λειτουργίας της Αναστάσεως. Ακολουθεί, αναστάσιμο
δείπνο με μαγειρίτσα.

4η ημέρα Τήνος - Μονή Αγίας Πελαγίας

Πρόγευμα και παρακολούθηση της λειτουργίας στον ναό της Μεγαλόχαρης και
αναχώρηση για το μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας – Κοίμησης της Θεοτόκου,
μεγάλο μνημειακό οικοδομικό συγκρότημα κτισμένο τον 10ο αιώνα. Μέσω του
χωριού Βόλακα επιστρέφουμε για περιήγηση του ιδρύματος Ευαγγελίστρια.
Εορταστικό πασχαλινό γεύμα. Χρόνος ελεύθερος.

5η ημέρα Τήνος - Ραφήνα - Επιστροφή

Χρόνος ελεύθερος για έναν τελευταίο περίπατο στην αγορά της Τήνου.
Μετάβαση στο λιμάνι και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη, επιβίβαση στο
λεωφορείο και συνεχίζουμε για Αλαμάνα, Βόλο, Λάρισα με ενδιάμεσες στάσεις.
Άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται:

• Τ έσσερις (4) ή τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα σε μπουφέ 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.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φόρος διαμονής.
• 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.

4,5ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Ραφήνα - Τήνος

2η ημέρα Τήνος

4ΗΜΕΡΕΣ

3η ημέρα Τήνος (Γύρος του Νησιού)

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

4η ημέρα Τήνος - Μονή Αγίας Πελαγίας

Πρόγευμα και παρακολούθηση της λειτουργίας στον ναό της Μεγαλόχαρης και
αναχώρηση για το μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας – Κοίμησης της Θεοτόκου,
μεγάλο μνημειακό οικοδομικό συγκρότημα κτισμένο τον 10ο αιώνα. Μέσω του
χωριού Βόλακα, επιστρέφουμε για περιήγηση του ιδρύματος Ευαγγελίστρια.
Εορταστικό πασχαλινό γεύμα. Χρόνος ελεύθερος.

5η ημέρα Τήνος - Ραφήνα - Επιστροφή

Ελεύθερος χρόνος για έναν τελευταίο περίπατο στην αγορά της Τήνου.
Μετάβαση στο λιμάνι και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη, επιβίβαση στο
λεωφορείο και συνεχίζουμε για Αλαμάνα, Βόλο, Λάρισα με ενδιάμεσες στάσεις.
Άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται:

• Τ έσσερις (4) ή τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά
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.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται:

•Φ
 όρος διαμονής.
•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.
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 2η ημέρα του
προγράμματος.

ατ ομ ικ ό
πρόγ ρα μμ α

ΑΝΔΡΟΣ 4,5ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Ραφήνα - Άνδρος

Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί, αναχώρηση και μέσω Λάρισας, Βόλου
και Αλαμάνας, άφιξη στο λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους
για την Άνδρο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για
μια πρώτη γνωριμία με τη γύρω περιοχή. Διανυκτέρευση.

2η - 4η ημέρα Άνδρος

Ελεύθερες ημέρες. Μπορείτε να επισκεφθείτε τις ομορφιές του νησιού, πατρίδα
φημισμένων καπετάνιων, όπως τη Χώρα όπου θα θαυμάσετε τα μεσαιωνικά,

Περιλαμβάνονται:• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.•
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.Δεν περιλαμβάνονται:• Φόρος διαμονής. • 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.

νεοκλασικά και νησιώτικα σπίτια, την ευρύχωρη πλατεία, τις επιβλητικές
εκκλησίες και τα μουσεία που συνθέτουν ένα συναρπαστικό σύνολο. Τη
μαγευτική εικόνα συμπληρώνει το μικρό νησάκι με το φράγκικο (Μέσα ή Κάτω)
κάστρο που συνδέεται με τη στεριά με μια μονότοξη πέτρινη γέφυρα. Επιπλέον,
μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τους καλά κρυμμένους θησαυρούς: τη
Μεσαριά, πανέμορφο χωριό και κέντρο του νησιού κατά τη βυζαντινή εποχή, το
Κάστρο της Φανερωμένης, την επιβλητική καστροπολιτεία του 11ου αι. κτισμένη
σε υψόμετρο 600 μ., και τα ιστορικά μοναστήρια της Ζωοδόχου Πηγής (στο
Μπατσί) και της Παναγίας Τρομαρχιανής (στο Κόρθι) με την εξαιρετική θέα

και τις σημαντικές συλλογές κειμηλίων και χειρογράφων. Προτείνουμε να
παρακολουθήσετε τους εορτασμούς του Πάσχα που γιορτάζονται στο νησί με
μεγάλη επισημότητα. Την ημέρα του Πάσχα μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τον
παραδοσιακό λαμπριάτη, αρνί γεμιστό ψημένο παραδοσιακά σε ξυλόφουρνο.

5η ημέρα Άνδρος - Ραφήνα - Επιστροφή

Χρόνος ελεύθερος για έναν τελευταίο περίπατο στην Άνδρο. Μετάβαση στο
λιμάνι και απόπλους για Ραφήνα. Επιβίβαση στο λεωφορείο και με ενδιάμεσες
στάσεις άφιξη στην πόλη μας.

ατ ομ ικ ό
πρόγ ρα μμ α

ΠΑΡΟΣ 5ΗΜΕΡΕΣ
1η - 2η ημέρα Αναχώρηση - Πειραιάς - Πάρος
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το βράδυ, αναχώρηση και μέσω Λάρισας
άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την
Πάρο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για μια
πρώτη γνωριμία με τη γύρω περιοχή. Διανυκτέρευση.
2η - 4η ημέρα Πάρος
Ελεύθερες ημέρες. Μπορείτε να επισκεφθείτε τις ομορφιές του νησιού

Περιλαμβάνονται:• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.•
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.Δεν περιλαμβάνονται:• Φόρος διαμονής. • 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.

όπως την Παροικιά, πρωτεύουσα του νησιού, με τα γραφικά κυκλαδίτικα
σπίτια και τα επιβλητικά νεοκλασικά αρχοντικά, τη Νάουσα, γραφικό
ψαροχώρι με ένα μισοβυθισμένο βενετσιάνικο κάστρο στο λιμάνι της, το
χωριό Λεύκες, στο υψηλότερο σημείο της Πάρου, τριγυρισμένο από πυκνή
βλάστηση, με άθικτη κυκλαδική και νεοκλασική αρχιτεκτονική, όμορφες
πλατείες και στενά δρομάκια στρωμένα με μάρμαρο. Προτείνουμε να
παρακολουθήσετε τους εορτασμούς του Πάσχα που γιορτάζονται στο νησί
με μεγάλη επισημότητα. Την ημέρα του Πάσχα απολαύστε την κυκλαδίτικη

φιλοξενία με νησιώτικους χορούς και τραγούδια.
5η ημέρα Πάρος - Πειραιάς - Επιστροφή
Χρόνος ελεύθερος για έναν τελευταίο περίπατο. Μετάβαση στο λιμάνι και
απόπλους για Πειραιά. Επιβίβαση στο λεωφορείο και με ενδιάμεσες στάσεις
άφιξη στην πόλη μας.

