ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
3 Παρίσι
4 Γύρος Σικελίας
5 Κοστιέρα Αμαλφιτάνα - Νάπολη
6 Ρομαντικό Βένετο - Λίμνες Βόρειας Ιταλίας
7 Μάλτα / Βερολίνο
8 Βερολίνο - Πράγα
ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
8 Βουδαπέστη - Βιέννη - Παραδουναβια χωριά - Μπρατισλάβα
9 Πανόραμα Πολωνίας
10 Διαμάντια Δαλματικών Ακτών / Ντουμπρόβικ Κότορ Μπούντβα
11 Κωνσταντινούπολη / Αδριανούπολη
12 Βελιγράδι
13 Βουκουρέστι
14 Μαργαριτάρια Μαύρης Θάλασσας / Σόφια Φιλιππούπολη
15 Βυζαντική Οχρίδα / Αϊβαλί - Σμύρνη
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
16 Ρόδος / Σαντορίνη / Μύκονος
17 Πάρος / Νάξος / Σύρος / Άνδρος
18 Σποράδες
19 Τήνος
20 Κέρκυρα / Λευκάδα
21 Τολό - Πόρτο Χέλι / Δελφοί
22 Μεσολόγγι / Πήλιο
23 Εύβοια / Γιάννενα
24 Όροι συμμετοχής

O Zorpidis Τravel είναι ένας τουριστικό οργανισμός, όπου o ταξιδιώτης είναι απόλυτα προστατευμένος και βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Παρέχουμε
στους ταξιδιώτες μας, χωρίς επιπλέον χρέωση, ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια (επιπλέον της ασφάλειας αστικής ευθύνης, που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι
υποχρεωμένα βάσει νόμου της Ε.Ε. να παρέχουν). Η ασφάλεια αυτή προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στο ταξίδι σας, αφού σας ασφαλίζει για ιατρικό πρόβλημα
και απώλεια αποσκευών και εγγράφων. Επιπλέον, ασφαλίζει την προκαταβολή σας και περιλαμβάνει πολλές άλλες σημαντικές καλύψεις. Παρακάτω σας παραθέτουμε τις σημαντικότερες, όπως τις επιλέξαμε με την συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία Generally Hellas και τον αντιπρόσωπό του ANAX!
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ΠΑΡΙΣΙ Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Πτήση για Παρίσι - Περιήγηση 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,
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

Αναχωρήσεις
14.06.2019
4 ημέρες

17.06.2019
5 ημέρες

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 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,
Νορμανδία. Πρώτος σταθμός μας η πόλη της Ντοβίλ και στη συνέχεια
η Τρουβίλ, δύο από διασημότερες παραλιακές πόλεις και από τα
γνωστότερα παραθεριστικά κέντρα στη Μάγχη. Συνεχίζοντας, μέσα
από μια πανέμορφη διαδρομή, θα φθάσουμε στην Ονφλέρ, γνωστή
ως «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 Πτήση επιστροφής

Πρόγευμα και χρόνος για τις τελευταίες αγορές σας. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας το
βράδυ.

Περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines.
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 και στις
Βερσαλλίες. Μεταφορά στη Disneyland. 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. Εισιτήριο Disneyland (1 parc) 79€
ενήλικας – 72€ παιδί 3-11 ετών. Εισιτήριο Disneyland
(2 parc) 99€ ενήλικας – 92€ παιδί 3-11 ετών.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα
& αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα
περιλαμβάνονται.

Σημείωση: Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 4η ημέρα.

Ξενοδοχεία

Κανονική Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μον.

Ibis Paris Porte
d’Orléans 3*

595 €

439 €

199€

Mercure Paris Porte
d’Orléans 4*

649 €

479 €

229 €

Ibis Paris Porte
d’Orléans 3*

665 €

499 €

229 €

Mercure Paris Porte
d’Orléans 4*

749 €

559 €

259 €

Αεροπορική Εταιρία

Πτήσεις & Ώρες

Θεσσαλονίκη - Παρίσι
Πτήση Α3 520 14:30 - 16:30
Παρίσι - Θεσσαλονίκη
Πτήση Α3 521 17:25 - 21:10

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 145€. Περιλαμβάνεται πρόγευμα καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου
Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8 kg χειραποσκευή & βαλίτσα 23 kg.
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ΓΥΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ

Κατάνια - Ταορμίνα - Μεσίνα - Νησιά Αιόλου - Παλέρμο - Μονρεάλε - Αγκριτζέντο - Συρακούσες - Ορτυγία

1η ημέρα Πτήση Κατάνια - Ταορμίνα - Μεσίνα

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με προορισμό την Κατάνια.
Άφιξη και αναχώρηση για την πανέμορφη και κοσμοπολίτικη Ταορμίνα που
απλώνεται αμφιθεατρικά με θέα τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου και την
Αίτνα. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στη Μεσίνα με τον καθεδρικό ναό, το
αστρονομικό ρολόι και την κρήνη του Ωρίανα.

2η ημέρα Μεσίνα - Δώρο Κρουαζιέρα στα νησιά
του Αιόλου - Παλέρμο

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα αναχωρήσουμε για ολοήμερη κρουαζιέρα
στα ηφαιστειογενή νησιά του Αιόλου. Πρώτη επίσκεψη στο νησί Λίπαρι με
κύριο αξιοθέατο το κάστρο που χτίστηκε από τους Ισπανούς μετά την εισβολή
του Μπαρμπαρόσα. Συνεχίζουμε για το νησί Βουλκάνο, όπου σύμφωνα με τη
μυθολογία διατηρούσε το εργαστήρι του ο Ήφαιστος. Η περιοχή φημίζεται
για τις μαύρες παραλίες, τις ιαματικές πηγές και τα λασπόλουτρα. Προαιρετικό
γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Στη συνέχεια επιστροφή στο Μιλάτζο και
αναχώρηση για την πρωτεύουσα και διοικητική έδρα της αυτόνομης
περιοχής της Σικελίας, Παλέρμο που βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού
Πελεγκρίνο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Παλέρμο - Μονρεάλε

Πρόγευμα και αναχώρηση για τον λόφο του Μονρεάλε, όπου δεσπόζει ο
επιβλητικός καθεδρικός ναός με τα θαυμάσια ψηφιδωτά. Επιστροφή στο
Παλέρμο και η περιήγησή μας θα αρχίσει από το βασιλικό παλάτι, έδρα των
νορμανδών βασιλιάδων της Σικελίας και σήμερα του κοινοβουλίου της, και
θα συνεχιστεί με τον καθεδρικό ναό, την πλατεία Πρετόρια με το «Σιντριβάνι

Αναχωρήσεις

16.06.2019

Ξενοδοχεία

Royal 4* Μεσίνα
Ibis Styles Palermo 4*
Παλέρμο
Orizzonte 4*
Κατάνια or similar

Κανονική Τιμή

695 €

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.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
6 ΗΜΕΡΕΣ

6η ημέρα Κατάνια - Πτήση επιστροφής

Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες αγορές και
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

4η ημέρα Παλέρμο - Αγκριτζέντο - Κατάνια

Πρόγευμα και θα μεταβούμε στο Αγκριτζέντο για να γνωρίσουμε
την ιστορική «Κοιλάδα των Ναών» του λεγόμενου στην
αρχαιότητα Ακράγαντα. Εκεί θα θαυμάσουμε το εντυπωσιακότερο
διασωθέν συγκρότημα αρχαίων ελληνικών ναών της Σικελίας. Θα
περπατήσουμε στην Ιερά Οδό της αρχαίας πόλης με τους ναούς της
Ήρας, της Ομόνοιας, του Ηρακλή, των Διόσκουρων και του Ολυμπίου
Διός. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
της Σικελίας, την μητρόπολη του ιταλικού νότου, Κατάνια.

5η ημέρα Κατάνια - Συρακούσες - Ορτυγία

Πρόγευμα και αναχώρηση για τις Συρακούσες που αποτελούσε την
ισχυρότερη ελληνική αποικία στη Σικελία. Ιδρύθηκε το 733 π.Χ. από
τους Κορινθίους και πρωταγωνίστησε στον Πελοποννησιακό πόλεμο.
Στο απέραντο αρχαιολογικό πάρκο, δεσπόζει το αρχαίο ελληνικό
θέατρο του 5ου αιώνα. Η Ορτυγία, το νησάκι στην καρδιά της πόλης
με την κρήνη της Αρετούσας, είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι στο
παρελθόν. Εκεί 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 το αριστούργημα του Καραβάτζιο «Η ταφή της
Σάντα Λουτσία», και θα καταλήξουμε στην πηγή της Αρέθουσας με
τους παπύρους μέσα στο νερό.

Παιδί 2-12

359 €

Επιβ. Μον.

245€

Περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines. Πολυτελές
κλιματιζόμενο λεωφορείο για τις μεταφορές και
μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Διαμονή σε
επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
Κρουαζιέρα στα Νησιά του Αιόλου. 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:
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων. Είσοδοι σε
μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά
όπου απαιτείται. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο. Checkpoint (30€). Δημοτικοί φόροι
ξενοδοχείων τo άτομο τη βραδιά (περίπου 2€).

Αεροπορική Εταιρία

Πτήσεις & Ώρες
Εγγυημένες θέσεις
Θεσ/νίκη - Αθήνα
Πτήση Α3 7115 13:10 - 14:00
Αθήνα - Κατάνια
Πτήση Α3 672 15:35 - 16:25
Κατάνια - Αθήνα
Πτήση Α3 673 14:35 - 17:15
Αθήνα - Θεσ/νίκη
Πτήση Α3 7126 19:20 - 20:15

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 145€.Περιλαμβάνεται πρόγευμα καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου.Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8kg χειραποσκευή & βαλίτσα 23kg. Checkpoints 30€
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ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ - ΝΑΠΟΛΗ

Σορέντο - Ποζιτάνο - Αμάλφι - Ραβέλο - Σαλέρνο - Αλμπερομπέλο - Ματέρα - Κάπρι - Πέστουμ - Πομπηία

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
6 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Πτήση για Νάπολη - Σορέντο - Ποζιτάνο
- Αμάλφι - Ραβέλο - Σαλέρνο

