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AΛΣΑΤΙΑ - ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ - EUROPA PARK
6 ΗΜΕΡΕΣ

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ-ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ-BADEN BADEN-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-XΩΡΙΑ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΩΝ-ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ EUROPA PARK

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines 
Θεσ/νικη – Αθήνα – Στουτγκάρδη – Αθήνα – Θεσ/νικη. Πέντε (5) 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων. Φόροι Ξενοδοχείων 2.45€ το άτομο ανά διανυκτέρευση. 
Κρουαζιέρα Ποταμού Ιλ 15€ ενήλικας (Ενδεικτικό Κόστος) 
Εισιτήριο Εισόδου Europa Park 52€ ενήλικας – 44,5€ παιδιά 
4-11 ετών. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται.

1. Θα επισκεφθούμε τα πανέμορφα Αλσατικά 
Χωριά (Colmar, Riquewihr, Eguisheim)

2. Θα πραγματοποιήσουμε εκδρομή στο 
Μέλανα Δρυμό & στα χωριά των ωρολογο-
ποιών.
3. Θα επισκεφθούμε το υπέροχο θεματικό 
πάρκο Europa Park, που παραλείπεται από 
πολλά προγράμματα.

Επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι 
γιατί το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1η ημέρα: Πτήση για Στουτγκάρδη – Χαϊδελβέργη  – Στρασβούργο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Στουτγκάρδη. Άφιξη 
και θα αναχωρήσουμε για την παραμυθένια Χαϊδελβέργη, έδρα του 
παλαιότερου πανεπιστημίου της Γερμανίας, που είναι κτισμένη στις όχθες 
του ποταμού Νέκαρ και στη σκιά του κάστρου Σλος. Θα περπατήσουμε 
στο πεζοδρομημένο ιστορικό της κέντρο, όπου θα θαυμάσουμε πολλές 
μεσαιωνικές και νεώτερης περιόδου εκκλησίες, όπως αυτή του Αγίου 
Πνεύματος αλλά και αυτόν των Ιησουϊτών. Επίσης θα δούμε  τον δρόμο 
των φιλοσόφων από τον οποίο έχει κανείς την πιο ωραία θέα στην πόλη, 
το ιστορικό κέντρο με τον πεζόδρομο “Hauptstrasse”. Στην πόλη επίσης 
εντυπωσιάζουν η λεγόμενη «φυλακή των φοιτητών», ο «πύργος των 
μαγισσών», που είναι τμήμα του μεσαιωνικού οχυρωματικού τείχους, 
το ξενοδοχείο Zum Ritter, η παλιά γέφυρα που ενώνει την πόλη με την 
απέναντι όχθη. Θα καταλήξουμε στο Στρασβούργο που βρίσκεται στη 
δυτική πλευρά του Ρήνου και δύο γέφυρες το ενώνουν με τη γερμανική 
κωμόπολη Κελ. Είναι μία από τις δύο έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και έδρα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
από το 1949 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Το βράδυ μπορούμε να επισκεφτούμε την παλιά πόλη με την 
συνοδεία του αρχηγού μας.

2η ημέρα: Στρασβούργο (Ξενάγηση Πόλης)
Προαιρετική Κρουαζιέρα Ποταμού Ιλ
Πρόγευμα και ξενάγηση του Στρασβούργου. Θα επισκεφτούμε το 
ιστορικό κέντρο της πόλη, το ονομαζόμενο και «Petite France» (Μικρή 
Γαλλία). Έχει χαρακτηρισθεί ως αξιοθέατο παγκόσμιας κληρονομιάς από 
την Unesco το 1988. Οι εικόνες που χαρίζει απλόχερα στους επισκέπτες 
της η «Μικρή Γαλλία» είναι πανέμορφες, σχεδόν παραμυθένιες, και 
άνετα προσφέρονται για καρτ-ποστάλ. Πριν την αποχαιρετήσετε, 
επισκεφθείτε οπωσδήποτε το φράγμα Vauban (17ου αιώνα) και τις 
πολυφωτογραφημένες μεσαιωνικές γέφυρες Ponts Couverts με τους 
τέσσερις πύργους του 14ου αιώνα. Χρόνος ελεύθερος και για όσους 
επιθυμούν, προαιρετικά  κρουαζιέρα στον παραπόταμο του Ρήνου Ιλ. 

3η ημέρα: Στρασβούργο – Μέλανας Δρυμός (Swartzwald) & 
Χωριά Ωρολογοποιών 
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα η μέρα μας είναι 
αφιερωμένη στη πανέμορφη και δασώδη περιοχή του Μέλανα Δρυμού 
που βρίσκεται ανάμεσα στον ποταμό Ρήνο & τις πηγές του Δούναβη. 
Θα θαυμάσουμε χωριά, αγροικίες, λίμνες, ρυάκια, αλπικά λιβάδια και 
καταρράκτες. Φθάνοντας στο Schonachbach, θα δούμε το μεγαλύτερο 
ρολόι-κούκο στον κόσμο (Βιβλίο Ρεκόρ Guinness). Επόμενη μας στάση 
οι καταρράκτες Triberg μέσα σε μία καταπράσινη τοποθεσία με τα νερά 

να πέφτουν από ύψος 163μ. Θα επισκεφθούμε τα ξακουστά μαγαζιά 
των ωρολογοποιών. Συνεχίζουμε για τη λίμνη Titisee, τη μεγαλύτερη 
φυσική λίμνη του Μέλανα Δρυμού που βρίσκεται σε υψόμετρο 850μ. Το 
απόγευμα επιστροφή στο Στρασβούργο.