ατ ομ ικ ό
πρόγ ρα μμ α

ΜΥΚΟΝΟΣ 4,5ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Ραφήνα - Μύκονος
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί, αναχώρηση και μέσω Λάρισας, Βόλου
και Αλαμάνας, άφιξη στο όμορφο λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και
απόπλους για τη Μύκονο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η - 4η ημέρα Μύκονος
Ελεύθερες ημέρες. Προτείνουμε να περιηγηθείτε στα Ματογιάννια, την καρδιά
της Μυκόνου που περιλαμβάνει την οδό Ματογιάννη και τα σοκάκια γύρω από
αυτή. Να επισκεφθείτε το γνωστότερο σημείο αναφοράς του νησιού, τους
κατάλευκους Μύλους που έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στη θάλασσα για να

Περιλαμβάνονται:• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.Δεν περιλαμβάνονται:• Φόρος διαμονής. • 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.
αξιοποιούν τους ανέμους και ακριβώς απένταντι τη λεγόμενη «Μικρή Βενετία»
με τα καφέ και τα μικρά εστιατόρια όπου τα κύματα χτυπούν κατευθείαν στους
τοίχους των σπιτιών. Μπορείτε να επισκεφθείτε τις όμορφες παραλίες της
Μυκόνου που βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση από τη Χώρα, όπως Άγιος
Σώστης, Πάνορμος και Πλατύς Γιαλός. Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε
ημερήσιες εκδρομές (εφόσον το επιτρέπει ο καιρός) σε κοντινά νησιά όπως
Τήνο και Δήλο. Προτείνουμε να συμμετέχετε στις πασχαλινές εκδηλώσεις
του νησιού. Παρακολουθήστε την περιφορά των Επιταφίων της Χώρας που
καταλήγουν στον Γιαλό στο παλιό λιμάνι, την ακολουθία της Ανάστασης στον

μητροπολιτικό ναό Ζωοδόχου Πηγής στην Χώρα στην πλατεία της Αλευκάνδρας
και απολαύστε την κυκλαδίτικη φιλοξενία με νησιώτικους χορούς και τραγούδια
την ημέρα του Πάσχα.
5η ημέρα Μύκονος - Ραφήνα - Επιστροφή
ΞΧρόνος ελεύθερος για ένα τελευταίο περίπατο στη Μύκονο. Μετάβαση
στο λιμάνι και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και
συνεχίζουμε για Αλαμάνα, Βόλο, Λάρισα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ
στην πόλη μας.
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εκ δρομ ικ ό πρόγ ρα μ μ α

Περιλαμβάνονται:
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια
• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται
στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόρος διαμονής.
• 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.

ΠΑΤΜΟΣ
1η - 2η ημέρα Αναχώρηση - Πειραιάς - Πάτμος

Συγκέντρωση και αναχώρηση από το γραφείο μας το πρωί και μέσω Λαμίας
άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση και απόπλους
για την Πάτμο. Άφιξη τα ξημερώματα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Πάτμος (Τελετή Νιπτήρος -12 Ευαγγέλια στο
Σπήλαιο της Αποκάλυψης)

Πρόγευμα και μετάβαση στην πλατεία της Χώρας και παρακολούθηση της
αναπαράστασης του Θείου Δράματος (Μυστικός Δείπνος) και την τελετή του
Νιπτήρα από τον Ηγούμενο και τους μοναχούς της μονής του Ευαγγελιστή
Ιωάννη. Ελεύθεροι στη πόλη. Το απόγευμα αναχώρηση για το Σπήλαιο της
Αποκάλυψης όπου μπορούμε να παρακολουθήσουμε την λειτουργία των 12
Ευαγγελίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6ΗΜΕΡΕΣ

3η ημέρα Πάτμος

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Χώρα όπου θα επισκεφτούμε το
καστρομοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολογου με τις βυζαντινές εικόνες,
λείψανα Αγίων και το ιδρυτικό χρυσόβουλο της μονής. Περιήγηση στον
μεσαιωνικό οικισμό και στη συνέχεια μεταβαίνουμε στη μονή του Ευαγγελισμού
που διαθέτει πανοραμική θέα και θα παρακολουθήσουμε την Αποκαθήλωση
σύμφωνα με το ιδιαίτερο τυπικό της μονής. Επιστροφή και το βράδυ
παρακολούθηση των δύο Επιταφίων που συναντώνται στο λιμάνι της Σκάλας.

4η ημέρα Πάτμος (Προαιρετική Εκδρομή στους Λειψούς)

Πρόγευμα και μέρα διαθέσιμη στους εκδρομείς για περίπατο στην όμορφη
Πάτμο. Παράλληλα σας προτείνουμε ημερήσια θαλάσσια εκδρομή στο μαγευτικό
πολυνήσι των Λειψών με τα λευκά σπιτάκια και τα διάσπαρτα εκκλησάκια.

Προσκύνημα στην Παναγιά του Χάρου τη μοναδική εικόνα που η Παναγία δεν
κρατά το Θείο βρέφος. Χρόνος ελεύθερος στο όμορφο νησί. Επιστροφή το
απόγευμα. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης. Αναστάσιμο δείπνο με
μαγειρίτσα.

5η ημέρα Πάτμος

Μέρα ελεύθερη στο υπέροχο και ευλογημένο νησί που ντυμένο στα άσπρα
και τα γαλάζια, στέκει στο βόρειο άκρο των Δωδεκανήσων. Περίπατος στα
αξιοθέατα, Γεύμα εορταστικό πασχαλινό. Ελεύθεροι στην πόλη. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα Πάτμος - Πειραιάς - Επιστροφή

Πρόγευμα και αργότερα μεταφορά στο λιμάνι. Επιβίβαση στο πλοίο άφιξη
στον Πειραιά, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για τον δρόμο της
επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια
• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται
στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόρος διαμονής.
• 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.

ατ ομ ικ ό
πρόγ ρα μμ α
1η ημέρα Αναχώρηση - Βόλος - Σκόπελος
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί, αναχώρηση και μέσω Λάρισας
άφιξη στο λιμάνι του Βόλου. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για
τη Σκόπελο. Άφιξη σε ένα από τα πιο πράσινα νησιά της Ελλάδας και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την
περιφορά των Επιταφίων στη Χώρα που καταλήγουν στην παραλία.
2η - 3η ημέρα Σκόπελος
Ελεύθερες ημέρες. Προτείνουμε να γνωρίσετε τα αξιοθέατα του
νησιού, όπως την πανέμορφη, αμφιθεατρικά χτισμένη Χώρα με
τα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια, τις διάσπαρτες εκκλησίες και
τις όμορφες νησιώτικες κατοικίες με τις ολάνθιστες αυλές που
περιβάλλουν το Κάστρο. Ακολουθήστε τη διαδρομή που ξεκινά από την
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ΣΚΟΠΕΛΟΣ 4ΗΜΕΡΕΣ
Παναγίτσα του Πύργου στην άκρη του λιμανιού και μέσα από γραφικά
φιδογυριστά δρομάκια θα βρεθείτε στο Κάστρο του νησιού. Η θέα
καθ’ όλη τη διαδρομή, αλλά και από την κορυφή του Κάστρου προς
τον οικισμό, το λιμάνι και το εκκλησάκι της Παναγιάς του Πύργου είναι
φυσικά σαγηνευτική. Αξίζει να επισκεφτείτε τα επιβλητικά βυζαντινά
μοναστήρια, όπως της Ευαγγελιστρίας και του Τιμίου Προδρόμου,
χτισμένα σε ειδυλλιακές τοποθεσίες και τον Αϊ Γιάννη στο Καστρί, μια
υπέροχη εκκλησία σκαρφαλωμένη στην κορυφή ενός βράχου. Τέλος,
μην παραλείψετε να γνωρίσετε τις υπέροχες παραλίες με τα τιρκουάζ
πεντακάθαρα νερά και το πράσινο των πεύκων να τις περικυκλώνει,
όπως τη Μηλιά και τη στρωμένη με βότσαλο παραλία του Πανόρμου.
Μπορείτε να γιορτάσετε την Ανάσταση σε έναν από τους ναούς της

Χώρας συμμετέχοντας στην κατανυκτική ατμόσφαιρα. Την ημέρα του
Πάσχα θα γιορτάσετε απολαμβάνοντας την σκοπελίτικη φιλοξενία και
κουζίνα.
4η ημέρα Σκόπελος - Βόλος - Επιστροφή
Χρόνος ελεύθερος για έναν τελευταίο περίπατο στη Σκόπελο. Μετάβαση
στο λιμάνι και απόπλους για Βόλο. Επιβίβαση στο λεωφορείο και με
ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στην πόλη μας.