μοναστηριακό συγκρότημα της Παρθένου με τους ναούς του Αγίου θα δούμε τα περιμετρικά τείχη, τα λουτρά, την πόρτα Μαρίνα, την
Νικολάου και Αγίου Πέτρου και θα θαυμάσουμε το ιστορικό κέντρο. έπαυλη Βέτρι, τον ναό του Απόλλωνα, την αρχαία αγορά, το θέατρο,
και τις χαρακτηριστικές τοιχογραφίες του 1ου αιώνα π.Χ. Μετά την
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με προορισμό τη Νάπολη. Στη Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο Σαλέρνο.
Πομπηία θα κατευθυνθούμε στη Νάπολη. Θα δούμε πανοραμικά
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Σορέντο, μικρή πόλη της Καμπανίας,
την παραλία με το παλάτι των Ισπανών, το κάστρο των Ντανζού, τη
διάσημη για τους παραθαλάσσιους απόκρημνους βράχους της. Θα 3η μέρα Σαλέρνο - Κάπρι
περπατήσουμε στην κεντρική Piazza Tasso και στους στενούς εμπορικούς Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το λιμάνι του Στοά του Ουμπέρτου και το μεγαλύτερο θέατρο λυρικής σκηνής Σαν
δρόμους της παλιάς πόλης για να καταλήξουμε στο μπαλκόνι της Villa Σορέντο όπου θα επιβιβαστούμε σε πλοίο για το κοντινό νησί Κάπρι Κάρλο, τα φτωχικά bassi της πολύβουης παλιάς πόλης. Τακτοποίηση
Comunale με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Νάπολη. Στη συνέχεια (έξοδα ατομικά). Φτάνοντας στη Marina Grande θα αναχωρήσουμε στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.
αναχώρηση με καραβάκι (καιρού επιτρέποντος, εισιτήρια εξ ιδίων) για με το τελεφερίκ (έξοδα ατομικά) για επίσκεψη στον οικισμό του
το γραφικό Ποζιτάνο. Περιήγηση στα στενά καλντερίμια με τα ολάνθιστα κοσμοπολίτικου Κάπρι όπου θα επισκεφθούμε περιπατητικά τους 6η μέρα Νάπολη - Πτήση επιστροφής
μπαλκόνια. Φεύγοντας από το Ποζιτάνο και πάλι με καραβάκι (εισιτήρια κήπους του Αυγούστου και θα θαυμάσουμε τους επιβλητικούς Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
εξ ιδίων), θα φτάσουμε στο μικροσκοπικό Αμάλφι. Στην περιπατητική μας βράχους Faraglioni. Χρόνος ελεύθερος για περίπατο και γεύμα. Στον
ξενάγηση θα δούμε, μεταξύ άλλων, τα παλιά αρχοντικά και τον καθεδρικό ελεύθερο χρόνο προτείνουμε να επισκεφτείτε το Ανακάπρι όπου
ναό του Αγίου Ανδρέα με βυζαντινά, αραβικά και γοτθικά αρχιτεκτονικά βρίσκεται η Villa San Michele και το τελεφερίκ για το Monte Solaro
Περιλαμβάνονται
στοιχεία. Για όσους επιθυμούν, έχουν τα δυνατότητα να επισκεφθούν με (υψηλότερο σημείο του νησιού). Επιστροφή στη Marina Grande
τα hop on-hop off λεωφορεία (έξοδα ατομικά) το σκαρφαλωμένο στα επιβίβαση για το Σορέντο και επιστροφή στο Σαλέρνο.
Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines. Μεταφορές
305μ. υψόμετρο Ραβέλλο και να δουν την βίλα Ρούφολο. Επιστροφή στο
από και προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού. Μετακινήσεις
Αμάλφι και αναχώρηση για το Σαλέρνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 4η μέρα Σαλέρνο - Αρχαία Ποσειδωνία
με πολυτελή λεωφορεία. Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*.
Διανυκτέρευση.
(Πέστουμ)
Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο
Πρόγευμα και αναχώρηση για την αρχαία Ποσειδωνία, το Πέστουμ,
πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός. Ασφάλεια
νότια
του
Σαλέρνο,
που
από
τα
ερείπιά
της
και
τους
επιβλητικούς
2η μέρα Σαλέρνο - Αλμπερομπέλο - Ματέρα
αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Αλμπερομπέλο. Φημίζεται για τα κάτασπρα ναούς της αναδύεται η ένδοξη ιστορία της Μεγάλης Ελλάδας. Ο ναός
Φ.Π.Α.
σπίτια με τις κωνικές στέγες, όπου η ιστορία τους χάνεται στα βάθη των Basilica είναι το αρχαιότερο οικοδόμημα του δυτικού πολιτισμού
αιώνων. Οι τρούλοι του Αλμπερομπέλο έχουν χαρακτηριστεί από την Unesco
ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Θα περιηγηθούμε στα λιθόχτιστα
σοκάκια και θα παρατηρήσουμε τα ζωγραφισμένα σχέδια στις στέγες κάθε
τρούλου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Ματέρα που απέκτησε διεθνή
φήμη από την αρχαία πόλη Σάσι ντι Ματέρα που σημαίνει «Οι πέτρες-σπηλιές
της Ματέρα». Υπόσκαφες εκκλησίες, αγιογραφίες στους βράχους, τρώγλες
(τα λεγόμενα Σάσι), που από άγριες και υγρές σπηλιές, μετατράπηκαν σε
πανέμορφα παραδοσιακά σπίτια είναι μερικά από τα αξιοθέατα της πόλης.
Αποτελεί μία από τις αρχαιότερες κατοικημένες πόλεις του κόσμου, με
λαξευμένες σπηλιές, όπου οι κάτοικοι συνήθιζαν να ζουν. Θα δούμε το

Αναχωρήσεις

16.06.2019

Ξενοδοχεία

Novotel Salerno Est
Arechi 4* Σαλέρνο
Golden Tulip Plaza 4*
Καζέρτα (Νάπολη) or
similar

Κανονική Τιμή

589 €

στην περιοχή και είναι αφιερωμένος στην Ήρα. Εδώ και οι ναοί του
Ποσειδώνα. Υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης και στο αρχαιολογικό
μουσείο. Ελεύθερος χρόνος.

5η μέρα Σαλέρνο - Πομπηία - Νάπολη

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη νεκρόπολη της Πομπηίας που
αφανίστηκε το 79 μ.Χ. μετά από μια φοβερή έκρηξη του Βεζούβιου. Ο
αρχαιολογικός χώρος της Πομπηίας έχει ανακηρυχθεί από την Unesco
ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Στην ξενάγηση που ακολουθεί,

Παιδί 2-12

359 €

Επιβ. Μον.

205€

Δεν περιλαμβάνονται
Φόροι αεροδρομίων. Δημοτικοί φόροι. Ό,τι δεν
αναφέρεται στον πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο. Είσοδοι μουσείων και
μνημείων. Check points 20 ευρώ.

Αεροπορική Εταιρία

Πτήσεις & Ώρες
Εγγυημένες θέσεις
Θεσ/νίκη - Αθήνα
Πτήση Α3 7101 06:25 - 07:15
Αθήνα - Νάπολη
Πτήση Α3 680 08:25 - 09:10
Νάπολη - Αθήνα
Πτήση Α3 681 10:00 - 12:40
Αθήνα - Θεσ/νίκη
Πτήση Α3 7120 16:00 - 16:55

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 145€. Περιλαμβάνεται πρόγευμα καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου . Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8kg χειραποσκευή & βαλίτσα 23kg. Checkpoints 20€
5

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΕΤΟ
ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
6 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Πτήση για Μιλάνο - Ξενάγηση πόλης - 3η ημέρα Μιλάνο - Λίμνη Γκάρντα - Σιρμιόνε
Λίμνη Ματζόρε
- Πάντοβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μιλάνο. Άφιξη και θα
κατευθυνθούμε στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας της Λομβαρδίας.
Πρώτα, θα επισκεφθούμε την Πιάτσα ντελ Ντουόμο που αποτελεί την
κεντρική πλατεία την πόλης και πήρε το όνομά 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 και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η 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 ξενοδοχείο.

Αναχωρήσεις

15.06.2019

Ξενοδοχεία

Barceló Milan 4*
Μιλάνο
Four Points by
Sheraton 4* Πάντοβα
or similar

Κανονική Τιμή

589 €

Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για τη λίμνη Γκάρντα τη μεγαλύτερη
της Ιταλίας και δημοφιλής τουριστικός προορισμός με πολλά μικρά
νησιά. Στη συνέχεια θα δούμε το όμορφο μεσαιωνικό Σιρμιόνε,
κτισμένο στο νότιο άκρο της λίμνης Γκάρντα, όπου θα περπατήσουμε
στα στενά σοκάκια με τα πέτρινα σπίτια. Τέλος, αναχωρούμε για
την Πάντοβα, μία από τις μεγαλύτερες και ομορφότερες πόλεις της
βόρειας Ιταλίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Πάντοβα - 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.

5η ημέρα Πάντοβα - Βερόνα

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη ρομαντική Βερόνα, την πόλη
των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ. Εκεί θα δούμε τη ρωμαϊκή

Παιδί 2-12

359 €

Επιβ. Μον.

205€

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.

6η ημέρα Πάντοβα - Πτήση επιστροφής

Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες αγορές σας και
στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βενετίας για την
πτήση της επιστροφής.
Περιλαμβάνονται
Αεροπορικά
εισιτήρια.
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. 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.

Αεροπορική Εταιρία

Πτήσεις & Ώρες
Εγγυημένες θέσεις Θεσ/νίκη - Αθήνα
Πτήση Α3 7101 06:25 - 07:15
Αθήνα - Μιλάνο
Πτήση Α3 660 08:35 - 10:10
Βενετία - Αθήνα
Πτήση Α3 671 17:40 - 20:50
Αθήνα - Θεσ/νίκη
Πτήση Α3 7132 22:00 - 22:55

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 145€. Περιλαμβάνεται πρόγευμα καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου.Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8kg χειραποσκευή & βαλίτσα 23kg. Checkpoints 20€

6

ΜΑΛΤΑ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
4 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Πτήση για Μάλτα - Βαλέττα (ξενάγηση πόλης)

Συγκέντρωση 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

Αναχωρήσεις

14.06.2019

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

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). Τακτοποίηση στα
δωμάτια. Χρόνος για ξεκούραση.

2η ημέρα Mosta - Mdina - St Anton Gardens - Τρεις
πόλεις (Senglea, Vitoriosa, Cospicua)

παλιά πόλη, τη σπηλιά όπου κατοικούσε η νύμφη Καλυψώ. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Πτήση επιστροφής

Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Σημείωση: H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την
καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος χωρίς να παραληφθεί
καμία από αυτές.

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. Έπειτα 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). Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα.

Περιλαμβάνονται Αεροπορικά εισιτήρια σύμφωνα με
τις παραπάνω πτήσεις. Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος
καυσίμων. Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή (διαστ.
40x20x25cm) ανά άτομο & 1 αποσκευή 20 kg ανά 2
άτομα.Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο της Μάλτας.
Τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Πρωινό καθημερινά. Ξενάγηση στη Valletta. Ξενάγηση
στην Mosta – Mdina και στους Κήπους του Αγ. Αντωνίου
Ξενάγηση στη Sliema
και στις Τρεις Πόλεις.
Παρακολούθηση του οπτικοακουστικού θεάματος 5D με
θέμα την ιστορία της Μάλτα. Ελληνόφωνος ξεναγός.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α.

3η ημέρα Εκδρομή στο νησό Γκόζο (Gozo)

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους. Προαιρετικές εκδρομές
Φιλοδωρήματα, ποτά, αχθοφορικά. Τοπικοί δημοτικοί
φόροι οι οποίοι πληρώνονται απευθείας στο ξενοδοχείο
(0,5€ ανά άτομα / ανά ημέρα). Προαιρετική εκδρομή στο
νησί Γκόζο κόστους 40 € κατά άτομο. Δήλωση συμμετοχής
κατά την εγγραφή σας.

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

Ξενοδοχεία

Κανονική Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μον.

Kennedy Nova 4*
(Sliema)

299€

175 €

80€

The Waterfront 4*
sup. (Sliema)

495€

349€

180€

Αεροπορική
Εταιρία

Πτήσεις & Ώρες
Θεσ/νίκη - Μάλτα FR 8293
09:35 - 10:20
Μάλτα - Θεσ/νίκη FR 8292
11:55 - 14:40

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 145€. Περιλαμβάνεται πρόγευμα καθημερινά. Δυνατότητα ατομικού προγράμματος με μείωση κόστους 50€.
Ο κάθε επιβάτης δικαιούται μία μικρή χειραποσκευή 40x20x25cm και μία αποσκευή 20 kg ανά δύο άτομα.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
5 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Πτήση για Βερολίνο - Ξενάγηση πόλης

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της
Γερμανίας, Βερολίνο. Άφιξη και ξεκινάμε την ξέναγηση από την πύλη του
Βραδεμβούργου, όπου έως την λεωφόρο Καρλ Μαξ εναλλάσσονται τα
μνημεία της βασιλικής εποχής με τα κτίρια σοσιαλιστικού ρεαλισμού από
το κομμουνιστικό παρελθόν της πόλης, ενώ κοντά στο πέρασμα του Τσεκ
ποιντ Τσάρλυ τα απομεινάρια του τείχους σας μεταφέρουν στα γεγονότα του
ψυχρού πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο της 17ης Ιουνίου
απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο της πόλης, Τιεργκάρτεν.

2η ημέρα Βερολίνο (Μουσείο Περγάμου)

Πρόγευμα και θα επισκεφθούμε το φημισμένο μουσείο της Περγάμου
(είσοδος εξ ιδίων). Στο μουσείο στεγάζονται ανακατασκευασμένα
οικοδομήματα μεγάλου μεγέθους, όπως ο βωμός της Περγάμου και η πύλη
της αγοράς της Μιλήτου. Eκτός από τη συλλογή αρχαιοτήτων, στον ίδιο χώρο
υπάρχουν το μουσείο ισλαμικής τέχνης και το μουσείο Μέσης Ανατολής.

4η ημέρα Βερολίνο - Πότσνταμ (προαιρετική)

Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και στη συνέχεια, ακολουθεί
προαιρετική εκδρομή για το Πότσνταμ. Η πόλη είναι ευρέως γνωστή
για τα μοναδικά πολιτιστικά της τοπία, ειδικότερα τα πάρκα και το
περίφημο ανάκτορο «Σανσουσί» (Sanssouci), που έκτισε ο Μέγας
Φρειδερίκος και έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς
από την Unesco. Θα κατευθυνθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης,
όπου θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την Παλιά Αγορά, η
οποία αποτελεί και την κεντρική πλατεία της πόλης. Η εκκλησία του
Αγίου Νικολάου, ο κήπος Lustgarten και το ιστορικό δημαρχείο
σχηματίζουν μέχρι σήμερα ένα συγκρότημα με αριστοκρατικό αέρα.