4η ημέρα: Στρασβούργο – Δρόμος Κρασιού – Χωριά Αλσατίας 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Γαλλική Colmar, το στολίδι της Αλσατίας. 
Βρίσκεται στον δρόμο του κρασιού και φημίζεται για τον οινοτουρισμό. 
Περιηγηθείτε στο ιστορικό κέντρο που χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά 
σπίτια κτισμένα στις όχθες του ποταμού Λάουχ. Εκεί θα θαυμάσετε το 
δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό (6η ψηλότερη εκκλησία του κόσμου), 
όπως επίσης και μικρές πανέμορφες πλατείες με ενδιαφέρουσες 
υπαίθριες αγορές. Ελεύθερο χρόνο θα έχουμε στο πιο όμορφο σημείο 
της παλαιάς πόλης, την λεγόμενη «Μικρή Βενετία» που χαρακτηρίζεται 
από κανάλια, περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ και γκουρμέ 
εστιατόρια. Έπειτα αναχώρηση για το χωριό Ρικβίρ. Έναν δημοφιλή 
τουριστικό προορισμό, κυρίως για την αρχιτεκτονική των κτιρίων του 
16ου αιώνα, και των τειχών που το περιβάλλουν.  Χρόνος ελεύθερος 
και αναχώρηση για το γραφικό χωριό Eguisheim στη βορειοανατολική 
Γαλλία, στο οποίο οι λέξεις ποτέ δε μοιάζουν αρκετές για να περιγράψουν 
την ομορφιά του. Βρίσκεται απλωμένο γύρω από ένα φρούριο του 
8ου αιώνα και έχει αλλάξει ελάχιστα τους τελευταίους πέντε αιώνες. 
Το χωριό οχυρώθηκε για πρώτη φορά το 1257 και τον 16ο αιώνα 
κατασκευάστηκαν στενά πέτρινα σοκάκια σε κύκλους, δίνοντας στο 
Eguisheim έναν μοναδικό χαρακτήρα. Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η  ημέρα: Στρασβούργο – Φράιμπουργκ - Europa Park
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Φράιμπουργκ, από τις γνωστότερες 
και πλέον φημισμένες πανεπιστημιουπόλεις της Γερμανίας, όπου και θα 
περιηγηθούμε περιπατητικά στο ιστορικό κέντρο της πόλης για να δούμε 
τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό του 13ου αιώνα. Επίσης, θα δούμε το 
ιστορικό Κάουφχαους του 16ο αιώνα που θυμίζει το γεγονός πως η πόλη 
στο παρελθόν αποτέλεσε σημαντικό εμπορικό κέντρο. Αναχώρηση για 
το Europa-Park. Είναι ένα θεματικό πάρκο το μεγαλύτερο στη Γερμανία, 
και το δεύτερο δημοφιλέστερο θεματικό πάρκο της Ευρώπης μετά την 
Disneyland του Παρισιού. Το Europa-Park βρίσκεται στο Rust, στη 
νοτιοδυτική Γερμανία, μεταξύ του Φράιμπουργκ και του Στρασβούργου 
της Γαλλίας. Φιλοξενούνται 13 θεματικες δραστηριότητες, η παλαιότερη 
είναι το Alpenexpress Enzian, ένα τρενάκι που τρέχει με ταχύτητα μέσω 
ενός ορυχείου διαμαντιών και η πιο πρόσφατη coaster είναι το Ba-a-a 
Express, ένα μικρό παιδικό πάρκο. 

6η ημέρα: Στρασβούργο – Baden-Baden - Στουτγκάρδη Πτήση 
Επιστροφής
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μοναδικό Baden-Baden παγκόσμια 
γνωστό για τα θερμά λουτρά που επέλεγαν ακόμη και οι Ρωμαίοι 
αυτοκράτορες, καθώς και τη μπαρόκ αρχιτεκτονική του που συγκινεί 
τους λάτρεις της από την εποχή ακόμη της Αναγέννησης. Συνεχίζουμε για 
το αεροδρόμιο της Στουτγκάρδης για την πτήση της επιστροφής.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

16.07
30.07
06.08

13.08
20.08
27.08 

A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Θεσ/νίκη - Αθήνα Πτήση Α3 7101 06:25 - 07:15
Αθήνα - Στουτγκάρδη Πτήση Α3808 08:45 - 10:35
Στουτγκάρδη - Αθήνα Πτήση Α3 809 18:05 - 21:40 
Αθήνα - Θεσ/νικη Πτήση Α3 7136 23:15 - 00:10

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΤΗΣ



ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
6 ΗΜΕΡΕΣΧΑΓΗ – ΝΤΕΛΦΤ – ΓΑΝΔΗ – ΜΠΡΙΖ - ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΜΒΕΡΣΑ

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

Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι Αεροδρομίων & 
επίναυλοι καυσίμων, Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, Δημοτικοί 
Φόροι Ξενοδοχείων (Άμστερνταμ 4,5€ - Βρυξέλλες 4.25€ ανά 
άτομο τη διανυκτέρευση), Περίπατος στη Red Light District 
«Τα κόκκινα φανάρια» 12€, Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα 
& αρχαιολογικούς χώρους, Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται.

1.Διαμονή στο Crowne Plaza Amsterdam 
South 4* στο Άμστερνταμ με βαθμολογία στη 
booking.com 8.9.