εκ δρομ ικ ό
πρόγ ρα μμ α

ΛΕΥΚΑΔΑ 4,5ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Μέτσοβο - Λευκάδα
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Βέροια, Γρεβενά,
Μέτσοβο στάση για καφέ συνεχίζουμε για Λευκάδα. Άφιξη το απόγευμα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το βράδυ παρακολούθηση του Επιταφίου.
2η ημέρα Λευκάδα - Προεραιτική Κρουαζιέρα Φισκάρδο - Ιθάκη Σκορπιός
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Νυδρί, το πιο τουριστικό μέρος του νησιού
και γνωστό γιατί βρίσκεται απέναντι από τον Σκορπιό. Δυνατότητα για μια
προαιρετική θαλάσσια εκδρομή στο Φισκάρδο της Κεφαλονιάς (εάν το
επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες), στη μυθική Ιθάκη (πατρίδα του Οδυσσέα)
και στα Πριγκιπόννησα, το Μεγανήσι όπου βρίσκεται και η σπηλιά του θρυλικού
υποβρυχίου “Παπανικολή” και τον Σκορπιό του Ωνάση που πλέον έχει αλλάξει

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ
TESORO

Περιλαμβάνονται:• Τέσσερις (4) ή 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:• Φόρος διαμονής.• 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.

ιδιοκτησία. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση
της Ανάστασης και ακολουθεί το αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα.
3η ημέρα Λευκάδα
Πρόγευμα και περιήγηση στο νησί. Θα αρχίσουμε με περίπατο στην πόλη της
Λευκάδας με την όμορφη αγορά και τον υπέροχο πεζόδρομο στο ιστορικό
κέντρο. Θα θαυμάσουμε τη θέα από το μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης,
και τον Άγιο Νικήτα. Θα δούμε επίσης το Ενετικό κάστρο. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και πασχαλινό γεύμα.
4η ημέρα Λευκάδα - Προεραιτική Εκδρομή Καρυά
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στην Καρυά, ορεινό χωριό
που βρίσκεται στο βορεινό και κεντρικό τμήμα του νησιού. Το χωριό είναι

σκαρφαλωμένο στο όρος Ελάτη, σε υψόμετρο 500 και άνω μέτρων Η Καρυά
είναι ξακουστή για τα παραδοσιακά υφαντά και κεντήματα που φτιάχνονται
εδώ και αιώνες με χρήση μιας ειδικής τεχνικής (Καρσάνικη βελονιά). Χρόνος
ελεύθερος στο όμορφο παραδοσιακό χωριό, γεύμα εξ ιδίων και το απόγευμα
επιστροφή στην Λευκάδα.
5η ημέρα Λευκάδα - Πρέβεζα - Γιάννενα - Επιστροφή
Πρόγευμα και περιήγηση στη δυτική πλευρά του νησιού η οποία χαρακτηρίζεται
από τις ωραιότερες ακτές όπως το Κάθισμα και Άγιος Νικήτας. Ξεκινάμε για
Πρέβεζα. Ελεύθεροι για περίπατο στην όμορφη πόλη. Στάση για καφέ και
συνεχίζουμε για Γιάννενα μέσω Άρτας. Γεύμα εξ ιδίων στις ταβέρνες της λίμνης,
μικρή περιήγηση στο κάστρο της πόλης. Επιστροφή στην πόλη μας το βράδυ.
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η μέρα του προγράμματος.

ατ ομ ικ ό
πρόγ ρα μμ α

ΣΚΥΡΟΣ 4ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Κύμη - Σκύρος
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί, αναχώρηση και μέσω Λάρισας
άφιξη στο λιμάνι της Κύμης. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για τη
Σκύρο. Άφιξη στα Λιναριά, γραφικό λιμάνι της Σκύρου. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα προτείνουμε να επισκεφτείτε την παλιά
Χώρα της Σκύρου που είναι κτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές λόφου,
στη σκιά μεσαιωνικού κάστρου, με τα παραδοσιακά καλντερίμια και την
αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την
περιφορά των τριών Επιταφίων που καταλήγουν στην κεντρική πλατεία
της Χώρας.

Περιλαμβάνονται:• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.•
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.Δεν περιλαμβάνονται:• Φόρος διαμονής. • 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.
2η - 3η ημέρα Σκύρος
Ελεύθερες ημέρες. Προτείνουμε να γνωρίσετε τις ομορφιές του νησιού,
όπως το βόρειο μέρος με τα πυκνά πευκοδάση που φτάνουν μέχρι τη
θάλασσα, τα παραδοσιακά άσπρα σπίτια και τις παραλίες με τη γαλήνια
ατμόσφαιρα και τα πεντακάθαρα νερά. Στη διαδρομή θα συναντήσετε
την Ατσίτσα, χωριό κτισμένο μέσα στο πράσινο με πολλούς γραφικούς
κολπίσκους. Επιπλέον, προτείνουμε επίσκεψη σε φάρμα με σκυριανά
αλογάκια, μία από τις σπανιότερες φυλές αλόγων που υπάρχουν στον
κόσμο. Περιηγηθείτε το βράδυ στην παλιά Χώρα της Σκύρου κάτω από
το φωταγωγημένο μεσαιωνικό κάστρο με την υπέροχη και ρομαντική

ατμόσφαιρα. Μπορείτε να γιορτάσετε την Ανάσταση σε έναν από τους
ναούς της Χώρας απολαμβάνοτας το εντυπωσιακό θέαμα προς τον βράχο
του Κάστρου και του μοναστηριού του πολιούχου του νησιού, Αγίου
Γεωργίου, όπου θα θαυμάσετε τα πυροτεχνήματα.
4η ημέρα Σκύρος - Κύμη - Επιστροφή
Χρόνος ελεύθερος για έναν τελευταίο περίπατο στη Σκύρο. Μετάβαση
στο λιμάνι και απόπλους για Κύμη. Επιβίβαση στο λεωφορείο και με
ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στην πόλη μας.

ατ ομ ικ ό
πρόγ ρα μμ α

ΣΚΙΑΘΟΣ

4ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Βόλος - Σκιάθος
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί, αναχώρηση και μέσω Λάρισας άφιξη
στο λιμάνι του Βόλου. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για τη Σκιάθο. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με
τη γύρω περιοχή. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την περιφορά του Επιταφίου
στη Χώρα που τελείται ξημερώματα Σαββάτου ακολουθώντας τα ωράρια του
Αγίου Όρους.
2η - 3η ημέρα Σκιάθος
Ελεύθερες ημέρες. Προτείνουμε να γνωρίσετε τα αξιοθέατα του νησιού, όπως

Περιλαμβάνονται:• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.Δεν περιλαμβάνονται:• Φόρος διαμονής. • 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.

το Μπούρτζι, ένα μικρό κατάφυτο νησάκι με τα ερείπια ενός βενετσιάνικου
φρουρίου και τα νεοκλασικά κτίρια. Η μικρή αυτή χερσόνησος χωρίζει στα δύο
το λιμάνι της Σκιάθου. Επίσης, το σπίτι μουσείο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη,
ένα διώροφο κτίριο που φιλοξενεί προσωπικά αντικείμενα του «άγιου των
ελληνικών γραμμάτων». Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τις μοναδικές
παραλίες του νησιού, όπως τις Κουκουναριές, μία οργανωμένη παραλία με ψιλή
άμμο δίπλα στο δάσος των Κουκουναριών. Η Μεγάλη Άμμος, λίγο έξω από την
πόλη στο δρόμο προς τις Κουκουναριές, και οι Αχλαδιές είναι οργανωμένες

παραλίες με πεντακάθαρα νερά και γραφικά ουζερί. Μπορείτε να γιορτάσετε
την Ανάσταση σε έναν από τους ναούς της Χώρας συμμετέχοντας στην
κατανυκτική ατμόσφαιρα. Την ημέρα του Πάσχα θα γιορτάσετε απολαμβάνοντας
τη νησιώτικη φιλοξενία.
4η ημέρα Σκιάθος - Βόλος - Επιστροφή
Χρόνος ελεύθερος για έναν τελευταίο περίπατο στη Σκιάθο. Μετάβαση στο
λιμάνι και απόπλους για Βόλο. Επιβίβαση στο λεωφορείο και με ενδιάμεσες
στάσεις άφιξη στην πόλη μας.
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Περιλαμβάνονται:

εκ δρομ ικ ό
πρόγ ρα μμ α

• Τ έσσερις (4) ή τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Π ρόγευμα σε μπουφέ 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.