5η ημέρα Βερολίνο - Πτήση επιστροφής

Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες αγορές και
εντυπώσεις. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
της επιστροφής.

Περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια μετ’επιστροφής. Φόροι αεροδρομίων.
Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια εξωτερικού.
Μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία. Διαμονή σε
ξενοδοχεία 3* ή 4*. Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως
αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός
του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Είσοδος μουσείων και
μνημείων. Κόστος προαιρετικής εκδρομης:
Εκδρομή στη Δρέσδη 40ευρώ. Εκδρομή στο Πότσνταμ 40ευρώ

3η ημέρα Βερολίνο - Δρέσδη (προαιρετική)

Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για τη λεγόμενη
«Φλωρεντία του Βορρά», τη Δρέσδη που βρίσκεται στην ανατολική
Γερμανία στο κρατίδιο της Σαξονίας. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, πανέμορφα
αρχιτεκτονικά κτίρια μπαρόκ ρυθμού και αναγέννησης, όπως την όπερα,
το ανάκτορο Zwinger, τμήμα των ανακτόρων των βασιλέων της Σαξονίας
με τους όμορφους κήπους, την πανέμορφη εκκλησία των γυναικών
«Frauenkirche» και άλλα αξιοθέατα. Συνεχίζουμε για το Βερολίνο.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

Κανονική Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μον.

13.06.2019

Holiday Inn Express
Berlin City Centre 3*

335 €

225 €

99 €

NH Berlin City Ost 4*

435 €

250 €

125€

Αεροπορική Εταιρία

Πτήσεις & Ώρες
Θεσ/νίκη - Βερολίνο
Πτήση EJU 4606 14:30 - 16:00
Βερολίνο - Θεσ/νίκη
Πτήση EJU 4605 10:20 - 13:50

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 145€. Περιλαμβάνεται πρόγευμα καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου και γεύμα σε εστιατόριο. Ο κάθε επιβάτης δικαιούται μόνο μία αποσκευή
56x45x25cm χωρίς περιορισμούς όσον αφορά το βάρος.
7

ΠΡΑΓΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ
Περιλαμβάνονται Αεροπορικά εισιτήρια μετ’επιστροφής.
Φόροι αεροδρομίων. Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια
εξωτερικού. Μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία.
Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* ή 4*. Ημιδιατροφή. Περιηγήσεις,
ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός
- συνοδός του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: 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.

1η ημέρα Πτήση για Βερολίνο - Πράγα

περπατήσουμε στην πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της τριάντα αγάλματα Αγίων που είναι το σύμβολο της πόλης. Ελεύθερος
Γερμανίας, Βερολίνο. Άφιξη και μεταφορά στην πόλη της Πράγας. χρόνος για να περπατήσετε στα γραφικά σοκάκια της πόλης. Δείπνο και
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την διανυκτέρευση.
πόλη. Γεύμα και διανυκτέρευση.
3η ημέρα Πράγα - Δρέσδη - Βερολίνο
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για τη λεγόμενη
2η ημέρα Πράγα - Καστρούπολη και Παλιά Πόλη «Φλωρεντία του Βορρά», τη Δρέσδη που βρίσκεται στην ανατολική
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και θα ξεκινήσουμε με την Γερμανία στο κρατίδιο της Σαξονίας. Θα δούμε, μεταξύ άλλων,
ξενάγηση της Καστρούπολης και Κάστρου, όπου θα δούμε το μοναστήρι πανέμορφα αρχιτεκτονικά κτίρια μπαρόκ ρυθμού και αναγέννησης,
Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, όπως την όπερα, το ανάκτορο Zwinger, τμήμα των ανακτόρων των
την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον καθεδρικό βασιλέων της Σαξονίας με τους όμορφους κήπους, την πανέμορφη
ναό του Αγίου Βίτου, τον ναό του Αγίου Νικολάου. Συνεχίζουμε την εκκλησία των γυναικών «Frauenkirche» και άλλα αξιοθέατα.
ξενάγηση στην Παλιά Πόλη, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία Συνεχίζουμε για το Βερολίνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και
της Παλιάς πόλης (Staroměstské náměstí), το μεσαιωνικό Δημαρχείο διανυκτέρευση.
με το αστρονομικό ρολόι, τον ναό της Παναγίας του Τυν, την εβραϊκή
συνοικία, τον γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το πανεπιστήμιο του 4η ημέρα Βερολίνο (Μουσείο Περγάμου Καρόλου, το θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské Ξενάγηση πόλης)
náměstí), την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα Πρόγευμα και θα επισκεφθούμε το φημισμένο μουσείο της Περγάμου

Αναχωρήσεις
13.06.2019

Ξενοδοχεία

Κανονική Τιμή

Holiday Inn Express Berlin
City Centre 3* Βερολίνο
Olympik 4* Πράγα or similar

395 €

Παιδί 2-12

Επιβ. Μον.

250 €

(είσοδος εξ ιδίων). Στο μουσείο στεγάζονται ανακατασκευασμένα
οικοδομήματα μεγάλου μεγέθους, όπως ο βωμός της Περγάμου και η
πύλη της αγοράς της Μιλήτου. Eκτός από τη συλλογή αρχαιοτήτων, στον
ίδιο χώρο υπάρχουν το μουσείο ισλαμικής τέχνης και το μουσείο Μέσης
Ανατολής. Στη συνέχεια θα συνεχίσουμε την ξενάγησή μας στο Βερολίνο
όπου θα δούμε, μεταξύ άλλων, από την πύλη του Βραδεμβούργου έως
την λεωφόρο Καρλ Μαξ να εναλλάσσονται τα μνημεία της βασιλικής
εποχής με τα κτίρια σοσιαλιστικού ρεαλισμού από το κομμουνιστικό
παρελθόν της πόλης ενώ κοντά στο πέρασμα του Τσεκ ποιντ Τσάρλυ
τα απομεινάρια του τείχους σας μεταφέρουν στα γεγονότα του ψυχρού
πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο της 17ης Ιουνίου
απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο της πόλης, Τιεργκάρτεν. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος, δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα Βερολίνο - Πτήση επιστροφής

Πρόγευμα και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.

Αεροπορική Εταιρία

Πτήσεις & Ώρες
Θεσ/νίκη - Βερολίνο
Πτήση EJU 4606 14:30 - 16:00
Βερολίνο - Θεσ/νίκη
Πτήση EJU 4605 10:20 - 13:50

125€

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 145€. Περιλαμβάνεται πρόγευμα καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου και γεύμα σε εστιατόριο. Ο κάθε επιβάτης δικαιούται μόνο μία αποσκευή
56x45x25cm χωρίς περιορισμούς όσον αφορά το βάρος.

ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΒΙΈΝΝΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΆΒΙΑ ΧΩΡΙΆ
ΜΠΡΑΤΙΣΛΆΒΑ
1η ημέρα Θεσσαλονίκη - Βουδαπέστη

του Ρινγκ όπου θα δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως
το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την
πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό
Ανακτορικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάμματος,
τη Φωτίφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό
του Αγίου Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της
ελληνικής παροικίας. Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια επιστροφή αργά
2η ημέρα Βουδαπέστη (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα και ακολουθεί η ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε την Πλατεία το απόγευμα στη Βουδαπέστη.
των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του
Αγίου Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και 4η ημέρα Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα
το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη (ημερήσια εκδρομή)
Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας,
τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις Μπρατισλάβα. Από τις πιο όμορφες μητροπόλεις της Ευρώπης απλώνεται
των βασιλέων. Από τον λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική σε μια μεγάλη έκταση και βρίσκεται στην καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης
θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας συνδεόμενη με τις γειτονικές χώρες μέσω του ποταμού Δούναβη. Οι
και το κάστρο, την Τσιταντέλλα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ βίλες νότια του ποταμού Δούναβη, τα γιγαντιαία παλάτια και κάστρα
από την εποχή του κομμουνισμού, τα σημαντικότερα μουσεία, αλλά
προαιρετική διασκέδαση σε ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά.
και η πληθώρα των μπαρ που πλημμυρίζουν από νεολαία, κάνουν την
3η ημέρα Βουδαπέστη - Βιέννη (ημερήσια εκδρομή) πόλη να ξεχωρίζει. Το πιο χαρακτηριστικό αξιοθέατο δεν είναι άλλο από
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βιέννη. Στην περιήγησή μας θα το Κάστρο, στο οποίο στέφθηκαν Ούγγροι βασιλείς και φυλάσσονται
θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο αρκετά κοσμήματα του στέμματος. Η θέα που προσφέρει από ψηλά
Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούμε το είναι φανταστική. Σε απόσταση αναπνοής απλώνεται η κεντρική αρτηρία
ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο της Μπρατισλάβα, ο Βεντούρσκα. Ένας πολυσύχναστος δρόμος γεμάτος
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.

Περιλαμβάνονται Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας - όπως αυτό αναφέρεται 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.

Αναχωρήσεις
12.06.2019

Ξενοδοχεία

Κανονική Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μον.

Ibis City West 3* sup

299 €

225€

99€

Verdi Grand 4*

375 €

275 €

125 €

Περιλαμβάνεται πρόγευμα καθημερινά στον χώρο των ξενοδοχείων.
8

ΟΔΙΚΩΣ
6 ΗΜΕΡΕΣ

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
παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο
κεραμικής τέχνης της γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς, και την ορθόδοξη
εκκλησία του 1752. Περιπλανηθείτε στο χωριό των καλλιτεχνών και των
Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος Ανδρέας, όπου
μπορείτε να αγοράσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά
δώρα. Συνεχίζουμε για το Visegrad, το επόμενο χωριό πάνω στο Δούναβη.
Θα θαυμάσουμε και θα περιηγηθούμε στα δύο τεράστια κάστρα, χτισμένα
από τον Βασιλιά Μπέλα Δ΄ για την προστασία της περιοχής από τους
Μογγόλους. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το βασιλικό παλάτι χτισμένο
από τον Βασιλιά Λουδοβίκο Α΄. Τέλος, θα σταματήσουμε στο χωριό
Esztergom, όπου θα δούμε τα πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία
είναι η Βασιλική, το Κάστρο και ο καθεδρικός ναός του Ezstergom, και
η υπέροχη θέα του Δούναβη από το κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες.
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Βουδαπέστη - Επιστροφή

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

Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται: Κρουαζιέρα Δούναβη περιλαμβάνει ποτό 15€.Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Οδική Εκδρομή
Zorpidis Bus

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

ΟΔΙΚΩΣ

8 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* - 4*.
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 στα Αλατωρυχεία Wieliczka & στο Μουσείο
Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Φόροι διαμονής.Εισιτήριο Εισόδου Αλατωρυχεία Wieliczka
περίπου 23€. Εισιτήριο Εισόδου Auschwitz περίπου 20€
(περιλαμβάνει ξενάγηση 3 ωρών και ακουστικά). Είσοδοι σε
μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

1η ημέρα Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι Βουδαπέστη

παραστάσεων και πολυέλαιους από κρυστάλλους αλατιού. Επίσης,
αίθουσες συναυλιών, ομοιώματα του Ιησού, πάγκους, Αγίες
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα σύνορα Ευζώνων. Τράπεζες, όλα φτιαγμένα και σκαλισμένα πάνω στο αλάτι. Χρόνος
Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι. Με στάσεις καθοδόν φτάνουμε στον ελεύθερος και επιστροφή στην Κρακοβία.
τελικό προορισμό μας, τη Βουδαπέστη. Μεταφορά και τακτοποίηση
4η μέρα Κρακοβία - Άουσβιτς (Auschwitz)
στο ξενοδοχείο.
Πρόγευμα και αναχώρηση για να επισκεφθούμε τον ειδικά
2η ημέρα Βουδαπέστη (ξενάγηση πόλης) - διαμορφωμένο μουσειακό χώρο του Άουσβιτς - Μπιρκενάου, όπου
κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έλαβε χώρα ένα από
Κρακοβία
Πρόγευμα & αμέσως μετά θα αρχίσουμε την περιήγηση μας από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ιστορίας από τους Ναζί με αποτέλεσμα
την μνημειώδη πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας εκατομμύρια άνθρωποι να βρουν τον θάνατο. Η επίσκεψη αποτελεί
όπου θα γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα μια από τις πιο συγκινητικές και διδακτικές εμπειρίες του ταξιδιού.
επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, την λεωφόρο Επιστροφή στην Κρακοβία και ελεύθερος χρόνος.
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.