2.Διαμονή στο Marivaux 4* στο κέντρο των Βρυ-
ξελλών με βαθμολογία στη booking.com 8.2

3. Πλήρες πρόγραμμα BeNeLux (Belgium – 
Netherlands – Luxemburg

4. Επίσκεψη στο Zaanse Schans, όπου θα 
δούμε τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους & 
στο γραφικό ψαροχώρι του Volendam χωρίς 
επιπλέον κόστος!

Επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι 
γιατί το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

της Αγάπης», το παλαιότερο νοσοκομείο στην Ευρώπη του Αγίου 
Ιωάννη, το Ναό της Παναγίας, τη πολυφωτογραφημένη γέφυρα 
του Αγίου Βονιφάτιου, το Μέγαρο των Αρχόντων, τους κήπους 
Arends, το Κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο χρηματιστήριο στον 
κόσμο και το ιστορικό κέντρο, μοναδικό στολίδι της πόλης . Στην 
συνέχεια αργά το απόγευμα επιστροφή στις Βρυξέλλες.  

4η ημέρα Βρυξέλλες - Αμβέρσα – Ρότερνταμ – Ντελφτ – 
Χάγη - Άμστερνταμ
Πρόγευμα & αναχώρηση για την Αμβέρσα, γνωστή ως «πόλη 
των διαμαντιών», καθώς πάνω από το 70% του συνόλου 
των διαμαντιών διακινούνται εκεί. Έπειτα συνεχίζουμε για το 
Ρότερνταμ , στις εκβολές του ποταμού Ρήνου,  το μεγαλύτερο 
εμπορικό λιμάνι του κόσμου με τους ουρανοξύστες, τα μοντέρνα 
και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα και τις 
εντυπωσιακές γέφυρες Willem & Erasmus. Στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε προς τη μεσαιωνική πόλη Ντελφτ, που αποτελεί 
την πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, μία πόλη με 
πανέμορφο ιστορικό κέντρο & μεγαλοπρεπούς βασιλικούς ναούς. 
Έπειτα κατευθυνόμαστε στην πόλη της «Ειρήνης», Χάγη, έδρα 
του Διεθνούς Δικαστηρίου και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου με 
το περίφημο «Παλάτι της Ειρήνης», τα μοναδικής αξίας κτίρια 
που στεγάζουν Υπουργεία και Πρεσβείες συγκροτώντας την 
πιο κομψή, καθώς και τη μεγαλύτερη και κοσμική παραλία της 
Ολλανδίας, Scheveningen. Συνεχίζουμε Τελικός προορισμός μας 
η πρωτεύουσα της Ολλανδίας, το Άμστερνταμ. Τακτοποίηση  στο 
ξενοδοχείο. 

5η ημέρα Άμστερνταμ (Περιήγηση Πόλης)
Πρόγευμα & επίσκεψη στα αξιοθέατα της πόλης που «επιπλέει», 
τον παραδοσιακό “Μύλος του Rembrandt” στις όχθες του 
ποταμού Amstel, το εντυπωσιακό «Στάδιο Αρένα», το επιβλητικό 
“Rijksmuseum”, η πανύψηλη «Δυτική Εκκλησία», το «μοναδικό 
Παλάτι του Βασιλιά» και ο «πλωτός» Κεντρικός Σταθμός. Θα 
θαυμάσουμε  επίσης την πλατεία Νταμ με τα βασιλικά ανάκτορα 
και την Νέα Εκκλησία, τις πλατείες Ρέμπραντ και Λάιτσεπλεϊν, το 
εντυπωσιακό κτίριο του πλωτού σιδηροδρομικού σταθμού, θα 
νιώσουμε την ζωντάνια της πόλης στο γραφικό Ροκινκάι και θα 
καταλήξουμε στην μεγάλη πλατεία με την Λυρική Σκηνή. Στον 
ελεύθερο χρόνο  σας μπορείτε να επισκεφθείτε το Rijksmuseum 
(Κρατικό Μουσείο της Ολλανδίας) & το Van Gogh museum. Το 
βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικό περίπατο στην περίφημη 
συνοικία «Τα Κόκκινα Φανάρια» - Red Light District.