Δεν περιλαμβάνονται:

•Φ
 όρος διαμονής.
•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.

ΠΡΕΒΕΖΑ - ΣΥΒΟΤΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ
1η ημέρα Αναχώρηση - Μέτσοβο - Πρέβεζα

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για Βέροια, Γρεβενά, Μέτσοβο,
στάση για καφέ, και συνεχίζουμε για την Πέρδικα Θεσπρωτίας. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα μεταφορά στην Πρέβεζα για να
παρακολουθήσουμε την ακολουθία του επιταφίου σε μία από τις πιο γραφικές
εκκλησίες της πόλης, τον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Χαραλάμπους, όπου
σύμφωνα με το τοπικό έθιμο, κατά την επιστροφή του επιταφίου ακολουθεί
στιχομυθία πίσω από τις κλειστές πόρτες για να εισέλθει ο επιτάφιος στον ναό
της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα Πάργα - Προαιρετική εκδρομή στους Παξούς - Σύβοτα

Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη της Πάργας με το ιστορικό κάστρο που
δεσπόζει στις παρυφές του Λόφου. Η θέα κόβει την ανάσα με της απόκρημνες
πλαγιές που συναρπάζουν το μάτι του ταξιδιώτη. Ακριβώς απέναντι βρίσκεται
ένα κατάφυτο μικρό νησάκι, το νησάκι της Παναγίας, επάνω βρίσκεται μια μικρή
εκκλησία με το όνομά της. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη της Πάργας για καφέ
ή φαγητό (εξ ιδίων). Για όσους επιθυμούν σας προτείνουμε μίνι θαλάσσια
εκδρομή (εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες) με προορισμό το
πανέμορφο νησάκι των Παξών. Πρωτεύουσα των Παξών είναι ο γραφικός
Γάιος ο οποίος προστατεύεται φυσικά από δύο νησάκια, την Παναγιά και τον
Άγιο Νικόλαο. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και
ετοιμαζόμαστε για να υποδεχτούμε την Ανάσταση του κυρίου. Αναχώρηση το
βράδυ για τα Σύβοτα όπου θα παρακολουθήσουμε την αναστάσιμη λειτουργία.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ακολουθεί δείπνο με μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα

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

4,5ΗΜΕΡΕΣ

της περιοχής.

3η ημέρα Ζάλογγο - Πασχαλινό γεύμα

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ζάλλογο, ένα από τα ιστορικά όρη της χώρας.
Στα οροπέδια του όρους αυτού κτίσθηκε το 1950-1961 το μεγαλύτερο άγαλμα
της Ελλάδας, με τον τίτλο Μνημείο Ζαλόγγου με σχέδια του γλύπτη Γεώργιου
Ζογγολόπουλου. Τέλος, επιστροφή στο ξενοδοχείο για το πασχαλινό,
εορταστικό μας γεύμα με πλούσια εδέσματα και ποτό. Το απόγευμα περίπατος
στα Σύβοτα.

4η ημέρα Λευκάδα

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

Αχερουσίας. Οι αρχαίοι τοποθετούσαν στο σημείο αυτό τις πύλες του Άδη,
μικρή στάση και συνεχίζουμε για τον ποταμό Αχέροντα, γνωστός και ως
μαυροπόταμος και ένας από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Ηπείρου. Έπειτα
αναχώρηση για το πασίγνωστο γιοφύρι της Άρτας. Φτάνοντας θα κάνουμε μία
στάση για καφέ, όπου θα πάρουμε και ωραίες φωτογραφίες. Επόμενη στάση
στα Γιάννενα όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και γεύμα (εξ ιδίων)
στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων. Στη συνέχεια αναχώρηση και επιστροφή
στην πόλη μας το βράδυ.

KARAVOSTASI BEACH HOTEL 3*

5η ημέρα Νικόπολη - Νεκρομαντείο - Άρτα (γιοφύρι) - Γιάννενα
- Επιστροφή

Πρόγευμα και αναχώρηση για την αρχαία Νικόπολη, η ίδρυση της οποίας
συνδέθηκε με την κοσμοϊστορικής σημασίας ναυμαχία που έλαβε χώρα το
31 π.Χ., στη θάλασσα του Ακτίου. Έπειτα αναχώρηση για το Νεκρομαντείο,
που κατά την αρχαιότητα αποτελούσε μικρό νησί της αποξηραμένης λίμνης

Περιλαμβάνονται:

εκ δρομ ικ ό
πρόγ ρα μμ α

• Τ έσσερις (4) ή τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Π ρόγευμα σε μπουφέ 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.

εκ δρομ ικ ό πρόγ ρα μ μ α

Δεν περιλαμβάνονται:

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

•Φ
 όρος διαμονής.
•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.

4,5ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Κυλλήνη - Ζάκυνθος

της Ανάστασης και αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα.

Αναχώρηση για τη Ζάκυνθο το πρωί και με ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε στο
λιμάνι της Κυλλήνης. Επιβίβαση στο φέριμποτ και απόπλους για Ζάκυνθο. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και τα ξημερώματα παρακολούθηση του
Επιταφίου.

3η ημέρα Ζάκυνθος

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

4η ημέρα Ζάκυνθος - Λαγανά - Λίμνη Κεριού - Βασιλικός

2η ημέρα Ζάκυνθος (Περιήγηση πόλης & Ορεινή Ζάκυνθος)
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Πρόγευμα. Προσκύνημα στο ιερό σκήνωμα του Αγίου Διονυσίου, μετάβαση στη
Μπόχαλη, λόφο Στράνη, ναυτικό μουσείο Επτανήσου (εφόσον είναι ανοικτό).
Το μεσημέρι πασχαλινό γλέντι στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθερο και το
βράδυ προαιρετική διασκέδαση με παραδοσιακές ζακυνθινές καντάδες.
Πρόγευμα και αναχώρηση για τον Λαγανά, η μεγαλύτερη παραλία της
Μεσογείου με μήκος 9χλμ. Θα δούμε την Λίμνη κεριού και στην συνέχεια θα
επισκεφτούμε το Νότιο μέρος του νησιού , έχοντας διασχίσει μία πανέμορφη
διαδρομή από δέντρα, όπου θα δούμε την περιοχή του Βασιλικού. Ελεύθερος
χρόνος και επιστροφή στην πόλη.

5η ημέρα Ζάκυνθος - Κυλλήνη - Πάτρα - Επιστροφή

Επιβίβαση στο φέριμποτ, απόπλους για Κυλλήνη και αναχώρηση για Πάτρα.
Προσκύνημα στον ναό του Αγίου Ανδρέα. Με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη στην
πόλη μας το βράδυ.

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ
SUNRISE

εκ δρομ ικ ό
πρόγ ρα μμ α

Περιλαμβάνονται:

• Τ έσσερις (4) ή τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Π ρόγευμα σε μπουφέ 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.

Δεν περιλαμβάνονται:

ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 5ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Κυλλήνη - Κεφαλονιά

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για την Κεφαλονιά και με
ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στο λιμάνι της Κυλλήνης. Επιβίβαση στο
φέριμποτ και απόπλους για Κεφαλονιά. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση.

2η ημέρα Κεφαλονιά (Γύρος Νησιού)

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

•Φ
 όρος διαμονής.
•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.

Κυλλήνης). Άφιξη, μετάβαση και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος
ελεύθερος για ξεκούραση και το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης και
αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα.