5η μέρα Κρακοβία - Βαρσοβία (ξενάγηση)

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
3η μέρα Κρακοβία (ξενάγηση) - Αλατωρυχεία απόγευμα μην παραλείψετε εξ ιδίων να περπατήσετε στους δρόμους
της Βαρσοβίας δίπλα από κάποιο από τα αμέτρητα πάρκα της πόλης
Βιελίτσκα (Wieliczka)
ή να εξερευνήσετε την λιγότερο ίσως τουριστική, δυτική όχθη του
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βιελίτσκα όπου τα αλατωρυχεία
ποταμού Βιστούλα, διασχίζοντας μία από τις πολλές γέφυρες που
της αποτελούν σήμερα τη ζωντανή απόδειξη του πανέμορφου και
ενώνουν τα δυο κομμάτια της πόλης.
ιδιαίτερου κόσμου μας. Στις υπόγειες στοές των αλατωρυχείων
του 13ου αιώνα, αρκετά εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα από την
επιφάνεια της γης, θα θαυμάσουμε το «Παρεκκλήσι της Ευλογημένης 6η ημέρα Βαρσοβία - Μπρατισλάβα
Κίνγκα», έναν υπόγειο καθεδρικό ναό λαξεμένο εξ ολοκλήρου Πρόγευμα και αναχώρηση για την πανέμορφη πρωτεύουσα της
μέσα σε πετρώματα αλατιού με εκπληκτικά ανάγλυφα βιβλικών 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.

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.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

Κανονική Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μον.

Οδική Εκδρομή

14.06.2019

3* - 4*

419 €

249€

175€

Zorpidis Bus

Περιλαμβάνεται πρόγευμα καθημερινά στον χώρο των ξενοδοχείων.

9

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΟΔΙΚΩΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται 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.

1η ημέρα Aναχώρηση - 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 Μπούτβα. 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.

3η ημέρα
(ξενάγηση)

Μπούντβα

-

Ντουμπρόβνικ

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.

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και ξεκινάμε 4η ημέρα Μπούντβα - Τίρανα - Επιστροφή
την ξενάγηση στην πόλη του Ντουμπρόβνικ που φυλάσσεται για Πρόγευμα. Στη συνέχεια αναχώρηση για τα Τίρανα. Χρόνος για
περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά γεύμα, καφέ και για μια σύντομη περιήγηση της πόλης. Στη συνέχεια
και καλοδιατηρημένα τείχη. Βρίσκεται υπό την προστασία της Unesco με τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

Κανονική Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μον.

Οδική Εκδρομή

14.06.2019

Moskva 4* or similar

215 €

129€

99€

Zorpidis Bus

Περιλαμβάνεται πρόγευμα & δείπνο καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου. Checkpoints 10€

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ-ΚΟΤΟΡ-ΜΠΟΥΝΤΒΑ

ΟΔΙΚΩΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ
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 σε
ξενοδοχείο της περιοχής. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία
με τη γύρω περιοχή.

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 στο ξενοδοχείο.
ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την Unesco. Θα
περιηγηθούμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου 4η ημέρα Ντουμπρόβνικ - Σπλιτ αιώνα, καθώς και στον ναό του Αγίου Νικολάου. Αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ
ξενοδοχείο, άφιξη και τακτοποίηση.
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Σπλιτ. Θα επισκεφθούμε το
περίφημο ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του αυτοκράτορα
3η ημέρα Ντουμπρόβνικ
Διοκλητιανού, το οποίο είναι το σημαντικότερο και καλύτερα
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση της πόλης που φυλάσσεται διατηρημένο ρωμαϊκό κτίριο στην Κροατία. Θα έχουμε, επίσης, την
για περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από τα ευκαιρία να θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό, το γοτθικό δημαρχείο
καλοδιατηρημένα τείχη. Βρίσκεται υπό την προστασία της Unesco και και τον αναγεννησιακό πύργο του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος
χαρακτηρίζεται ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα στην πανέμορφη προκυμαία της πόλης, τη διάσημη Ρίβα για καφέ ή
αξιοθέατα, μέσα στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
αρχιτεκτονικής, όπως ο μητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης,
Αγίου Βλασίου, με το μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία 5η ημέρα Ντουμπρόβνικ - Ποντγκόριτσα του, η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το φραγκισκανό μοναστήρι Επιστροφή
με την εκκλησία του Σωτήρος και το παλαιότερο φαρμακείο της Πρόγευμα και αναχώρηση μέσω Ποντγκόριτσα με ενδιάμεσες στάσεις
πόλης από την εποχή της δημοκρατίας της Ραγούζας. Επίσης, θα για καφέ και φαγητό, άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας.
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. Επιστροφή

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

Κανονική Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μον.

Οδική Εκδρομή

13.06.2019

Sato 4* Μπούντβα (περιοχή)
SL Industry 4* Τρέμπινιε or
similar

209 €

135€

99€

Ημιδιατροφή
Checkpoints 10€

Περιλαμβάνεται πρόγευμα & δείπνο καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου. Checkpoints 10€
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΟΔΙΚΩΣ

4 & 5 ΗΜΕΡΕΣ (ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)
Περιλαμβάνονται 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.
Προαιρετική εκδρομή στην Προύσα 20€.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 - Κωνσταντινούπολη

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.

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, Κωνσταντινούπολη. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και
ξεκούραση.

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.

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

4η ημέρα Κωνσταντινούπολη - 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 Βλαχέρνα - 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.

Πρόγευμα και ξεκινάμε για την προαιρετική εκδρομή στην Προύσα.

(ΒΡΑΔΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)

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
1η ημέρα Αναχώρηση - Κωνσταντινούπολη
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το βράδυ. Διασχίζοντας τμήματα μαγαζιά, όπου μπορούμε να βρούμε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων.
της Εγνατίας οδού, και κάνοντας τις προβλεπόμενες στάσεις, Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
διερχόμαστε έξω από την Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και
φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου μετά τον έλεγχο 3η ημέρα Κωνσταντινούπολη (ξενάγηση)
των διαβατηρίων επισκεπτόμαστε, βγαίνοντας από τη χώρα, τα Μετά το πρόγευμά μας, συμμετέχουμε προαιρετικά σε μια πλωτή
καταστήματα των αφορολογήτων ειδών. Περνώντας τη γέφυρα του περιήγηση στον μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι που ενώνει τη
Θάλασσα του Μαρμαρά με τη Μαύρη Θάλασσα. Στη συνέχεια θα
Έβρου, μπαίνουμε στην Τουρκία.
μεταβούμε στο ιστορικό κέντρο και θα ξεκινήσουμε με τον βυζαντινό
2η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Μπαλουκλί - Καπαλί Τσαρσί ιππόδρομο. Εκεί, βλέπουμε τη γερμανική κρήνη του Κάιζερ, δώρο
Διασχίζουμε το ευρωπαϊκό μέρος της Τουρκίας, φθάνουμε το πρωί στον σουλτάνο Μουράτ Β΄, τον αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει
στη βασίλισσα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη. Ξεκινάμε με επάνω του ιερογλυφικά, τον χάλκινο κίονα των Δελφών, τη στήλη
έναν «οδικό» περίπλου των Θεοδοσιανών τειχών. Θα επισκεφθούμε 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.

Αναχωρήσεις
13.06.2019
5 ημ./4 διαν.

14.06.2019
4 ημ./3 διαν.

14.06.2019
4 ημ./2 διαν.

4η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Πατριαρχείο Βλαχέρνα - 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.

Ξενοδοχεία

Κανονική Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μον.

The Peak 4*

239€

139€

135€

Green Park 4*

249€

149€

145€

Grand Öztanık 4*

259€

149€

155€

The Peak 4*

199€

139€

105€

Green Park 4*

205€

149€

115€

Grand Öztanık 4*

219€

149€

115€

The Peak 4*

159€

99€

89€

Green Park 4*

165€

109€

99€

175€

115€

105€

Grand Öztanık 4*

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

Οδική Εκδρομή
Zorpidis Bus

Zorpidis Bus

Zorpidis Bus

Περιλαμβάνεται πρόγευμα καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου.

1η ημέρα Αναχώρηση - Αδριανούπολη

Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί. Κάνοντας τις απαραίτητες
στάσεις άφιξη στα σύνορα των Κήπων, έλεγχος ταξιδιωτικών
εγγράφων και ελεύθερος χρόνος στα αφορολόγητα. Στη συνέχεια
και περνώντας από τις πάλαι ποτέ ελληνικές πόλεις των Κυψελών,
Κεσσάνης, Μακράς Γέφυρας άφιξη στην Αδριανούπολη. Πρώτη
γνωριμία με την πόλη και ελεύθερος χρόνος στο Kapalı Çarşı (κλειστή
αγορά). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

2 ΗΜΕΡΕΣ
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην πόλη, όπου θα έχουμε την
ευκαιρία να θαυμάσουμε το Τέμενος Σελιμιγιέ με τους τέσσερις
μιναρέδες, που οικοδομήθηκε αποκλειστικά από τα λάφυρα της
εκστρατείας των οθωμανών στην Κύπρο και αποτελεί το αρτιότερο
δημιούργημα του κορυφαίου αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν. Από ορισμένα
σημεία του φαίνεται ο ποταμός Έβρος και η γέφυρα Σαρατσάνε (1452
μ.X). Aκόμη θα δούμε το Ρουστέμ Πασά Καραβάν Σεράι, δημιούργημα
του 16ου αιώνα και που σήμερα λειτουργεί ως ξενοδοχείο, το

Περιλαμβάνονται 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

Αναχωρήσεις
15.06.2019
16.06.2019

ΟΔΙΚΩΣ

2η ημέρα Αδριανούπολη - Επιστροφή

Τέμενος Έσκι Τζαμί του 15ου αιώνα. Ελεύθεροι στον πεζόδρομο
Saraçlar για τα τελευταία ψώνια μας μέχρι το μεσημέρι, γεύμα εξ
ιδίων στα εστιατόρια της περιοχής. Επιβίβαση στο λεωφορείο και
συνεχίζουμε για τον δρόμο της επιστροφής. Άφιξη στα σύνορα των
Κήπων έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και ελεύθερος χρόνος στα
αφορολόγητα. Με τις ίδιες ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στην πόλη μας
το βράδυ.

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.

Ξενοδοχεία

Κανονική Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μον.

Saray 3*

59€

59€

20€

Margi 5*

69€

59€

30€

Οδική Εκδρομή
Zorpidis Bus
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ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ

ΟΔΙΚΩΣ

3 & 4 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον χώρο
του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και
εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω
πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Επίσημος ξεναγός κατά
την ξενάγησή μας στο Βελιγράδι. Ασφάλεια αστικής ευθύνης
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
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

πόλης και το Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης, δε θα παραλείψουμε να
επισκεφτούμε τη φυλακή, όπου οι Τούρκοι κρατούσαν αιχμάλωτο
τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης Ρήγα Φεραίο μαζί με τους
συντρόφους του. Προς τιμή του σήμερα οι Σέρβοι έστησαν μνημείο
με την προτομή του σε περίοπτη θέση. απέναντι από το πάρκο Tου
Καλεμέγκνταν, ονόμασαν δε το δρόμο σε οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά
την ξενάγησή μας, χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Για όσους επιθυμούν
προτείνουμε την προαιρετική μίνι Κρουαζιέρα στους ποταμούς Σάββα
2η ημέρα Βελιγράδι (ξενάγηση) και Δούναβη. Θα επιβιβαστούμε στα ειδικά ποταμόπλοια για μια μίνι
Προαιρετική κρουαζιέρα
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση στο Βελιγράδι, το οποίο είναι κρουαζιέρα, όπου θα δούμε την πόλη από μια άλλη οπτική γωνία.
πόλη με πολλά μνημεία. Η Σερβία έχει τη δική της μεγάλη ιστορία, την Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
οποία θα ακούσουμε από τον ξεναγό μας. Θα δούμε τα κατεστραμμένα
ακόμη κτίρια από τον πόλεμο των Νατοϊκών δυνάμεων, απέναντι 3η ημέρα Βελιγράδι - Νόβι Σαντ - Φρούσκα Γκόρα
στην ανίσχυρη αλλά περήφανη Σερβία, που ωστόσο οι κάτοικοι Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για την πόλη του Νόβι Σαντ. Σε
της κράτησαν 78 ολόκληρες μέρες αμυνόμενοι, το κρατικό Θέατρο, απόσταση περίπου 90 χλμ. και διασχίζοντας τον μεγάλο ποταμό
το Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, το Δημαρχείο της Δούναβη, θα επισκεφθούμε το μοναστήρι Κρουσεντολ (16ος αιών.)
Συγκέντρωση στα γραφεία το πρωί και αναχώρηση για το Βελιγράδι.
Άφιξη, μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Σας προτείνουμε τον μεγάλο
πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, όπου θα βρείτε πολλά και
όμορφα καταστήματα για πιθανές αγορές.