6η ημέρα Άμστερνταμ – Zaanse Schans – Βόλενταμ - 
πτήση επιστροφής 
Πρόγευμα και αναχώρηση στο υπέροχο Zaanse Schans με 
τα μικρά κανάλια και τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους. 
Συνεχίζουμε για το γραφικό ψαροχώρι του Βόλενταμ. Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο για τη πτήση επιστροφής . 
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1η ημέρα Πτήση για Άμστερνταμ - Βρυξέλλες
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Άμστερνταμ. 
προορισμός μας μία από τις πιο όμορφες πόλεις του Βελγίου & 
έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Βρυξέλλες. Πρώτη γνωριμία 
με την πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βρυξέλλες (περιήγηση πόλης) – Bατερλό – 
Λουξεμβούργο
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Νωρίς το πρωί θα κάνουμε 
την περιήγησή στην αριστοκρατική πόλη, έδρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όπου θα δούμε την πανέμορφη πλατεία Γκραντ Πλατς 
με το εντυπωσιακό Δημαρχείο, το κτίριο που στεγάζει το 
Μουσείο της Πόλης, τα φλαμανδικά αναγεννησιακά κτίρια, αλλά 
και το αγαλματίδιο του Μανεκέν Πις, που είναι το σύμβολο της 
πόλης ,το Βασιλικό Παλάτι, το Βελγικό Κοινοβούλιο, τον γοτθικό 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μιχαήλ και της Αγίας Γουδούλης, τα 
κτήρια της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, την Αψίδα του Θριάμβου στο 
πάρκο Σενκαντενέρ και τέλος το Ατόμιουμ που είναι το σήμα 
κατατεθέν των Βρυξελλών. Αναχωρούμε για το μνημείο του 
Βατερλό στο σημείο που έγινε η τελευταία  μάχη του Ναπολέοντα 
Ά  στις 18 Ιουνίου 1815 και  αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά 
ιστορικά γεγονότα της Ευρώπης. Στη συνέχεια αναχώρηση για το 
μικρότερο κρατίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Λουξεμβούργο, 
θα διασχίσουμε τις Αρδέννες, με τα καταπράσινα δάση, τα 
γραφικά χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή κάστρα. Στη περιήγηση 
μας  θα δούμε  το παλάτι του Μεγάλου Δούκα, τον καθεδρικό Ναό 
της Παναγιάς, την εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα και τα τείχη 
της πόλης των τραπεζών. Επιστροφή  αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας.  

3η ημέρα Βρυξέλλες – Γάνδη – Μπρυζ   
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ξεκινάμε για την 
γραφική Γάνδη,  μία από τις αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου 
και πρωτεύουσα της Επαρχίας της Ανατολικής Φλάνδρας. Θα 
επισκεφτούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη. Εκεί θα 
δούμε έργα του Ρούμπεν, του Ιερώνυμου Μπος και το υπέροχο 
τρίπτυχο που αποδίδεται στους αδερφούς Βαν Έικ. Θα δούμε το 
κάστρο των ιπποτών και θα γνωρίσουμε την πόλη που υπήρξε 
κατά τον μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. 
Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στην πρωτεύουσα της επαρχίας 
της Δυτικής Φλάνδρας, μια από τις ομορφότερες πόλεις της 
κεντρικής Ευρώπης, τη Μπρυζ. Θα δούμε το πάρκο με τη «Λίμνη 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

Θεσ/νίκη-Αθήνα Πτήση Α3 7103 11:25 - 12:15
Αθήνα - Άμστερνταμ Πτήση Α3 626 13:15 - 15:45
Άμστερνταμ - Αθήνα Πτήση Α3 627 16:35 - 20:50
Αθήνα - Θεσ/νικη Πτήση Α3 7132 22:00 - 22:55

Θεσ/νίκη-Αθήνα Πτήση Α3 7101  06:25 - 07:15
Αθήνα - Άμστερνταμ Πτήση Α3 624  08:30 - 11:10  
Άμστερνταμ - Αθήνα Πτήση Α3 625 12:00 - 16:15
Αθήνα - Θεσ/νικη Πτήση Α3 7126  19:20 - 20:15

Ζητήστε το αναλυτικό μας πρόγραμμα

23.07
30.07
06.08
13.08
20.08                                                                                                                                       

15.07
26.08                                                                                                                                       

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ANAXΩΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΤΗΣ
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1η ημέρα Αναχώρηση για Βουδαπέστη (Περιήγηση Πόλης)
– Προαιρετική Κρουαζιέρα Δούναβη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη πρωτεύουσα 
της Ουγγαρίας,  τη Βουδαπέστη. Ξεκινάμε την περιήγηση πόλης. 
Πανέμορφη, φιλόξενη και «ακουμπισμένη» στις όχθες του Δούναβη, 
δεξιά η Βούδα κτισμένη πάνω σε χαμηλούς λόφους και αριστερά η 
Πέστη απλωμένη σε πεδιάδα. Οκτώ θαυμαστές γέφυρες συνδέουν 
τούτα τα δύο κομμάτια, πού εδώ και περίπου 100 χρόνια έχουν ενωθεί 
σε μία πόλη. Θα  δούμε  το εντυπωσιακό κτίριο του Κοινοβουλίου, 
την Πλατεία Ηρώων, τη Γέφυρα των Αλυσίδων, την υπέροχή 
εκκλησία του Αγ. Ματθαίου, τον Πύργο των Ψαράδων που είναι το 
σύμβολο της πόλη και τον λόφο Γκέλερτ. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ σας προτείνουμε 
κρουαζιέρα στο Δούναβη για να θαυμάσετε από μια άλλη οπτική 
γωνία τα μεγαλοπρεπή κτίρια του Κοινοβουλίου και του Πύργου των 
Ψαράδων.

2η ημέρα Βουδαπέστη – Εκδρομή στα Παραδουνάβια Χωριά
Πρόγευμα & αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), ένα 
παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο 
κεραμικής τέχνης της γλύπτριας Kovacs Margit, και την ορθόδοξη 
εκκλησία του 1752. Περιπλανηθείτε στο χωριό των Καλλιτεχνών 
και των Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος 
Ανδρέας, όπου μπορείτε να αγοράσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και 
πολλά αναμνηστικά δώρα. Συνεχίζουμε για το Visegrad, το επόμενο 
χωριό πάνω στο Δούναβη. Θα θαυμάσουμε και θα περιηγηθούμε 
στα δύο τεράστια κάστρα, χτισμένα από τον Βασιλιά Bella IV για 
την προστασία της περιοχής από τους Μογγόλους. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το Βασιλικό Παλάτι χτισμένο από τον Βασιλιά 
Λουδοβίκο Α’. Τέλος θα σταματήσουμε στο χωριό Esztergom, όπου θα 
δούμε τα πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία είναι: η Βασιλική, 
το Κάστρο και ο Καθεδρικός Ναός του Ezstergom, και η υπέροχη θέα 
του Δούναβη από το κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες.