4η ημέρα Ζάκυνθος (Γύρος Νησιού)

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ
MIRAMARE

5η ημέρα Ζάκυνθος - Κυλλήνη - Πάτρα - Επιστροφή

Πρόγευμα και επιβίβαση στο φέριμποτ και απόπλους για Κυλλήνη. Άφιξη και
αναχώρηση για Πάτρα. Προσκύνημα στον ναό του Αγίου Ανδρέα. Χρόνος
ελεύθερος (για καφέ) και ξεκινάμε για την επιστροφή. Με ενδιάμεσες στάσεις,
άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ
SUNRISE

3η ημέρα Κεφαλονιά - Ζάκυνθος

Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για τη Ζάκυνθο (μέσω

Περιλαμβάνονται:
• Τ έσσερις (4) ή τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Π ρόγευμα σε μπουφέ 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.

εκ δρομ ικ ό
πρόγ ρα μμ α

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΙΘΑΚΗ 4,5ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Κυλλήνη - Πόρος
Αναχώρηση το πρωί για την Κεφαλονιά και με ενδιάμεσες στάσεις καταλήγουμε
στην Κυλλήνη. Επιβίβαση στο φέριμποτ και απόπλους. Άφιξη στον Πόρο
Κεφαλονιάς, μετάβαση στο Αργοστόλι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου.
2η ημέρα Κεφαλονιά (Γύρος Νησιού)
Πρόγευμα. Αναχώρηση για τη μονή του Αγίου Γεράσιμου (όπου βρίσκεται ο
τάφος του Αγίου). Συνεχίζουμε για το σπήλαιο Δρογκαράτης, περνάμε από την
όμορφη Σάμη και καταλήγουμε στην όμορφη λίμνη Μελισάννη (προαιρετική
βαρκάδα). Στη συνέχεια αναχωρούμε για την Αγία Ευφημία, κάνουμε μία στάση
για φωτογραφίες του Μύρτου, μία από τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης
και μετά από μία όμορφη διαδρομή, καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας. Σε
περίπτωση που ο δρόμος για Φισκάρδο είναι ανοικτός, θα επισκεπτούμε την
όμορφη τουριστική περιοχή. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης.
3η ημέρα Κεφαλονιά - Αργοστόλι
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Κοργιαλένειο ιστορικό και λαογραφικό μουσείο

και στη συνέχεια ελεύθεροι στην πόλη. Το απόγευμα επίσκεψη στο γραφικό
Ληξούρι (πατρίδα του σατιρικού ποιητή Ανδρέα Λασκαράτου) για καφέ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προαιρετική βραδινή διασκέδαση.
4η ημέρα Κεφαλονιά - προαιρετική εκδρομή στην Ιθάκη
Πρόγευμα και προαιρετική εκδρομή, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές
συνθήκες, στην πατρίδα του Οδυσσέα, τη μυθική Ιθακή. Γνωστή από τα
ποιήματα του Ομήρου, το νησί του νόστου, της πατρίδας και αγάπης προς αυτή,
το νησί του προορισμού. Αναχώρηση από τη Σάμη, άφιξη στον Πίσω Αετό,
μετάβαση στο Βαθύ (πρωτεύουσα του νησιού), στον Σταυρό, στις Φρίκες και
στο Κιόνι. Το απόγευμα επιστροφή στην Κεφαλονιά.
5η ημέρα Κεφαλονιά - Κυλλήνη - Πάτρα - Επιστροφή
Πρόγευμα και στη συνέχεια μεταφορά, επιβίβαση στο φέριμποτ και απόπλους
για Κυλλήνη. Άφιξη και αναχώρηση για Πάτρα. Προσκύνημα στον ναό του
Αγίου Ανδρέα. Ελεύθερος χρόνος (για καφέ) και αμέσως ξεκινάμε για ΑντίρριοΡίο. Διέλευση από Ναύπακτο, Γαλαξίδι, Ιτέα, Χάνι Γραβιάς, Αλαμάνα και με
ενδιάμεσες στάσεις. άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

Δεν περιλαμβάνονται:
•Φ
 όρος διαμονής.
•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.
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η μέρα του
προγράμματος.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ MIRAMARE
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Περιλαμβάνονται:

• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά 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.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φόρος διαμονής.
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμεν

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ
1η ημέρα Αναχώρηση - Δελφοί - Μεσολόγγι

Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, Βόλο, στάση για καφέ στην
Αλαμάνα και συνεχίζουμε για Γραβιά και Δελφούς. Επίσκεψη στις αρχαιότητες.
Γεύμα εξ ιδίων και αναχώρηση για Μεσολόγγι, περνώντας από Ιτέα, Γαλαξίδι,
Ναύπακτο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση
του Επιταφίου.

2η ημέρα Μεσολόγγι (Ξενάγηση Πόλης)

Πρόγευμα και περιήγηση στην πόλη των «Ελεύθερων πολιορκημένων» όπου
θα δούμε τον κήπο των Ηρώων, το σπίτι - μουσείο του Γρηγορίου Παλαμά, το
ιστορικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, τη μονή του Αγίου Συμεών καθώς
και την περίφημη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Το βράδυ παρακολούθηση
της Ανάστασης και αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα.

3η ημέρα Μεσολόγγι - Ορεινή Ναυπακτία

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

4ΗΜΕΡΕΣ

Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

4η ημέρα Μεσολόγγι - Αγρίνιο - Άρτα - Γιάννενα - Επιστροφή

Πρόγευμα και ξεκινάμε για Αγρίνιο, συνεχίζουμε για Άρτα, Γιάννενα. Γεύμα εξ
ιδίων. Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

εκ δρομ ικ ό πρόγ ρα μ μ α

Περιλαμβάνονται:

• 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:

• Φόρος διαμονής.
• 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.

ΔΕΛΦΟΙ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΑΡΑΧΩΒΑ
1η ημέρα Αναχώρηση - Ιτέα - Δελφοί

Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, Βόλο, Αλαμάνα, Χάνι
Γραβιάς και συνεχίζουμε για γεύμα στην παραλιακή Ιτέα. Στη συνέχεια
μεταβαίνουμε στους Δελφούς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Παρακολούθηση
του Επιταφίου.

2 ημέρα Δελφοί - Ναύπακτος - Γαλαξίδι
η

Πρόγευμα και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και αξιόλογο μουσείο των
Δελφών. Αναχώρηση για Ναύπακτο, όπου θα δούμε το καλοδιατηρημένο
βενετσιάνικο κάστρο, τον πύργο Μπότσαρη, το κυκλικό λιμανάκι, τον ανδριάντα
του πυρπολητή Ανεμογιάννη και θα έχουμε χρόνο για έναν καφέ. Στη
συνέχεια επιστρέφουμε στο ιστορικό Γαλαξίδι. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να
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περπατήσουμε στο γραφικό χωριό, θαυμάζοντας πανέμορφα σπίτια, εκκλησίες
και ιστορικές γωνιές. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης και αναστάσιμο
δείπνο με μαγειρίτσα.

4ΗΜΕΡΕΣ

4η ημέρα Δελφοί - Επιστροφή

Χρόνος ελεύθερος στους Δελφούς, που οι αρχαίοι αποκαλούσαν «Ομφαλό της
Γης» Στη συνέχεια αναχωρούμε για Αλαμάνα (γεύμα εξ ιδίων), Βόλο, Λάρισα και
άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

3η ημέρα Δελφοί - Αράχωβα - Άμφισσα

Αναχώρηση και χρόνος ελεύθερος στη δημοφιλή Αράχωβα. Περπατώντας στη
γραφική κωμόπολη κτισμένη στα νότια του όρους Παρνασσού θα γνωρίσουμε
πολλά αξιοθέατα. Επιστροφή στους Δελφούς. Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα
επίσκεψη για καφέ στην πρωτεύουσα της Φωκίδας, Άμφισσα. Επιστροφή και το
βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Περιλαμβάνονται:

• Π έντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά 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.