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.

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

4 ΗΜ / 2 Ν (ΒΡΑΔΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)
1η - 2η ημέρα Αναχώρηση - Βελιγράδι
(ξενάγηση) - Προαιρετική κρουαζιέρα

τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης Ρήγα Φεραίο μαζί με τους
συντρόφους του. Προς τιμή του σήμερα οι Σέρβοι έστησαν μνημείο
με την προτομή του σε περίοπτη θέση. απέναντι από το πάρκο του
Καλεμέγκνταν, ονόμασαν δε το δρόμο σε οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά
την ξενάγησή μας, χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Για όσους επιθυμούν
προτείνουμε την προαιρετική μίνι Κρουαζιέρα στους ποταμούς Σάββα
και Δούναβη. θα επιβιβαστούμε στα ειδικά ποταμόπλοια για μια μίνι
κρουαζιέρα, όπου θα δούμε την πόλη από μια άλλη οπτική γωνία.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

Συγκέντρωση στα γραφεία το βράδυ και αναχώρηση για το Βελιγράδι.
Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση στο Βελιγράδι, το οποίο είναι πόλη
με πολλά μνημεία. Η Σερβία έχει τη δική της μεγάλη ιστορία, την οποία
θα ακούσουμε από τον ξεναγό μας. Θα δούμε τα κατεστραμμένα
ακόμη κτίρια από τον πόλεμο των Νατοϊκών δυνάμεων, απέναντι
στην ανίσχυρη αλλά περήφανη Σερβία, που ωστόσο οι κάτοικοι
της κράτησαν 78 ολόκληρες μέρες αμυνόμενοι, το κρατικό Θέατρο,
το Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, το Δημαρχείο της 3η ημέρα Βελιγράδι - Νόβι Σαντ - Φρούσκα Γκόρα
πόλης και το Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης, δε θα παραλείψουμε να Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για την πόλη του Νόβι Σαντ. Σε
επισκεφτούμε τη φυλακή, όπου οι Τούρκοι κρατούσαν αιχμάλωτο απόσταση περίπου 90 χλμ. και διασχίζοντας τον μεγάλο ποταμό
Περιλαμβάνονται Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με
πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Επίσημος ξεναγός κατά την ξενάγησή μας στο
Βελιγράδι. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α.

Αναχωρήσεις
15.06.2019
3 ημέρες

14.06.2019
4 ημ.(πρωινή
αναχ.)

14.06.2019
4 ημ. (βραδινή
αναχ.)
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Δούναβη, θα επισκεφθούμε το μοναστήρι Κρούσεντολ (16ος αιών.)
στη Φρούσκα Γκόρα και το Σρέμσκι Καρλόβτσι (Sremski Karlovci) και
θα φθάσουμε στην πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα όπου θα ξεκινήσουμε
την περιήγησή μας από το Κάστρο Petrovaradin. Συνεχίζουμε με την
πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό και το δημαρχείο. Χρόνος
ελεύθερος στον κεντρικό πεζόδρομο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η 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.

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.

Ξενοδοχεία

Κανονική Τιμή

Crystal 4*

145€

Παιδί 2-12

Επιβ. Μον.

Queen’s Astoria 4*/ Design Mr President 4*

155€

Amsterdam 4* / 88 rooms 4*

159€

Mark 4*

160€

89€

Crystal 4*

179€

79€

Queen’s Astoria 4* / Design Mr President 4*

185€

Amsterdam 4* / 88 rooms 4*

189€

Mark 4*

195€

99€

Crystal 4*

149€

69€

Queen’s Astoria 4* / Design Mr President 4*

159€

Amsterdam 4* / 88 rooms 4*

163€

Mark 4*

165€

Οδική Εκδρομή

69€
89€

99€

89€

79€
89€

89€
99€

79€
89€
89€

Ημιδιατροφή

Ημιδιατροφή

Ημιδιατροφή

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΜΠΡΑΣΟΒ - ΣΙΝΑΪΑ

ΟΔΙΚΩΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ / 3 NYXTEΣ

οικογένεια Τσαουσέσκου. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε
Συγκέντρωση στα γραφεία το πρωί και αναχώρηση για τα τον ορθόδοξο ναό Σταυρουπόλεως.
σύνορα Προμαχώνα, Σόφια. Γεύμα εξ ιδίων και συνεχίζουμε
για Λόβετς-Ρούσε. Άφιξη το βράδυ στο Βουκουρέστι. 3η ημέρα Βουκουρέστι - Καρπάθια - Σινάια
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
- Μπραν - Κάστρο Δράκουλα - Μπρασόβ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια.
Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα
2η ημέρα Βουκουρέστι (ξενάγηση)
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας με το φτάνουμε στη Σινάια, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων,
ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβό, «ναό της μουσικής», το όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πέλες, θερινή κατοικία
Ατενέουμ Ρομαν, το επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόμημα του του βασιλιά Καρόλου Α’, βασιλιά της Ρουμανίας. Στη
βασιλικού παλατιού που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο συνέχεια θα δούμε καθ’ οδόν το μοναστήρι της Σινάια και
Τέχνης της Ρουμανίας, το παλάτι του βασιλιά Κάρολου Α’, που έπειτα αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον
σήμερα στεγάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος
την πλατεία της Επανάστασης του 1989 και το κτίριο που κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις
στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος Τσαουσέσκου, το οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια ξενάγηση στο
εντυπωσιακό οικοδόμημα της Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης Μπρασόβ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη
(Cercul National Militar) και το τελευταίο «απόκτημα», πριν εκκλησία. Επιστροφή στο Βουκουρέστι. Προαιρετική
από την πτώση της δικτατορίας, το φαραωνικών διαστάσεων διασκέδαση σε τοπικό εστιατόριο.

1η ημέρα Αναχώρηση - Βουκουρέστι

προεδρικό μέγαρο, με τον οξύμωρο τίτλο «Σπίτι του Λαού»
που σήμερα ονομάζεται Παλάτι του κοινοβουλίου, το
δεύτερο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το Πεντάγωνο.
Επίσης θα δούμε την Αψίδα του Θριάμβου, την πατριαρχική
εκκλησία και το Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτίριο του
Πανεπιστημίου. Ελεύθερος χρόνος στη φημισμένη οδό
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

Αναχωρήσεις

14.06.2019

Περιλαμβάνονται 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.

4η 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 Νέφσκυ, τη
Βουλή και την Πανεπιστημιούπολη. Γεύμα εξ ιδίων και
συνεχίζουμε για σύνορα Προμαχώνα, άφιξη στην πόλη μας.

Ξενοδοχεία

Κανονική Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μον.

Οδική Εκδρομή

Andy 3*

159€

95€

69€

Πρωινό

Rin Central 4*

199€

99€

99€

Ημιδιατροφή

Minerva 4*

205€

99€

99€

Ημιδιατροφή

Doubletree by Hilton 4*

229€

109€

129€

Πρωινό
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΟΔΙΚΩΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ
Περιλαμβάνονται 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.

1η ημέρα Αναχώρηση - Καβάλα - Κομοτηνή Ορεστιάδα - Ορμένιο - Αρχαία Μεσημβρία

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 Μεσημβρία (ξενάγηση) Αγχίαλος - Σωζόπολη - Μπουργκάς

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 περιοχή, τη Σωζόπολη (αρχαία Απολλωνία). Εδώ θα δούμε τα
λείψανα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή που βρέθηκαν πρόσφατα
και φυλάσσονται στην αναστηλωμένη εκκλησία των Αγίων Κυρίλλου
και Μεθοδίου και την παλιά πόλη όπου επικρατεί η παραδοσιακή
αρχιτεκτονική από ξύλο. Συνεχίζουμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη
πόλη στη βουλγαρική ακτή της Μαύρης Θάλασσας και πατρίδα του
ποιητή Κώστα Βάρναλη, 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.

φτάσουμε στο μοναστήρι Αγίας Τριάδας, γνωστό ως Αλατζά.
Πρόκειται για μοναστήρι του 5ου αιώνα λαξευμένο ολόκληρο
μέσα στους βράχους. Μετά την επίσκεψη και το προσκύνημα θα
επιστρέψουμε στη Βάρνα, όπου θα δούμε τον μητροπολιτικό
ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου, κτισμένο το 1866 και μετά θα
έχουμε χρόνο στον όμορφο πεζόδρομο με την όπερα και τα πολλά
καταστήματα για αγορές και γεύμα. Αργότερα θα επισκεφθούμε
ένα από τα μεγαλύτερα παραθαλάσσια πάρκα της Ευρώπης έκτασης
τετρακοσίων στρεμμάτων. Εκεί υπάρχουν μουσεία, όπως το Ναυτικό
με ένα ολόκληρο πολεμικό πλοίο στο πλάι του, θέατρα, καφετέριες και
ενυδρείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία - Σόφια Επιστροφή

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Σόφια. Άφιξη και περιήγηση
στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, τον
βυζαντινό ναό της Αγίας Κυριακής, τα ρωμαϊκά μνημεία, τον περίφημο
του Αλεξάντερ Νιέφσκι, τη Βουλή και την πανεπιστημιούπολη.
3η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία - Βάρνα - Αλατζά ναό
Αναχώρηση και μετά από τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το βράδυ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την όμορφη πόλη της Βάρνας, τη στην πόλη μας.
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

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

Κανονική Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μον.

Οδική Εκδρομή

14.06.2019

Best Western Plus Premium Inn 4*

179€

79€

89€

Ημιδιατροφή

ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

ΟΔΙΚΩΣ

3 & 4 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση – Μονή Ρίλας - Σόφια

μουσείο. Ελεύθερος χρόνος στην όμορφη πόλη. Επιστροφή στην
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Διέλευση από τα Σόφια. Το απόγευμα ελεύθεροι στην πόλη.
σύνορα Προμαχώνα, στάση στα αφορολόγητα και συνεχίζουμε
για Σαντάνσκι, Μονή Ρίλας. Επίσκεψη στον ναό και το μουσείο και 3η ημέρα Σόφια
αναχώρηση για Σόφια. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και Πρόγευμα και αρχίζουμε την ξενάγηση στην πρωτεύουσα της
ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
Βουλγαρίας, Σόφια. Θα δούμε τον βυζαντινό ναό της Αγίας Κυριακής,
τα ρωμαϊκά μνημεία, τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νιέφσκι, τη
2η ημέρα Σόφια - Φιλιππούπολη
Βουλή και την πανεπιστημιούπολη. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη. Το
Πρόγευμα. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στη Φιλιππούπολη βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα της πόλης
(βουλγαρικά Πλόβντιφ), την πόλη που έκτισε ο βασιλιάς Φίλιππος Β΄. με κρασί και φολκλορικό πρόγραμμα.
Στην περιήγησή μας θα δούμε τον ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης, το σπίτι του Λαμαρτίνου, το αρχαίο θέατρο και το λαογραφικό
Περιλαμβάνονται 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.

Αναχωρήσεις
15.06.2019
3 ημέρες

14.06.2019
4 ημέρες

14

4η ημέρα Σόφια - Βίτοσα - Σαντάνσκι 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.
Σημείωση: Στην 3ήμερη εκδρομή η ξενάγηση της πόλης
της Σόφιας θα γίνει χωρίς καμία παράλειψη την ημέρα της
επιστροφής.

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.

Ξενοδοχεία

Κανονική Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μον.