3η ημέρα Βουδαπέστη – Μπρατισλάβα (περιήγηση πόλης) - Βιέννη
Πρόγευμα & αναχώρηση για την Μπρατισλάβα, με την παλιά πόλη 
Στάρε Μέστο που ταξιδεύει τους επισκέπτες μερικούς αιώνες στο 
παρελθόν, καθώς περπατούν στους λιθόστρωτους δρόμους, 
θαυμάζουν τη μπαρόκ αρχιτεκτονική, και χαλαρώνουν σε καφετέριες 
και εστιατόρια. Σε μικρή απόσταση από την παλιά πόλη, θα δούμε 
ακόμα σημαντικά αξιοθέατα, όπως το κάστρο Χράντ του 15ου αιώνα 
που φιλοξενεί το Μουσεία Ιστορίας και Μουσικής, το Εθνικό Θέατρο 
και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σλοβακίας καθώς και την Εθνική 
Πινακοθήκη που στεγάζεται σε ένα ανάκτορο του 18ου αιώνα. 
Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη Βιέννη. Πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Βιέννη (Ανάκτορο Schönbrunn & Περιήγηση Πόλης)  
Πρόγευμα & θα ξεκινήσουμε με την περιήγηση στο ανάκτορο και 
στον κήπο του Schönbrunn , που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών,  
πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το έργο 
ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, όταν η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε 
το Ν. Πακάσι. Θα δούμε το ανάκτορο Belvedere.  Συνεχίζουμε με την 
περιήγηση της πόλης. Θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του 
Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, 
όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το Τετράγωνο των Mουσείων, 
την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το νεοκλασικό Kοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το 
Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την 
εκπληκτική εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Έπειτα τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 

5η ημέρα  Βιέννη – Τσέσκυ Κρούμλοβ – Πράγα
Μετά το πρόγευμά μας αναχωρούμε με τελικό προορισμό την Πράγα, 
μέσα από μία όμορφη διαδρομή, θα κάνουμε στάση στην δεύτερη πιο 
όμορφη πόλη της Τσεχίας στο «Τσέσκυ Κρούμλοβ». Χείμαρροι του 
ποταμού Βολτάβα τρέχουν σε πολλά σημεία αυτής της μεσαιωνικής 
πόλης η οποία είναι στην λίστα των διατηρητέων πόλεων της Unesco. 
Αποτελεί πολιτισμικό στολίδι με τα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα 
γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού κτήρια της, τις εκκλησίες 
της και τα στενά δρομάκια της. Τα τείχη του Κρούμλοβ εσωκλείουν 
θησαυρούς ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής αξίας όπως η 
“κρυφή γέφυρα”. Επισκεφθείτε το κάστρο της πόλης και θαυμάστε 
από ψηλά την πανοραμική θέα. Νωρίς το απόγευμα αναχωρούμε με 
προορισμό την Πράγα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

 6η ημέρα  Πράγα – Καστρούπολη & Κάρλοβι Βάρι 
Πρόγευμα & αναχώρηση για το Κάστρο της Πράγας που βρίσκεται στη 
συνοικία Χρατσάνι και είναι  ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα 
κάστρα του κόσμου και η αρχαιότερη έδρα των Τσέχων Βασιλέων. 
Σήμερα είναι η έδρα του προέδρου της Δημοκρατίας, ιστορικό και 
πολιτιστικό κέντρο της πόλης και του κράτους. Θα θαυμάσουμε τον 
Καθεδρικό Ναό του Βίτου, το πνευματικό σύμβολο των Τσέχων 
και το πιο χαρακτηριστικό ορόσημο του Κάστρου. Επίσης θα δούμε 
τη Βασιλική του Αγίου Γεωργίου και τη βιβλιοθήκη του Στάχοβ. 
Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στο χρυσό δρομάκι ή δρόμο των 
Αλχημιστών με ιστορικά σπίτια που εκθέτουν μεσαιωνικές πανοπλίες 
και πωλούν τουριστικά σουβενίρ. Επίσης στην πύλη του κάστρου κάθε 
ώρα συγκεντρώνεται κόσμος για να δει την αλλαγή της φρουράς. 
Ακολουθεί εκδρομή στην όμορφη λουτρόπολη, το Κάρλοβι Βάρι, 
που ακούγεται σχεδόν σαν θρύλος στο βορρά, όπου βουνά, δάση και 
χωριά περνούν από τα μάτια μας στη διαδρομή σαν εικονογραφημένο 
βιβλίο. Η πανέμορφη λουτρόπολη θα μας εντυπωσιάσει με το πράσινο, 
τα γάργαρα νερά και τα υπέροχα κτίρια. Η περιήγησή μας γίνεται με τα 

ΑΥ ΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕ Σ ΠΡΩΤ Ε ΥΟΥ ΣΕ Σ 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ - ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean 
Airlines Θεσ/νικη – Αθήνα – Βουδαπέστη / Πράγα - Αθήνα – 
Θεσ/νικη. Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά 
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & 
εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου 
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  

Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων. Κρουαζιέρα Δούναβη (περιλαμβάνει ποτήρι 
σαμπάνια) 15€. Προαιρετική Κρουαζιέρα Μολδάβα διάρκειας 2 
ωρών (περιλαμβάνει φαγητό σε μπουφέ) 25€. Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς 
χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

πόδια και διαρκεί περίπου μία ώρα. Στην περιήγησή μας θα δούμε το 
Αυτοκρατορικό θεραπευτήριο, το Θέατρο της πόλης, τις στοές και τα 
περιστύλια διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών, που στεγάζουν τις 
ιαματικές πηγές, τον φυσικό θερμοπίδακα και τη Ρώσικη εκκλησία 
στην άκρη της πόλης, δίπλα στο δάσος. Το βράδυ σας προτείνουμε 
κρουαζιέρα στο Μολδάβα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

7η ημέρα  Πράγα – Παλιά Πόλη – Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα & θα μεταβούμε στο κέντρο της πόλης για να   ξεκινήσουμε 
την περιήγησή μας, με τα πόδια,   στα αξιοθέατα της πόλης. Θα 
ξεκινήσουμε με τη Μάλα Στράνα (Malá Strana) που είναι μια από 
τις παλαιότερες ιστορικές συνοικίες της Πράγας. Θα περιδιαβούμε 
στα γραφικά δρομάκια όπου θα θαυμάσουμε τα παλιά κτήρια, τις 
εκκλησίες, τη λιθόστρωτη μπαρόκ πλατεία και το σήμα κατατεθέν 
της, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Θα συνεχίσουμε τη ξενάγηση 
μας περνώντας στην απέναντι όχθη,  διασχίζοντας τη μεσαιωνική, 
λιθόστρωτη Γέφυρα του Καρόλου, που ονομάζεται και «λεωφόρος 
των αγαλμάτων», από τα 30 αγάλματα αγίων και ηγεμόνων  που την 
στολίζουν από τη μία άκρη έως την άλλη. Ακόμα θα δούμε την Εβραϊκή 
συνοικία (Γιόσεφοφ) όπου έχουν απομείνει μόνο έξι συναγωγές, το 
παλιό κοιμητήριο και το παλιό εβραϊκό Δημαρχείο. Θα τελειώσουμε 
τη ξενάγησή μας σήμερα με την Παλιά Πόλη (Staré Mesto) όπου θα 
δούμε τη μεγάλη Πλατεία με το άγαλμα του Γιαν Χους και γύρω της 
το Παλαιό Δημαρχείο,  το Αστρονομικό Ρολόι και τέλος τον Πύργο της 
Πυρίτιδας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

06.07 
20.07 
03.08* 

17.08 
31.08

* Πτήση προς Βιέννη 
και επιστροφή από Πράγα

A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Θεσ/νίκη-Αθήνα  Πτήση Α3 7101  06:25 - 07:15
Αθήνα - Βουδαπέστη   Πτήση Α3 876  08:15 - 09:15  
Πράγα - Αθήνα   Πτήση Α3 865  15:45 - 19:15       
Αθήνα  - Θεσ/νικη   Πτήση Α3 7128  20:55 - 21:50



1η ημέρα Αναχώρηση για Πράγα – Καστρούπολη & Παλιά Πόλη – 
Προαιρετική κρουαζιέρα στο Μολδάβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Πράγα. Θα 
ξεκινήσουμε με τη ξενάγηση της Καστρούπολης και Κάστρου όπου 
θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το 
παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό 
μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου 
Νικολάου κ.α. Θα ξεκινήσουμε με τη ξενάγηση της Παλιάς πόλης, όπου 
μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske 
namesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το 
ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της 
πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την 
πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské namesti), την Εθνική βιβλιοθήκη, το 
Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε στη πέτρινη γέφυρα 
του Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Στο τέλος της 
ξενάγησης θα επιβιβαστούμε (προαιρετικά) από την όχθη της «Μικρής 
πλευράς» σε καραβάκι – θα ακολουθήσει δίωρη κρουαζιέρα στο 
Μολδάβα με γεύμα όπου θα θαυμάσουμε την μεσαιωνική πόλη, με 
όλα της τα ιστορικά κτίρια. Έπειτα χρόνος ελεύθερος στην υπέροχη 
πόλη για να απολαύσετε την φημισμένη αγορά, να δοκιμάσετε τοπικές 
παραδοσιακές γεύσεις και να περπατήσετε στην περίφημη πλατεία με 
το ρολόι.

2η ημέρα Πράγα – Ημερήσια Εκδρομή Κάρλοβι Βάρι
Πρόγευμα & αναχώρηση για εκδρομή στην όμορφη λουτρόπολη, το 
Κάρλοβι Βάρι, που ακούγεται σχεδόν σαν θρύλος στο βορρά, όπου 
βουνά, δάση και χωριά περνούν από τα μάτια μας στη διαδρομή 
σαν εικονογραφημένο βιβλίο. Η πανέμορφη λουτρόπολη θα μας 
εντυπωσιάσει με το πράσινο, τα γάργαρα νερά και τα υπέροχα κτίρια. 
Η περιήγησή μας γίνεται με τα πόδια και διαρκεί περίπου μία ώρα. Στην 
περιήγησή μας θα δούμε το Αυτοκρατορικό θεραπευτήριο, το Θέατρο 
της πόλης, τις στοές και τα περιστύλια διαφόρων αρχιτεκτονικών 
ρυθμών, που στεγάζουν τις ιαματικές πηγές, τον φυσικό θερμοπίδακα 
και τη Ρώσικη εκκλησία στην άκρη της πόλης, δίπλα στο δάσος. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
 