εκ δρομ ικ ό πρόγ ρα μ μ α

Δεν περιλαμβάνονται:

•Φ
 όρος διαμονής.
•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.
Σημείωση: Η σειρά των ξεναγήσεων και περιηγήσεων μπορεί
να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1η ημέρα Αναχώρηση - Καλάβρυτα - Πάτρα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Βόλο, Αλαμάνα, ισθμό Κορίνθου.
Στάση για καφέ και συνεχίζουμε για τα πανέμορφα Καλάβρυτα, όπου υψώθηκε
η σημαία της Επανάστασης του 1821. Όμορφη κωμόπολη κτισμένη σε υψόμετρο
750 μ. Συνεχίζουμε για την ιστορική μονή της Αγίας Λαύρας και στη συνέχεια
κατευθυνόμαστε προς την Πάτρα. Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της
περιοχής. Προτείνουμε να συμμετέχετε στην περιφορά του Επιταφίου στο
κέντρο της πόλης στον μητροπολιτικό ναό της Ευαγγελίστριας.
2η ημέρα Πάτρα - Καλαμάτα - Σπάρτη
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας,
Καλαμάτα. Μέσω μια ευχάριστης διαδρομής, θα φτάσουμε στην πόλη που
διαθέτει πλούσια ιστορία. Μεταξύ άλλων θα δούμε στην περιήγησή μας
το Κάστρο, τον ναό των Αγίων Αποστόλων και του Μύλους. Στη συνέχεια
αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Λακωνίας, Σπάρτη. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και το βράδυ προτείνουμε να παρακολουθήσετε την Ανάσταση
στον μητροπολιτικό ναό Ευαγγελιστρίας και στη συνέχεια θα απολαύσετε την
παραδοσιακή μαγειρίτσα.

6ΗΜΕΡΕΣ

3η ημέρα Σπάρτη - Μονεμβασιά - Μυστράς
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη Μονεμβασιά. Είναι περισσότερο γνωστή
από το μεσαιωνικό φρούριο, επί του ομώνυμου «Βράχου της Μονεμβασιάς».
Μπαίνοντας στην καστροπολιτεία ο κεντρικός δρόμος με το βυζαντινό καλντερίμι
οδηγεί στην κεντρική πλατεία με το παλιό κανόνι και τον ναό του Ελκόμενου
Χριστού. Επιστροφή και Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα επίσκεψη στον
Μυστρά. Ο Μυστράς αποτελούσε βυζαντινή πολιτεία της Πελοποννήσου και
βρίσκεται έξι χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Σπάρτης. Σήμερα είναι ερειπωμένος,
αν και έχουν αναστηλωθεί ορισμένα κτίσματα, όπως τα παλάτια, και αποτελεί
πολύτιμη πηγή για τη γνώση της ιστορίας, τέχνης και πολιτισμού των δύο
τελευταίων αιώνων του Βυζαντίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα Σπάρτη - Αρεόπολη - Σπήλαια Διρού
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την Αρεόπολη, χωριό της δυτικής Μάνης του νομού
Λακωνίας. Αποτελεί ιστορικό οικισμό που διατήρησε την ανεξαρτησία του επί
οθωμανικών χρόνων και ήταν πατρίδα των Μαυρομιχαλέων. Έδρα του δήμου
Οιτύλου, έχει κριθεί διατηρητέος κρατώντας το παραδοσιακό χρώμα της Μάνης.
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στα σπήλαια του Διρού. Το Σπήλαιο Γλυφάδα (ή
Βλυχάδα) είναι ένα από τα ωραιότερα σπήλαια στον κόσμο. Αναχώρηση για
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Σπάρτη που βρίσκεται κτισμένη στο κέντρο μεγάλης πεδιάδας. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Πασχαλινό γεύμα και το απόγευμα χρόνος για να περιηγηθείτε κατά
μήκος της κεντρικής λεωφόρου Παλαιολόγου και να δείτε την κεντρική πλατεία
με το νεοκλασικό δημαρχείο.
5η ημέρα Σπάρτη - Τρίπολη - Ναύπλιο
Πρόγευμα και αναχώρηση για την καρδιά της Αρκαδίας,Τρίπολη. Ελεύθερος
χρόνος για καφέ στην κεντρική πλατεία του Άρεως. Στη συνέχεια μεταβαίνουμε
στο ιστορικό Ναύπλιο, πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Άφιξη και
περιήγηση στην πανέμορφη πόλη που είναι γνωστή για το Μπούρτζι, μικρό
φρούριο κτισμένο σε νησίδα μέσα στο λιμάνι, για το Παλαμήδι, ενετικό φρούριο
που δεσπόζει στην πόλη και για την Ακροναυπλία έτερο φρούριο ενετικό, επί της
ομώνυμης χερσονησίδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
6η ημέρα Ναύπλιο - Μυκήνες - Επίδαυρος - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για τις Μυκήνες. Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο των
Μυκηνών όπου θα δούμε το Παλάτι των Ατρειδών , τον Τάφο του Αγαμέμνονα
και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Συνεχίζουμε για Επίδαυρο που δημιουργεί
δέος στον κάθε επισκέπτη. Περιήγηση στις αρχαιότητες και στη συνέχεια με
ενδιάμεσες στάσεις στον ισθμό της Κορίνθου, Αλαμάνα, Βόλο, άφιξη στην πόλη
μας το βράδυ.

Περιλαμβάνονται:

• Τ ρεις (3) ή τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Π ρόγευμα σε μπουφέ 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.

Δεν περιλαμβάνονται:

•Φ
 όρος διαμονής.
•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.

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 4,5ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Επίδαυρος - Πόρτο χέλι

Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Βόλο, Αλαμάνα,
Ισθμό Κορίνθου. Άφιξη στην Επίδαυρο. Περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο
και στη συνέχεια αναχώρηση για Πόρτο Χέλι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ παρακολούθηση του Επιταφίου.

2η ημέρα Πόρτο Χέλι - προαιρετική εκδρομή Ύδρα & Σπέτσες

Πρόγευμα και στη συνέχεια απόπλους για προαιρετική εκδρομή στις Σπέτσες
και Ύδρα. Οι Σπέτσες, με τα πολλά μνημεία και κανόνια του 1821, αναδεικνύουν
την ιστορική τους ταυτότητα. Στη συνέχεια θα πάμε στην Ύδρα, νησί που
έχει συνδέσει το όνομα του με τους ναυτικούς αγώνες του 1821. Το βράδυ
παρακολούθηση της Ανάστασης. Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα.

3η ημέρα Πόρτο Χέλι - Πόρος - Ερμιόνη

Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος στο Πόρτο Χέλι. Το μεσημέρι εορταστικό
πασχαλινό γεύμα και το απόγευμα αναχώρηση για τον Πόρο, περνώντας από
Ερμιόνη και Γαλατά. Άφιξη στον Πόρο, ελεύθερος χρόνος για περιήγηση και στην
επιστροφή θα περάσουμε από το πανέμορφο Λεμονοδάσος. Επιστροφή στην
Ερμιόνη όπου θα παρακολουθήσουμε το κάψιμο του Ιούδα. Διανυκτέρευση.

4 ημέρα Πόρτο Χέλι - Ναύπλιο - Παλαμήδι
η

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ναύπλιο, η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας
τον 19ο αιώνα. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να περιηγηθούμε στα γραφικά
σοκάκια της πόλης, να γευματίσουμε και να απολαύσουμε τον καφέ μας με θέα
το μαγευτικό Μπούρτζι. Έπειτα επίσκεψη στο Κάστρο του Παλαμηδίου, ένα από
τα ωραιότερα κάστρα της Ελλάδας και το μεγαλύτερο και καλύτερα διατηρημένο

φρουριακό συγκρότημα της Ενετοκρατίας. Ολοκληρώθηκε το 1714 σε χρόνορεκόρ μόλις λίγων ετών για να εξυπηρετήσει τις στρατιωτικές και ναυτικές
επιχειρήσεις των Βενετσιάνων εκείνης της εποχής. Χρόνος ελεύθερος και
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Πόρτο Χέλι - Μυκήνες - Λουτράκι - Επιστροφή

Πρόγευμα και αναχώρηση για τις Μυκήνες. Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο των
Μυκηνών όπου θα δούμε το Παλάτι των Ατρειδών , τον Τάφο του Αγαμέμνονα
και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Χρόνος ελεύθερος. Επίσκεψη στο Λουτράκι για
καφέ. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για Ισθμό, Θήβα, Βόλο. Άφιξη το
βράδυ στη πόλη μας.
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η μέρα του
προγράμματος.
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ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
4ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Ζαγοροχώρια - Γιάννενα

Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί, αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις
άφιξη στο ορεινό χωριό της Ηπείρου, Μονοδένδρι. Επίσκεψη στη μονή Αγίας
Παρασκευής και από ψηλά θα θαυμάσουμε το φαράγγι του Βίκου. Συνεχίζουμε
για το μεγαλύτερο σε πληθυσμό χωριό του Ζαγορίου, Τσεπέλοβο, χρόνος για
γεύμα. Το απόγευμα φτάνουμε στα Γιάννενα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου.