Sveta Sofia 4*

119€

65€

59€

Budapest 3*

129€

75€

59€

Novotel 4*

135€

75€

59€

Ramada 4*

149€

79€

79€

Sveta Sofia 4*

159€

75€

89€

Budapest 3*

165€

79€

89€

Novotel 4*

169€

79€

89€

Ramada 4*

195€

85€

119€

Οδική Εκδρομή
Ημιδιατροφή

Πρωινό

Ημιδιατροφή

Πρωινό

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ

ΟΔΙΚΩΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται 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.

1η ημέρα Αναχώρηση – Οχρίδα

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για Έδεσσα, σύνορα
Νίκης, Μοναστήρι, χρόνος ελεύθερος. Τέλος, άφιξη στη γραφική
πόλη της Οχρίδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια.
ελεύθερος χρόνος.

δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά και τις βυζαντινές εκκλησίες της πόλης
του Αγίου Κλήμεντα και της Αγίας Σοφίας, τα μικρομάγαζα με τα είδη
λαϊκής τέχνης και κεραμικής. Το απόγευμα επίσκεψη στο γειτονικό
θέρετρο της Στρούγκας, όπου και θα κάνουμε βόλτα στον πεζόδρομο
με το πολύ γραφικό χρώμα. Επιστροφή στην Οχρίδα.

2η ημέρα Οχρίδα (ξενάγηση)

3η ημέρα Οχρίδα - Όσιος Ναούμ - Μοναστήρι - Επιστροφή

πανέμορφο βυζαντινό μοναστήρι του Οσίου Ναούμ με τις εκπληκτικές
τοιχογραφίες στη νότια πλευρά της λίμνης, κτισμένο τον 10ο αιώνα,
σε μία περιοχή που ήταν ολόκληρη έδρα της ελληνορθόδοξης
Αρχιεπισκοπής. Γεύμα και αναχώρηση για τα σύνορα Νίκης, αφού
κάνουμε μια σύντομη στάση για καφέ στο Μοναστήρι. Άφιξη στην
πόλη μας.

Επίσκεψη στην πανέμορφη Οχρίδα. Περιήγηση στα γραφικά Ακολουθώντας την παραλίμνια διαδρομή, θα επισκεφθούμε το

Αναχωρήσεις
15.06.2019

Ξενοδοχεία

Κανονική Τιμή

Aura 4*

129€

Millenium Palace 4*

145€

ΑΪΒΑΛΙ - ΣΜΥΡΝΗ

Παιδί 2-12
69€

Επιβ. Μον.
65€
75€

Οδική Εκδρομή
Πλήρης Διατροφή

ΟΔΙΚΩΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

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

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.

3η ημέρα Αϊβαλί - Πέργαμος - Μοσχονήσια

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.

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

4η ημέρα Αϊβαλί - Τσανάκαλε - Καλλίπολη Επιστροφή

Περιλαμβάνονται 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.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

Κανονική Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μον.

Mare 3*

129€

99€

79€

Billurcu 3* sup

149€

119€

109€

14.06.2019

Οδική Εκδρομή
Ημιδιατροφή
15

ΡΟΔΟΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Πτήση για Ρόδο

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και 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.

Περιλαμβάνονται Αεροπορικά εισιτήρια
Διανυκτερεύσεις και διατροφή σε ξενοδοχεία όπως αυτά
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
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 Ρόδος

Ελεύθερες ημέρες για να επισκεφθείτε τις ομορφιές του νησιού. Προτείνουμε 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.
Να επισκεφθείτε το εντυπωσιακό παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου που βρίσκεται υψωμένο
στο τέλος της οδού Ιπποτών. Η Ρόδος συνδυάζει αρμονικά το μεσαιωνικό με το παραδοσιακό
στοιχείο, τις δαντελένιες παραλίες με τα πευκόφυτα βουνά, ορεινά χωριά με παραθαλάσσιους
οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, μεσαιωνικά μνημεία και κοσμοπολίτικα τουριστικά
θέρετρα με παραδοσιακά καταλύματα σχηματίζοντας έναν ασυναγώνιστο προορισμό που
μπορεί να ικανοποιήσει κάθε προσδοκία.

Ξενοδοχεία

Κανονική
Τιμή

Παιδί
2-12

K Boutique 4* (Ιξιά)

319€

219€

Belair Beach 4*
(Ιξιά)

335€

235€

Αναχωρήσεις

4η ημέρα Πτήση επιστροφής

14.06.2019

Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια πτήση επιστροφής.

Αεροπορική
Εταιρία

Πτήσεις & Ώρες
Θεσ/νίκη - Ρόδος Πτήση
ΟΑ 580 14:00 - 15:05
Ρόδος - Θεσ/νίκη Πτήση
ΟΑ 581 15:40 - 16:50

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 35€.Περιλαμβάνεται πρόγευμα καθημερινά.Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8kg
χειραποσκευή & βαλίτσα 23kg. Ενοικίαση ΙΧ Α’ κατηγορίας 120€. Επιβάρυνση μονόκλινου 35%

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

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

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

14/06

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.

4η ημέρα Πτήση επιστροφής

Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια πτήση επιστροφής.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΙΜΗ

1o
ΠΑΙΔΙ

Sunny Days Villas
(Φηρά)

ΠΡΩΙΝΟ

379 €

279 €

Blue Horizon Calm 3*
(Φηρά)

ΠΡΩΙΝΟ

459 €

359 €

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Θεσ/νίκη - Σαντορίνη Πτήση
ELB 18 19:45 - 20:50
Σαντορίνη - Θεσ/νίκη ELB 19
19:20 - 20:25

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 35€. Περιλαμβάνεται πρόγευμα καθημερινά. Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8 kg χειραποσκευή και αποσκευή έως 20 kg.
Ενοικίαση ΙΧ Α΄ κατηγορίας 120€.χειραποσκευή & βαλίτσα 23kg. Ενοικίαση ΙΧ Α’ κατηγορίας 120€. Επιβάρυνση μονόκλινου 35%

ΜΥΚΟΝΟΣ

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
κατάλυμα. Διανυκτέρευση.

2η - 3η 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 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.

4η ημέρα Μύκονος - Ραφήνα - Επιστροφή

Χρόνος ελεύθερος για έναν 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.

Περιλαμβάνονται Αεροπορικά εισιτήρια
Διανυκτερεύσεις και διατροφή σε ξενοδοχεία
όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
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.

4 ΗΜΕΡΕΣ

ΟΔΙΚΩΣ-ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ
Περιλαμβάνονται Ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Μεταφορά προς
και από το λιμάνι της Ραφήνας. 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.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

Κανονική
Τιμή

Παιδί
2-12

Επιβ.
Μον.

Οδική Εκδρομή

14.06.2019

Studio

289€

99€

109€

Διαμονή

Δρομολόγια πλοίων Fast Ferries: Ραφήνα - Μύκονος 17:30 - 22:10, Μύκονος - Ραφήνα 12:00 - 16:40
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ΠΑΡΟΣ

ΟΔΙΚΩΣ-ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Ράφηνα - Πάρος

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Μέσω Λάρισας, άφιξη στο λιμάνι της Ραφήνας.
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την Πάρο με την απαράμιλλη φυσική ομορφιά, απέραντες
αμμουδιές, κρυστάλλινα νερά και εντυπωσιακά τοπία. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η - 3η ημέρα Πάρος

Ελεύθερες ημέρες. Μπορείτε να επισκεφθείτε τις ομορφιές του νησιού 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 γνωρίσετε τις υπέροχες παραλίες του νησιού
(Χρυσή Ακτή, Σάντα Μαρία, Πούντα, Κολυμπήθρες).

4η ημέρα Πάρος - Ραφήνα - Επιστροφή

Χρόνος ελεύθερος για έναν τελευταίο περίπατο. Μετάβαση στο λιμάνι και απόπλους για
Ραφήνα. Επιβίβαση στο λεωφορείο στις 16:30 και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στην πόλη μας.

NAΞΟΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Ράφηνα - Νάξος

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Μέσω Λάρισας, άφιξη στο λιμάνι της Ραφήνας.
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για τη Νάξο το μεγαλύτερο και πιο εύφορο νησί του συμπλέγματος
των Κυκλάδων. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η - 3η ημέρα Νάξος

Ελεύθερες ημέρες. Προτείνουμε να γνωρίσετε τις ομορφιές του νησιού. Η Χώρα, πρωτεύουσα
του νησιού, έχει όλα τα χαρακτηριστικά κυκλαδίτικα στοιχεία καθώς και πολλά μνημεία διαφόρων
χρονολογικών περιόδων. Η καρδιά της πόλης χτυπά στην Παλιά Χώρα, την καστροπολιτεία με τα
καλντερίμια και το ενετικό κάστρο. Τα σπίτια με τα βενετσιάνικα οικόσημα κοσμούν ακόμη και σήμερα
τις εισόδους τους. Επίσης, τα στενά δρομάκια με τα στεγάδια, οι καθολικές εκκλησίες και οι οχυρώσεις
δημιουργούν ένα μοναδικό ταίριασμα κυκλαδίτικης και μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. Μέσα στο κάστρο
βρίσκεται και το Αρχαιολογικό Μουσείο με πλούσια ευρήματα, ενώ την παράσταση κλέβει η εξαιρετική
συλλογή των κυκλαδικών ειδωλίων. Προτείνουμε να γνωρίσετε τις υπέροχες παραλίες του νησιού και
να γευτείτε τα παραδοσιακά ναξιώτικα προϊόντα.

4η ημέρα Νάξος - Ραφήνα - Επιστροφή

ΣΥΡΟΣ

Χρόνος ελεύθερος για έναν τελευταίο περίπατο. Μετάβαση στο λιμάνι και απόπλους για Ραφήνα.
Επιβίβαση στο λεωφορείο στις 16:30 και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στην πόλη μας.

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Μέσω Λάρισας, άφιξη στο λιμάνι της Ραφήνας.
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για τη Σύρο, την πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η - 3η ημέρα Σύρος

Ελεύθερες ημέρες. Προτείνουμε να γνωρίσετε τις ομορφιές του νησιού. Την παράσταση κλέβει
η πρωτεύουσα του νησιού, Ερμούπολη, το πρώτο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της χώρας
που γνώρισε πρωτοφανή ανάπτυξη για τα ελληνικά δεδομένα κατά το 19ο αι. Συνέπεια αυτού η
πόλη κοσμείται ως σήμερα με λαμπρά δημόσια κτίρια (Δημαρχείο, Τελωνείο, Θέατρο Απόλλων),
μεγαλοπρεπείς πλατείες και νεοκλασικές οικίες, ένα υπαίθριο αρχιτεκτονικό μουσείο. Σημείο αναφοράς
τα θρησκευτικά μνημεία της πόλης (Μεταμόρφωση του Σωτήρος, Άγιος Νικόλαος ο Πλούσιος, Κοίμηση
της Θεοτόκου), επιβλητικοί ναοί που αποτυπώνουν με σαφήνεια τη συνεισφορά της ορθόδοξης
κοινότητας στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της Ερμούπολης. Σε αντίστιξη προς την ορθόδοξη
παρουσία στη νεότερη Ερμούπολη αναπτύσσεται στο λόφο του Αγίου Γεωργίου η Άνω Σύρος, ο
μεσαιωνικός οικισμός της καθολικής κοινότητας με την τυπική αμυντική διάταξη των οικιών γύρω
απ’ τον (οχυρωμένο) καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Προτείνουμε να γνωρίσετε τις υπέροχες
παραλίες του νησιού και να γευτείτε τα παραδοσιακά προϊόντα.

4η ημέρα Σύρος - Ραφήνα - Επιστροφή

Χρόνος ελεύθερος για έναν τελευταίο περίπατο. Μετάβαση στο λιμάνι και απόπλους για Ραφήνα.
Επιβίβαση στο λεωφορείο στις 16:30 και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στην πόλη μας.

Ξενοδοχεία

Κανονική
Τιμή

Παιδί
2-12

Επιβ.
Μον.

Οδική Εκδρομή

14.06.2019

Nikolas 2* (Παροικιά)

269€

149€

99€

Πρωινό. Μεταφορά με
το ταχύπλοο Golden
Express.

Δρομολόγια πλοίων Fast Ferries Golden Express: Ραφήνα - Πάρος 16:30 - 20:35, Πάρος - Ραφήνα 09:30 - 13:35

Περιλαμβάνονται Ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Μεταφορά προς
και από το λιμάνι της Ραφήνας. 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.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

Κανονική
Τιμή

Παιδί
2-12

Επιβ.
Μον.