3η ημέρα Πράγα – Τσέσκι Κρούμλοβ (Cesky Krumlov) - Βιέννη 
(πρώτη γνωριμία πόλης)
Πρόγευμα.  Αναχώρηση για την «πόλη της μουσικής» τη Βιέννη. 
Καθ οδών θα επισκεφτούμε την περιοχή των κάστρων της Βοημίας 
και ιδιαίτερα στη πόλη – κάστρο Τσέσκι Κρούμλοβ. Ο αυθεντικός 
χαρακτήρας και ο πλούτος των μνημείων της έκαναν την Unesco 
να την συμπεριλάβει στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

ΚΕΝ ΤΡΙΚΉΣ Ε ΥΡΩΠΉΣ 
ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Θεσ/νικη – 
Αθήνα – Πράγα / Βουδαπέστη - Αθήνα – Θεσ/νικη. Έξι (6) 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται 
στον τιμοκατάλογο. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν Περιλαμβάνονται:
Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων, Κρουαζιέρα 
Δούναβη (περιλαμβάνει ποτήρι σαμπάνια) 15€, Προαιρετική 
Κρουαζιέρα Μολδάβα διάρκειας 2 ωρών (περιλαμβάνει 
φαγητό σε μπουφέ) 25€, Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους, 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

7
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Κληρονομιάς. Στη περιπατητική μας περιήγηση θα δούμε τα φρούρια 
και τα μοναστήρια αυτής της θεαματικής πόλης, θα περπατήσουμε στα 
στενά λιθόστρωτα δρομάκια της, με την μεσαιωνική ατμόσφαιρα. 
Αργά το απόγευμα άφιξη στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη Βιέννη, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας 
για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.

4η ημέρα: Βιέννη (Περιήγηση Πόλης & Ανάκτορο Schönbrunn)
Πρόγευμα & θα ακολουθήσει η περιήγηση στην πόλη της Βιέννης. 
Θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου 
θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως 
το Δημοτικό Πάρκο, θα περάσουμε από τα χειμερινά ανάκτορα 
Χόφμπουργκ, την Όπερα, το Τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη 
του Φραγκίσκου Iωσήφ, το νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο 
γοτθικού ρυθμού, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και 
την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία 
του Αγίου Καρόλου. Έπειτα θα συνεχίσουμε με την ξενάγηση στο 
ανάκτορο και στον κήπο του Σενμπρούν, που θεωρείται ισάξιο των 
Bερσαλλιών,  πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. 
Το έργο ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, όταν η Μαρία Θηρεσία 
προσέλαβε το Ν. Πακάσι. Θα δούμε το ανάκτορο Belvedere. Η Βιέννη, 
πόλη της Κλασσικής μουσικής μας προσφέρει την μοναδική ευκαιρία 
το βράδυ να παρακολουθήσουμε προαιρετικά ένα κοντσέρτο με 
επιλογή των πιο γνωστών έργων των Στράους και Μότσαρτ.

5η ημέρα Βιέννη – Μπρατισλάβα – Βουδαπέστη  
Πρόγευμα & αναχώρηση για την Μπρατισλάβα, με τη παλιά πόλη Στάρε 
Μέστο που ταξιδεύει τους επισκέπτες μερικούς αιώνες στο παρελθόν, 
καθώς περπατούν στους λιθόστρωτους δρόμους, θαυμάζουν τη 
μπαρόκ αρχιτεκτονική, και χαλαρώνουν σε καφετέριες και εστιατόρια. 
Σε μικρή απόσταση από την παλιά πόλη, θα δούμε ακόμα σημαντικά 
αξιοθέατα, όπως το κάστρο Χράντ του 15ου αιώνα που φιλοξενεί το 
Μουσεία Ιστορίας και Μουσικής, το Εθνικό Θέατρο και τη Φιλαρμονική 
Ορχήστρα της Σλοβακίας καθώς και την Εθνική Πινακοθήκη 
που στεγάζεται σε ένα ανάκτορο του 18ου αιώνα. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, τη Βουδαπέστη. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Βουδαπέστη (Περιήγηση Πόλης) – Προαιρετική 
Κρουαζιέρα Δούναβη
Πρόγευμα & ξεκινάμε την περιήγηση πόλης. Πανέμορφη, φιλόξενη 
και «ακουμπισμένη» στις όχθες του Δούναβη, δεξιά η Βούδα κτισμένη 
πάνω σε χαμηλούς λόφους και αριστερά η Πέστη απλωμένη σε 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

13.07 
27.07 
10.08 

24.08 
31.08

A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ
Θεσ/νίκη-Αθήνα  Πτήση Α3 7101 06:25 - 07:15
Αθήνα - Πράγα  Πτήση Α3 864 08:35 - 10:15  
Βουδαπέστη - Αθήνα  Πτήση Α3 877 10:00 - 12:55
Αθήνα - Θεσ/νικη   Πτήση Α3 7120 16:00 - 16:55

πεδιάδα. Οκτώ θαυμαστές γέφυρες συνδέουν τούτα τα δύο κομμάτια, 
πού εδώ και περίπου 100 χρόνια έχουν ενωθεί σε μία πόλη. Θα  δούμε  
το εντυπωσιακό κτίριο του Κοινοβουλίου, την Πλατεία Ηρώων, τη 
Γέφυρα των Αλυσίδων, την υπέροχή εκκλησία του Αγ. Ματθαίου, 
τον Πύργο των Ψαράδων που είναι το σύμβολο της πόλη και τον 
λόφο Γκέλερτ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος. Το βράδυ σας προτείνουμε κρουαζιέρα στο Δούναβη για 
να θαυμάσετε από μια άλλη οπτική γωνία τα μεγαλοπρεπή κτίρια του 
Κοινοβουλίου και του Πύργου των Ψαράδων.