ΚΑΛΠΑΚΙ

2η ημέρα Γιάννενα - Καλπάκι - Κόνιτσα - Μονή Μολυβδοσκεπαστής

Πρόγευμα και αναχώρηση για το ξακουστό Καλπάκι, όπου θα επισκεφθούμε
το πολεμικό μουσείο. Συνεχίζουμε για τη μονή Μολυβδοσκέπαστης Εκεί που
οι πρόποδες του όρους Νεμέρτσικα συναντούν τον Αώο ποταμό, κοντά στη
συμβολή του με το Σαραντάπορο, βρίσκεται η μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Μολυβδοσκέπαστης. Το όνομα της μονής προέρχεται από τις μολύβδινες
πλάκες που αντί για κεραμίδια ή πέτρινες πλάκες, σκέπαζαν παλιότερα το
καθολικό της. Αναχώρηση για την Κόνιτσα. Το όνομά της το έχει πάρει από
την σλαβική λέξη «konitza» που σημαίνει αλογοπάζαρο. Η πόλη είναι χτισμένη
αμφιθεατρικά στους πρόποδες του βουνού Γυμνάδι και η φυσική της ομορφιά
είναι αξεπέραστη. Κατά την επίσκεψή σας θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε τα
παλιά πετρόκτιστα αρχοντικά, τα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής γεφύρια της, όπως
η γέφυρα του Αώου, του Βοϊδομάτη και της Μαύρης Πέτρας. Χρόνος ελεύθερος
για καφέ και φαγητό. Επιστροφή στα Γιάννενα. Το βράδυ παρακολούθηση της
Ανάστασης.

4η ημέρα Γιάννενα - Μέτσοβο - Επιστροφή

Πρόγευμα και ξεκινάμε για το νησάκι της λίμνης Παμβώτιδας με πλοιάριο.
Αναχώρηση για το Μέτσοβο. Στάση για γεύμα εξ ιδίων και συνεχίζουμε το
δρόμο της επιστροφής. Άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

3η ημέρα Γιάννενα

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

Περιλαμβάνονται:

• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά 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.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φόρος διαμονής.
• 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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Περιλαμβάνονται:

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια
• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται
στον τιμοκατάλογο.
• Π ρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φόρος διαμονής.
• 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.

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 4ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί, αναχώρηση και μέσω Καβάλας,
Ξάνθης και Κομοτηνής, άφιξη στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για τη Σαμοθράκη. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με τη γύρω
περιοχή. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την περιφορά του Επιταφίου
στα καλντερίμια του παραδοσιακού οικισμού της Χώρας.
2η - 3η ημέρα Σαμοθράκη
Ελεύθερες ημέρες. Μπορείτε να επισκεφθείτε τις ομορφιές του
νησιού όπως τη γραφική παραδοσιακή Χώρα κτισμένη αμφιθεατρικά
στην πλαγιά του όρους Σάος. Θα θαυμάσετε το μεσαιωνικό κάστρο
από την εποχή των Γατελούζων και την εκκλησία της Κοίμησης της

Θεοτόκου, προστάτιδας του νησιού. Επίσης, μπορείτε να περιηγηθείτε
στην Παλαιόπολη με τον σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, την αρχαία
Σαμοθράκη, το ιερό των Μεγάλων Θεών, αφιερωμένο στη λατρεία
και την τέλεση μυστηρίων των Μεγάλων Θεών και να δείτε το πήλινο
ομοίωμα της Νίκης της Σαμοθράκης του οποίου το πρωτότυπο βρίσκεται
στο μουσείο του Λούβρου. Τέλος, μπορείτε να επισκεφθείτε την
περίφημη περιοχή Θέρμα με τις θειούχες ιαματικές πηγές. Προτείνουμε
να κάνετε Ανάσταση στην πλατεία της Χώρας με φόντο το βυζαντινό
κάστρο. Την ημέρα του Πάσχα θα γιορτάσετε απολαμβάνοντας τη
νησιώτικη φιλοξενία και κουζίνα.
4η ημέρα Σαμοθράκη - Αλεξανδρούπολη - Επιστροφή
Χρόνος ελεύθερος για έναν τελευταίο περίπατο στη Σαμοθράκη.
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Μετάβαση στο λιμάνι και απόπλους για Αλεξανδρούπολη. Άφιξη,
επιβίβαση στο λεωφορείο και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στην πόλη
μας.

Περιλαμβάνονται:

• Τ ρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά 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.

Δεν περιλαμβάνονται:

•Φ
 όρος διαμονής.
•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.

ΕΥΒΟΙΑ 4ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Χαλκίδα

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

2η ημέρα Χαλκίδα - Αράχωβα - Δελφοί

Δελφούς. Περιήγηση στις αρχαιότητες, επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο.
Το βράδυ παρακολούθηση της τελετής της Ανάστασης και αναστάσιμο δείπνο με
μαγειρίτσα.

3 ημέρα Χαλκίδα - Αυλωνάρι - Κύμη
η

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

4η ημέρα Χαλκίδα - Αρτάκη - Προκόπι - Λίμνη - Αιδηψός Γλύφα - Επιστροφή

Ξεκινάμε για Αρτάκη που οφείλει την ονομασία της στην Αρτάκη της
Προποντίδας, τόπο καταγωγής των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν εδώ
μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, συνεχίζουμε για Προκόπι, όπου θα
επισκεφθούμε τον Αϊ Γιάννη τον Ρώσο. Ο ναός του είναι αφιερωμένος στον
ομώνυμο άγιο. Επόμενοι σταθμοί η Λίμνη και η Αιδηψός, που η φύση προίκισε
απλόχερα με ιαματικά νερά πολύτιμα για τη σωματική υγεία και ευεξία του
επισκέπτη, αλλά και με τοπία απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Στάση για φαγητό
και απόπλους από Αγιόκαμπο για τη Γλύφα, από όπου με το λεωφορείο μας
συνεχίζουμε για την πόλη μας. Άφιξη το βράδυ.