Οδική Εκδρομή

14.06.2019

Sphinx 2*

269€

139€

99€

Πρωινό. Μεταφορά με
το ταχύπλοο Golden
Express.

Δρομολόγια πλοίων Fast Ferries Golden Express: Ραφήνα - Νάξος 16:30 - 21:20, Νάξος - Ραφήνα 09:30 - 13:35

Περιλαμβάνονται Ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Μεταφορά προς
και από το λιμάνι της Ραφήνας. 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.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

Κανονική
Τιμή

Παιδί
2-12

Επιβ.
Μον.

Οδική Εκδρομή

14.06.2019

Françoise 2*
(Γαλησσάς)

239€

139€

89€

Πρωινό. Μεταφορά με
το ταχύπλοο Golden
Express.

Δρομολόγια πλοίων Fast Ferries Golden Express: Ραφήνα - Σύρος 16:30 - 18:30, Σύρος - Ραφήνα 11:35 - 13:35

4 ΗΜΕΡΕΣ

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 - 3η ημέρα Άνδρος

Ελεύθερες ημέρες. Μπορείτε να επισκεφθείτε τις ομορφιές του νησιού, πατρίδα φημισμένων
καπετάνιων, όπως τη Χώρα όπου θα θαυμάσετε τα μεσαιωνικά, 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 επισκεφθείτε τις φημισμένες παραλίες του νησιού όπως τη Χρυσή
Άμμο και τον Άγιο Πέτρο.

4η ημέρα Άνδρος - Ραφήνα - Επιστροφή

Αναχωρήσεις

4 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Ράφηνα - Σύρος

ΑΝΔΡΟΣ

Περιλαμβάνονται Ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Μεταφορά προς
και από το λιμάνι της Ραφήνας. 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.

Χρόνος ελεύθερος για έναν τελευταίο περίπατο στην Άνδρο. Μετάβαση στο λιμάνι και απόπλους για
Ραφήνα. Επιβίβαση στο λεωφορείο στις 16:30 και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται Ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Μεταφορά προς
και από το λιμάνι της Ραφήνας. 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.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

Κανονική
Τιμή

Παιδί
2-12

Επιβ.
Μον.

Οδική Εκδρομή

14.06.2019

Studio

199€

99€

69€

Διαμονή

Δρομολόγια πλοίων Fast Ferries: Ραφήνα - ‘Ανδρος 17:30 - 19:30, Άνδρος - Ραφήνα 14:45 - 16:40
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ΣΠΟΡΑΔΕΣ

ΟΔΙΚΩΣ-ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

* ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΥΜΑΤΟΣ // ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ/ΣΚΟΠΕΛΟΣ/ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 08.00
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ - ΒΟΛΟΣ 10.00/ ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΒΟΛΟΣ 10.45/ ΣΚΙΑΘΟΣ - ΒΟΛΟΣ 12.30

ΣΚΙΑΘΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3ημ

4ημ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

15/06

14/06

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΤΙΜΗ ΣΕ
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ ΣΕ
ΤΡΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ ΣΕ
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ ΣΕ
5ΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ ΣΕ
6ΚΛΙΝΟ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

EVANS STUDIOS

75 €

70 €

70 €

65 €

65 €

20 €

FILOXENIA HOTEL 2*

99 €

95 €

-

-

-

20 €

ARETOUSA HOTEL 3*

125 €

115 €

-

-

-

20 €

ALKYON/ STELLINA 3*

145 €

129 €

119 €

-

-

20 €

SKIATHOS PALACE 4*

159 €

149 €

-

-

-

30 €

EVANS STUDIOS

90 €

85 €

85 €

80 €

80 €

30 €

FILOXENIA HOTEL 2*

119 €

109 €

-

-

-

30 €

ARETOUSA HOTEL 3*

145 €

135 €

-

-

-

30 €

ALKYON/ STELLINA 3*

185 €

169 €

159 €

-

-

30 €

SKIATHOS PALACE 4*

205 €

195 €

-

-

-

40€

ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3ημ

4ημ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

15/06

14/06

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΤΙΜΗ ΣΕ
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ ΣΕ
ΤΡΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ ΣΕ
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

SMILE STELLA/ SOFIAS GARDEN

95 €

90 €

-

20 €

YELLOW STELLA

99 €

95 €

-

20 €

ΙΟΝΙΑ ΗΟΤΕL

115 €

109 €

105 €

20 €

SMILE STELLA/ SOFIAS GARDEN

109 €

105 €

-

30 €

YELLOW STELLA

119 €

115 €

-

30 €

ΙΟΝΙΑ ΗΟΤΕL

139 €

135 €

129 €

30 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ ΣΕ ΤΡΙΚΛΙΝΟ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

GORGONA STUDIOS

99 €

-

20 €

LEVANTES HOTEL 2*

109 €

105 €

20 €

GORGONA STUDIOS

115 €

-

30 €

LEVANTES HOTEL 2*

125 €

119 €

30 €

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

3ημ

15/06

4ημ

14/06

18

THNOΣ

ΟΔΙΚΩΣ-ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ / 2 ΝΥΧΤΕΣ
1η ημέρα: Αναχώρηση για Ραφήνα - Τήνο

Συγκέντρωση το πρωί στο γραφείο μας και αναχώρηση, στάση καθ΄οδόν για
καφέ ή φαγητό και συνεχίζουμε για το λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο
και απόπλους για Τήνο. Άφιξη το βράδυ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: Τήνος (Θεία Λειτουργία) - Γύρος νησιού

Αναχώρηση το πρωί για το Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Παρακολούθηση της Θείας
Λειτουργίας, κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια προσκύνημα
στο Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας (Ιερός Ναός, το Κελί της Αγίας, το Καθολικό
του Μοναστηριού). Συνεχίζουμε για το χωριό Βώλαξ, όπου είναι ένα παλιό
μεσαιωνικό χωριό, περιτριγυρισμένο από τεράστιους γρανιτένιους ογκόλιθους,
ίσως ηφαιστιογενούς προέλευσης. Επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο και στο
μικρό υπαίθριο πέτρινο θέατρο. Αναχώρηση και διέλευση απ’ τα χωριά Σκαλάδος,
Κάμπος, Καρδιανή, Υστέρνια, Πλατιά και καταλήγουμε στον Πύργο. Επίσκεψη στο
σπίτι και στο μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά και σύντομη στάση στην κεντρική
πλατεία του χωριού με τον αιωνόβιο πλάτανο, την υπέροχη μαρμαρόγλυπτη
καρήνη καθώς και τα παραδοσιακά καφενεδάκια. Καταλήγουμε για καφέ ή
φαγητό εξ΄ιδίων ή ακόμα και μπάνιο στην όμορφη παραλία και λιμανάκι του
χωριού Πανόρμου. Χρόνος ελεύθερος και το απόγευμα επιστροφή στην Χώρα.
Ελεύθεροι.

Αναχωρήσεις

3η ημέρα: Τήνος - Ραφήνα - Επιστροφή

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να επισκεφτείτε το Ιερό Ίδρυμα της
Μεγαλόχαρης. Μπορείτε επίσης να δείτε τα αξιοθέατα (Ιερός Ναός, Ναός Εύρεσης
Εικόνας, Μουσείο Τηνίων καλλιτεχνών, Πινακοθήκη, έκθεση εικόνων και
κειμηλίων) ή ελεύθερος χρόνος στη Χώρα. Μεσημέρι επιβίβαση στο πλοίο και
απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη και αναχώρηση με το πούλμαν για την πόλη μας.

15.06.2019

Ξενοδοχεία

Κανονική
Τιμή

Παιδί
2-12

Επιβ.
Μον.

Faidra Pension / Studios

169€

109€

45€

Afrodite/Oceanis / Avra / Thalia 2*

189€

119€

49€

Asteria 2*/Ageri / Aeolos / Tinion 3*

199€

125€

49€

Tinos Beach 4*

209€

135€

55€

Οδική
Εκδρομή
Πρωινό στα
ξενοδοχεία.
Στο studio
Faidra μόνο
διαμονή.

Δρομολόγια πλοίων Fast Ferries: Ραφήνα - Τήνος 17:30 - 21:20, Τήνος - Ραφήνα 12:45 - 16:40

4 ΗΜΕΡΕΣ / 3 ΝΥΧΤΕΣ
1η ημέρα: Αναχώρηση για Ραφήνα - Τήνο

Συγκέντρωση το πρωί στο γραφείο μας και αναχώρηση, στάση καθ΄οδόν
για καφέ ή φαγητό και συνεχίζουμε για το λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση
στο πλοίο και απόπλους για Τήνο. Άφιξη το βράδυ και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.

2η ημέρα: Τήνος (Θεία Λειτουργία) - Γύρος νησιού

Αναχώρηση το πρωί για το Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Παρακολούθηση
της Θείας Λειτουργίας, κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια
προσκύνημα στο Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας (Ιερός Ναός, το Κελί της
Αγίας, το Καθολικό του Μοναστηριού). Συνεχίζουμε για το χωριό Βώλαξ,
όπου είναι ένα παλιό μεσαιωνικό χωριό, περιτριγυρισμένο από τεράστιους
γρανιτένιους ογκόλιθους, ίσως ηφαιστιογενούς προέλευσης. Επίσκεψη στο
λαογραφικό μουσείο και στο μικρό υπαίθριο πέτρινο θέατρο. Αναχώρηση
και διέλευση απ’ τα χωριά Σκαλάδος, Κάμπος, Καρδιανή, Υστέρνια, Πλατιά
και καταλήγουμε στον Πύργο. Επίσκεψη στο σπίτι και στο μουσείο του
Γιαννούλη Χαλεπά και σύντομη στάση στην κεντρική πλατεία του χωριού
με τον αιωνόβιο πλάτανο, την υπέροχη μαρμαρόγλυπτη κρήνη καθώς και
τα παραδοσιακά καφενεδάκια. Καταλήγουμε για καφέ ή φαγητό εξ΄ιδίων ή
ακόμα και μπάνιο στην όμορφη παραλία και λιμανάκι του χωριού Πανόρμου.
Χρόνος ελεύθερος και το απόγευμα επιστροφή στην Χώρα. Ελεύθεροι.

3η ημέρα: Προαιρετική εκδρομή σε Μύκονο ή Πάρο ή
Άνδρο ή ΝΑΞΟ
Πρωινό και στη συνέχεια όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν τα γειτονικά νησιά,
μπορούν να το δηλώσουν στον αρχηγό της εκδρομής. Οι εκδρομείς που
επιθυμούν να μείνουν στην Τήνο μπορούν να επισκεφθούν άλλη μια φορά το
Ιερό Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης ή ελεύθεροι στην αγορά του νησιού.

4η ημέρα: Τήνος - Ραφήνα - Επιστροφή

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να επισκεφτείτε το Ιερό Ίδρυμα της
Μεγαλόχαρης. Μπορείτε επίσης να δείτε τα αξιοθέατα (Ιερός Ναός, Ναός
Εύρεσης Εικόνας, Μουσείο Τηνίων καλλιτεχνών, Πινακοθήκη, έκθεση
εικόνων και κειμηλίων) ή ελεύθερος χρόνος στη Χώρα. Μεσημέρι επιβίβαση
στο πλοίο και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη και αναχώρηση με το πούλμαν
για την πόλη μας.

Αναχωρήσεις

14.06.2019

Ξενοδοχεία

Κανονική
Τιμή

Παιδί
2-12

Επιβ.
Μον.

Faidra Pension / Studios

179€

115€

45€

Afrodite/Oceanis / Avra / Thalia 2*

209€

135€

55€

Asteria 2*/Ageri / Aeolos / Tinion 3*

229€

149€

59€

Tinos Beach 4*

239€

155€

59€

Οδική
Εκδρομή
Πρωινό στα
ξενοδοχεία.
Στο studio
Faidra μόνο
διαμονή.

Δρομολόγια πλοίων Fast Ferries: Ραφήνα - Τήνος 17:30 - 21:20, Τήνος - Ραφήνα 12:45 - 16:40
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ΚΕΡΚΥΡΑ

ΟΔΙΚΩΣ-ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Μέτσοβο - 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 και ελεύθερος
χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα Κέρκυρα - Άγιος Σπυρίδωνας - Αχίλλειο Μπενίτσες

Πρόγευμα θα περιηγηθούμε στην Κέρκυρα. Μεταξύ άλλων 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. Τέλος,
βόλτα και ελεύθερος χρόνος στις γραφικές Μπενίτσες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Κέρκυρα - Κασσιόπη - Παλαιοκαστρίτσα Κανόνι - Ποντικονήσι

Πρόγευμα και αναχώρηση για το βόρειο τμήμα του νησιού. Θα περάσουμε από
την Κασσιόπη με το γραφικό λιμάνι και την πλούσια βλάστηση. Στη συνέχεια
μετάβαση 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. Στη συνέχεια 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.

Περιλαμβάνονται 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.

4η ημέρα Κέρκυρα - Γιάννενα - Επιστροφή

Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και μετάβαση στο λιμάνι. Απόπλους για Ηγουμενίτσα
περίπου στις 12:30. Έπειτα επίσκεψη στα Γιάννενα και στο γραφικό νησί της λίμνης
Παμβώτιδας. Συνεχίζουμε και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ στην πόλη
μας.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

Κανονική
Τιμή

Παιδί
2-12

Επιβ.
Μον.

Οδική Εκδρομή

14.06.2019

Magna Graecia 4*

249€

149€

89€

Ημιδιατροφή

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΟΔΙΚΩΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Σύβοτα - Πάργα - Λευκάδα

Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για τη βορειοδυτική
ακτή της Ηπείρου. Θα επισκεφθούμε την κουκλίστικη Πάργα και τα μαγευτικά
Σύβοτα. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη Λευκάδα με τους γραφικούς
οικισμούς, την πυκνή βλάστηση και τους εντυπωσιακούς όρμους με τα διάφανα
γαλαζοπράσινα νερά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Λευκάδα - Προαιρετική 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 «Παπανικολής»
και τον Σκορπιό του Ωνάση που πλέον έχει αλλάξει ιδιοκτησία. Επιστροφή το
απόγευμα στο ξενοδοχείο.

Περιλαμβάνονται 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.

3η ημέρα Λευκάδα (περιήγηση πόλης)

Πρόγευμα και περιήγηση στο νησί. Θα αρχίσουμε με περίπατο στην πόλη της
Λευκάδας. Όμορφα σοκάκια, μικρές πλατείες, παραδοσιακά σπίτια, περίτεχνα
καμπαναριά και πλακόστρωτοι πεζοδρόμοι συνθέτουν τον χαρακτήρα της πόλης.
Θα θαυμάσουμε τη θέα από το μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης, και τον
Άγιο Νικήτα. Θα δούμε επίσης το Ενετικό κάστρο.

4η ημέρα Λευκάδα - Πρέβεζα - Άρτα - Επιστροφή

Πρόγευμα και περιήγηση στη δυτική πλευρά του νησιού η οποία χαρακτηρίζεται
από τις ωραιότερες ακτές όπως το Κάθισμα και Άγιος Νικήτας. Αναχωρούμε για την
Πρέβεζα, όπου θα έχουμε χρόνο για περίπατο στην όμορφη πόλη. Στη συνέχεια
κατευθυνόμαστε προς την Άρτα με το ομώνυμο γεφύρι διάσημο για τη μοναδική
αρχιτεκτονική του, που ενώνει τις όχθες του Άραχθου. Επιστροφή στην πόλη μας
το βράδυ.
20

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

Κανονική
Τιμή

Παιδί
2-12

Επιβ.
Μον.

Οδική Εκδρομή

14.06.2019

Sunshine Inn 3*

179€

89€

65€

Πρωινό

ΤΟΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

ΟΔΙΚΩΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Επίδαυρος - Τολό

Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Βόλο, Αλαμάνα,
Ισθμό Κορίνθου. Άφιξη στην κλασική Επίδαυρο, περιήγηση στον αρχαιολογικό
χώρο και στη συνέχεια αναχώρηση για Τολό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Τολό - Προαιρετική εκδρομή Σπέτσες και
Ύδρα

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 μεταβούμε στην Ύδρα, νησί που
έχει συνδέσει το όνομα του με τους ναυτικούς αγώνες του 1821.
Περιλαμβάνονται 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.

3η ημέρα Τολό - Πόρτο Χέλι - Πόρος - Ερμιόνη

Πρόγευμα και θα μεταβούμε στο Πόρτο Χέλι με τον κλειστό κόλπο και την
εντυπωσιακή φύση που τον κυκλώνει. Το μεσημέρι 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. Χρόνος στην Ερμιόνη για καφέ και στη συνέχεια επιστροφή
στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Τολό - Ναύπλιο - Μυκήνες - Επιστροφή

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα της
Ελλάδας. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να περιηγηθούμε στα γραφικά
σοκάκια της πόλης, στο επιβλητικό κάστρο του Παλαμηδίου και να απολαύσουμε
τον καφέ μας με θέα το μαγευτικό Μπούρτζι. Έπειτα επίσκεψη στις Μυκήνες
όπου θα δούμε το Παλάτι των Ατρειδών, τον Τάφο του Αγαμέμνονα και το
Αρχαιολογικό Μουσείο. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για Ισθμό,
Θήβα, Βόλο. Άφιξη το βράδυ στη πόλη μας.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

Κανονική
Τιμή

Παιδί
2-12

Επιβ.
Μον.

Οδική Εκδρομή

14.06.2019

Frini 2* sup.

179€

99€

65€

Πρωινό

ΔΕΛΦΟΙ

ΟΔΙΚΩΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Δελφοί

Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, Βόλο, Αλαμάνα, Χάνι Γραβιάς
και συνεχίζουμε για τους Δελφούς που οι αρχαίοι αποκαλούσαν «Ομφαλό της
Γης». Επίσκεψη στον φημισμένο αρχαιολογικό χώρο και αξιόλογο μουσείο των
Δελφών. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Δελφοί - Ιτέα - Ναύπακτος - Γαλαξίδι

Πρόγευμα και αναχώρηση για την παραθαλάσσια Ιτέα. Στη συνέχεια
κατευθυνόμαστε στη 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 περπατήσουμε στο γραφικό
χωριό, θαυμάζοντας πανέμορφα σπίτια, εκκλησίες και ιστορικές γωνιές.

3η ημέρα Δελφοί - Αράχωβα - Παρνασός - Λαμία Επιστροφή

Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη γραφική Αράχωβα με τα πέτρινα σπίτια,
τα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια και την αξεπέραστη φυσική ομορφιά. Θα
θαυμάσουμε τον Παρνασσό που αποτελεί μία από τις νότιες απολήξεις της Πίνδου
και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε για τη Λαμία. Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

Περιλαμβάνονται 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.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

Κανονική
Τιμή

Παιδί
2-12

Επιβ.
Μον.

Οδική Εκδρομή

15.06.2019

Sunshine Inn 3*

119€

59€

45€

Πρωινό
21

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΟΔΙΚΩΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Γαλαξίδι - Ναύπακτος Μεσολόγγι

Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, Βόλο και συνεχίζουμε
για το γραφικό Γαλαξίδι. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη Ναύπακτο, όπου
θα δούμε το καλοδιατηρημένο βενετσιάνικο κάστρο, τον πύργο Μπότσαρη και
το κυκλικό λιμανάκι. Άφιξη στο Μεσολόγγι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Μεσολόγγι (περιήγηση πόλης) - Αγρίνιο

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 απόγευμα
θα μεταβούμε στο Αγρίνιο που βρίσκεται κτισμένο στον εύφορο κάμπο του
Παναιτωλικού και αποτελεί σημαντικό οικονομικό, πολιτιστικό, πνευματικό
και συγκοινωνιακό κέντρο. Χρόνος για καφέ και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Μεσολόγγι - Άρτα - Πρέβεζα - Επιστροφή

Πρόγευμα και ξεκινάμε για την Άρτα και το ομώνυμο γεφύρι διάσημο για τη
μοναδική αρχιτεκτονική του, που ενώνει τις όχθες του Άραχθου. Συνεχίζουμε
για την Πρέβεζα, όπου βρίσκεται χτισμένη στην είσοδο του Αμβρακικού
Κόλπου και θα έχουμε χρόνο για περίπατο στην όμορφη πόλη. Αναχώρηση
και άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.
Περιλαμβάνονται 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.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

Κανονική
Τιμή

Παιδί
2-12

Επιβ.
Μον.

Οδική Εκδρομή

15.06.2019

Liberty 3*

119€

59€

45€

Πρωινό

ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΗΛΙΟ

ΟΔΙΚΩΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Χάνια - Άγιος Ιωάννης - Χάνια

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση με προορισμό τα Χάνια. Μετά
από μια υπέροχη διαδρομή και αφού περάσουμε από την Πορταριά και την
Μακρυνίτσα θα φτάσουμε στα Χάνια Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα
θα επισκεφτούμε τον γραφικό Άγιο Ιωάννη, ξακουστή παραλία και κορωνίδα του
τουρισμού του Πηλίου, για μπάνιο στα καταγάλανα νερά του. Το βράδυ επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα Χάνια - Τσαγκαράδα - Τρίκερι - Χάνια

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μια εξερεύνηση στο βουνό των
Κενταύρων. Πρώτη μας στάση, το πηλιορείτικο μπαλκόνι με την απέραντη θέα στο
Αιγαίο, Τσαγκαράδα. Συνεχίζοντας, μέσα από μια καταπράσινη και εντυπωσιακή
διαδρομή θα φτάσουμε στο Τρίκερι, στο νοτιότερο άκρο της χερσονήσου της
Μαγνησίας με την παραδοσιακή ατμόσφαιρα και φυσική ομορφιά. Στις υπέροχες
ακρογιαλιές του θα κάνουμε το μπάνιο μας και θα απολαύσουμε την παραδοσιακή
πηλιορείτικη κουζίνα. Το βράδυ επιστροφή στον ξενοδοχείο μας στα Χάνια.

3η ημέρα Χάνια - Βυζίτσα – Μηλιές - Καλά Νερά –
Επιστροφή

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Βυζίτσα, από τα πιο γνωστά και
παραδοσιακά χωριά του Πηλίου. Αποτελεί διατηρητέο οικισμό που συγκεντρώνει
όλα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το γνήσιο πηλιορείτικο τοπίο. Στη συνέχεια
θα επισκεφτούμε τις Μηλιές, ένα από τα γραφικότερα χωριά του βουνού των
Κενταύρων. Συνεχίζουμε για τα Καλά Νερά που βρίσκονται στον Παγασητικό κόλπο
και χαρακτηρίζονται από τα αρχοντικά και τα παραδοσιακά κτίρια. Θα κάνουμε
το μπάνιο μας. Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσουμε στα στενά δρομάκια
και τη γραφική προβλήτα με τα πολλά καταστήματα και τα ξακουστά βολιώτικα
τσιπουράδικα. Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το ταξίδι της επιστροφής.
Περιλαμβάνονται 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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Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

Κανονική
Τιμή

Παιδί
2-12

Επιβ.
Μον.

Οδική Εκδρομή

15.06.2019

Tasia 3*

159€

89€

55€

Ημιδιατροφή

ΕΥΒΟΙΑ

ΟΔΙΚΩΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ

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.

2η ημέρα Χαλκίδα - Αυλωνάρι - Κύμη

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. Το απόγευμα ελεύθερο στην Χαλκίδα όπου θα γνωρίσουμε
από κοντά το ασύνηθες και μοναδικό φαινόμενο των ρευμάτων στη γέφυρα. Το βράδυ προαιρετική
διασκέδαση.

3η 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.
Περιλαμβάνονται 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 συνοδόςαρχηγός 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.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

Κανονική
Τιμή

Παιδί
2-12

Επιβ. Μον.

Οδική Εκδρομή

15.06.2019

Paliria 3*

139€

69€

49€

Πρωινό

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

ΟΔΙΚΩΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ

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.

2η ημέρα Γιάννενα - Καλπάκι - Κόνιτσα - Μονή
Μολυβδοσκέπαστης

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.

3η ημέρα Γιάννενα - Σπήλαιο Περάματος - Μέτσοβο Επιστροφή

Πρόγευμα και θα επισκεφθούμε το επιβλητικό σπήλαιο Περάματος. Στη συνέχεια
θα επισκεφθούμε το νησάκι της λίμνης Παμβώτιδας με πλοιάριο. Χρόνος για γεύμα
εξ ιδίων και στη συνέχεια αναχώρηση για το γραφικό Μέτσοβο. Άφιξη το βράδυ
στην πόλη μας.
Περιλαμβάνονται 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.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

Κανονική
Τιμή

Παιδί
2-12

Επιβ.
Μον.

Οδική Εκδρομή

15.06.2019

Giotis Boutique 4*

139€

89€

49€

Πρωινό
23