Ξεκινάμε για την γραφική Αράχοβα. Περίπατο στην πόλη και συνεχίζουμε για
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Πάσχα στο Sithonia Porto Carras

Προσιτή Πολυτέλεια
All Inclusive

Παιδιά
ετών
από 2-12

ΔΩΡΕΑΝ

Από
Παιδιά από 2-12 ετών ΔΩΡΕΑΝ

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.
80

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

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΑΡΣ
•Κ
 ατά την άφιξη προσφέρονται 2 μπουκάλια νερό στο Mini
Bar σε κάθε δωμάτιο ανά διαμονή
• 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.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 29/04/2019
Πρωινό σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo

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.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 4ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Sithonia 5* Porto Carras
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση με προορισμό τη
δεύτερη χερσόνησσο της Χαλκιδικής, Σιθωνία. Αποτελεί μία από
τις γραφικότερες και ομορφότερες περιοχές της Ελλάδας με έντονο
ανάγλυφο, δάση πεύκου και υπέροχες παραλίες. Άφιξη στο φημισμένο
τουριστικό θέρετρο Πόρτο Καρράς και τακτοποίηση στο πολυτελές
ξενοδοχείο Sithonia Porto Carras. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε
τον Επιτάφιο στον Νέο Μαρμαρά, τον μεγαλύτερο οικισμό στη Σιθωνία.
2η ημέρα Γύρος Χερσονήσου Σιθωνίας
Πρόγευμα και αναχώρηση για τον γύρο της Χερσονήσου Σιθωνίας. Το
βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση στον Νέο Μαρμαρά με τα
ψαροκάικα να βρίσκονται στο λιμάνι και τον ουρανό να φωτίζεται από
πυροτεχνήματα και βεγγαλικά.
3η ημέρα Πασχαλινό γλέντι - Μαρμαράς
Πρόγευμα και η ημέρα είναι αφιερωμένη στη μεγαλύτερη γιορτή της
χριστιανοσύνης το Πάσχα. Θα απολαύσουμε τις πλούσιες παροχές του
ξενοδοχείου, το πασχαλινό γεύμα και θα γιορτάσουμε με ζωντανή
μουσική. Το απόγευμα μεταφορά για περίπατο στον κοντινό οικισμό
του Νέου Μαρμαρά.
4η ημέρα Μισός γύρος Χερσονήσου Κασάνδρας - Άγιος Παΐσιος
- Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρώτη Χερσόνησο της Χαλκιδικής,
Κασσάνδρα. Θα πραγματοποιήσουμε το μισό γύρο της περιοχής και στη

συνέχεια μεταβαίνουμε στη Σουρωτή, στη γυναικεία μονή που είναι
αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και στον Άγιο Αρσένιο
τον Καππαδόκη. Είναι στο πανελλήνιο γνωστή γιατί υπάρχει σε αυτήν,
δίπλα στο Καθολικό, ο τάφος του Οσίου Παΐσιου του Αγιορείτη.
Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στην πόλη μας.

εκ δρομ ικό πρόγ ρα μμ α
Περιλαμβάνονται:

• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Sithonia 5* Porto
Carras.
• Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά και εορταστικά γεύματα στον
χώρο του ξενοδοχείου.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φόρος διαμονής.
• 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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Περιλαμβάνονται:

• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά 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.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φόρος διαμονής.
• 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.

ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΗΛΙΟ 4ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Μακρυνίτσα - Πορταριά - Χάνια
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για Βόλο και
Μακρυνίτσα, το μπαλκόνι του Πηλίου με πανέμορφη θέα στον
Παγασητικό. Μετά τον καφέ μας συνεχίζουμε για Πορταριά, το
παλαιότερο και κυριότερο χωριό του Πηλίου. Άφιξη στα Χάνια.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Παρακολούθηση της περιφοράς του
Επιταφίου. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα Χάνια - Κίσσος - Αγ. Δημήτριος - Αγ. Ιωάννης
Πρόγευμα και αναχώρηση για το γραφικό χωριό Κισσός και στη
συνέχεια, μέσω του οικισμού Άγιος Δημήτριος, φτάνουμε στην
ξακουστή παραλία του Αγίου Ιωάννη. Χρόνος ελεύθερος, επιστροφή
στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. Το βράδυ παρακολούθηση της

Ανάστασης. Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα Χάνια - Ζαγορά
Πρόγευμα και αναχώρηση για Ζαγορά με την υπέροχη θέα στο Αιγαίο
και τα μεγάλα παραδοσιακά πυργόσπιτα. Η περιοχή αποτελεί πρώην
μεγάλο κέντρο μεταξιού και υφασμάτων και νυν κέντρο παραγωγής
μήλων. Ακριβώς από κάτω, λίγα μόλις χιλιόμετρα βρίσκεται ο
παραθεριστικός οικισμός του Χορευτού με την πανέμορφη και μεγάλη
αμμουδιά. Στάση για καφέ, επιστροφή στο ξενοδοχείο και εορταστικό
πασχαλινό γεύμα.
4η ημέρα Χάνια - Τσαγκαράδα - Μηλιές - Βυζίτσα - Επιστροφή
Πρόγευμα και ξεκινάμε για τη γραφική Τσαγκαράδα με τη μοναδική
θέα και την όμορφη πλατεία. Συνεχίζουμε για τις Μηλιές, με το τοπικό

εκ δρομ ικ ό πρόγ ρα μ μ α

λαογραφικό μουσείο, τη βιβλιοθήκη και την πλούσια βλάστηση.
Επόμενος σταθμός η Βυζίτσα ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα
παραδοσιακά χωριά, με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Σύντομη στάση
για καφέ και συνεχίζουμε με την επιστροφή μας. Άφιξη το βράδυ στην
πόλη μας.

Περιλαμβάνονται:

• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά 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.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φόρος διαμονής.
• 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.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
1η ημέρα Αναχώρηση - Έδεσσα - Νυμφαίο - Κλεισούρα
-Καστοριά
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Διέλευση από Έδεσσα
(στάση για καφέ στους καταρράκτες) και στη συνέχεια επίσκεψη στον
παραδοσιακό οικισμό Νυμφαίο, όπου δραστηριοποιείται η φιλοζωική
οργάνωση Αρκτούρου. Συνεχίζουμε για Κλεισούρα και επίσκεψη στο
μοναστήρι Γενέθλιου Θεοτόκου. Άφιξη στην Καστοριά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση του Επιταφίου.
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2η ημέρα Καστοριά - Πρέσπες - Πισοδέρι - Φλώρινα
Πρόγευμα και αναχώρηση για τις γραφικές Πρέσπες (Μικρή και
Μεγάλη). Μας περιμένουν τα φιλόξενα και ακριτικά χωριά Ψαράδες
και Άγιος Γερμανός. Περιήγηση και γεύμα εξ ιδίων. Στη συνέχεια
ξεκινάμε για το Πισοδέρι και τη Φλώρινα. Επιστροφή στην Καστοριά
και το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης και αναστάσιμο δείπνο
με μαγειρίτσα.
3η ημέρα Καστοριά - Άργος Ορεστικό
Πρόγευμα. Περίπατος στην πόλη με τα χαρακτηριστικά αρχοντικά και

τις βυζαντινές εκκλησίες και τη λίμνη. Εορταστικό πασχαλινό γεύμα.
Το απόγευμα περίπατος στο Αργός Ορεστικό. Το βράδυ προαιρετική
διασκέδαση.
4η ημέρα Καστοριά - Κρουαζιέρα στη Λίμνη - Σιάτιστα Επιστροφή
Πρόγευμα και σας προτείνουμε κρουαζιέρα στην περίφημη Λίμνη
Ορεστιάδα (έξοδα ατομικά). Τέλος, αποχαιρετώντας την Καστοριά,
ξεκινάμε για Σιάτιστα. Άφιξη και γνωριμία με την πόλη με τα πολλά
αρχοντικά. Γεύμα εξ ιδίων και αναχώρηση για Βέροια και άφιξη στην
πόλη μας το βράδυ.

ΧΏΡΕΣ
ΒΑΛΤΙΚΉΣ

Αναχωρήσεις:

13/07 | 27/07
10/08 | 17/08
24/08 | 31/08

7ΗΜΕΡΕΣ
ΠΤΉΣΕΙΣ ΜΕ AIR BALTIC

Τιμή Early Booking

625€
+ 245€ taxes

ΠΡΩΤΕΎΟΥΣΕΣ
ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΊΑΣ
7ΗΜΕΡΕΣ
ΠΤΉΣΕΙΣ ΜΕ AIR BALTIC

early g
bookin

summer2019

Αναχωρήσεις:

07/08 | 14/08
21/08

Τιμή Early Booking

1.145€
+ 245€ taxes

ΠΑΝΌΡΑΜΑ
ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΊΑΣ &
ΝΟΡΒΗΓΙΚΆ ΦΙΌΡΔ
10 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΤΉΣΕΙΣ
ΜΕ AEGEAN AIRLINES

Τιμή Early Booking

1.345€
+ 280€ taxes

Αναχώρηση

09/08
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