7η ημέρα Βουδαπέστη – Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επσιτροφής.

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΤΗΣ
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1η ημέρα Πτήση για Κρακοβία (περιήγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Κρακοβία που 
αποτελεί στολίδι της χώρας με ανεξάντλητη ιστορία. Κοιτίδα του 
μεσαιωνικού εμπορίου και μεγάλο κέντρο τεχνών και επιστημών 
κατά τον 16ο αιώνα, διατηρεί μέχρι σήμερα την αρχοντιά του Παλαιού 
Κόσμου. Βρίσκεται κτισμένη στις όχθες του Βιστούλα και συνιστά 
το πολιτιστικό κέντρο της χώρας. Η παλιά πόλη βρίσκεται στη λίστα 
των μνημείων της Unesco. Αποτελεί το θρησκευτικό και πνευματικό 
κέντρο της χώρας και ταυτίζεται με την ιστορία της Πολωνίας. 
Το πρώτο οχυρό κτίστηκε στον λόφο Βαβέλ. Η πόλη απλώθηκε 
στην κοιλάδα του Βιστούλα και έπειτα κτίστηκαν πανεπιστήμια 
και εκκλησίες, αντικατοπτρίζοντας τον πλούτο τον μεσαιωνικών 
βασιλείων. Στην ξενάγησή μας, μεταξύ άλλων, θα δούμε τον λόφο 
Βαβέλ, τη γοτθικού ρυθμού μητρόπολη της Κρακοβίας, όπου γινόταν 
η στέψη και ο ενταφιασμός των πολωνών βασιλέων, τη μεγάλη 
πλατεία Κεντρικής Αγοράς Ρίνεκ Γκλόβνι με την παλιά μεσαιωνική 
αγορά υφασμάτων που σήμερα φιλοξενεί τουριστικά καταστήματα, 
τον Πύργο του Δημαρχείου, καθώς και την παλιά εβραϊκή συνοικία 
Κάζιμιερτς. Στη συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Το απόγευμα προτείνουμε να περιπλανηθείτε στα στενά της πόλης 
και να απολαύσετε φαγητό ή ποτό στα καταπληκτικά εστιατόρια που 
κατακλύζουν την κεντρική πλατεία.

2η ημέρα Κρακοβία - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για τη 
Βιελίτσκα όπου τα αλατωρυχεία της αποτελούν τη ζωντανή απόδειξη 
του πανέμορφου και ιδιαίτερου κόσμου μας. Στις υπόγειες στοές των 
αλατωρυχείων του 13ου αιώνα που αποτελούν μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της Unesco, θα θαυμάσουμε το «Παρεκκλήσι της 
Ευλογημένης Κίνγκα», έναν υπόγειο καθεδρικό ναό λαξεμένο εξ 
ολοκλήρου μέσα σε πετρώματα αλατιού με εκπληκτικά ανάγλυφα 
βιβλικών παραστάσεων και πολυέλαιους από κρυστάλλους αλατιού. 
Θα δούμε επίσης, φωσφορίζουσες λίμνες, αίθουσες συναυλιών, 
ομοιώματα του Ιησού, πάγκους, Αγίες Τράπεζες, όλα φτιαγμένα και 
σκαλισμένα πάνω στο αλάτι. Έπειτα επιστροφή στο ιστορικό κέντρο 
της Κρακοβίας όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο.

3η ημέρα Κρακοβία - Άουσβιτς - Βρότσλαβ
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αφήνουμε τη νότια 
Πολωνία για να επισκεφθούμε τον ειδικά διαμορφωμένο μουσειακό 
χώρο του Άουσβιτς - Μπιρκενάου, όπου κατά τη διάρκεια του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου έλαβε χώρα ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα 
της ιστορίας από τους Ναζί με αποτέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι να 
βρουν τον θάνατο. Η επίσκεψη αποτελεί μια από τις πιο συγκινητικές 
και διδακτικές εμπειρίες του ταξιδιού. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
την πρωτεύουσα της Κάτω Σιλεσίας, το παραμυθένιο Βρότσλαβ. 
Η πόλη βρίσκεται κτισμένη σε 12 νησιά του ποταμού Όντερ, στα 

νερά του οποίου καθρεφτίζονται οι 112 γέφυρες και τα πανέμορφα 
κτίρια. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, την κεντρική πλατεία Ρίνεκ, μία από 
τις ωραιότερες της Ευρώπης, το Δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, το Πανεπιστήμιο και το νησί Πιάσεκ. 
Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προτείνουμε 
περίπατο στο κέντρο της πόλης με την πανέμορφη πλατεία.

4η ημέρα Βρότσλαβ - Τσεστοχόβα (Μαύρη Παναγία) - 
Βαρσοβία
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την Τσεστοχόβα, 
πόλη όπου χτυπάει η καρδιά της Καθολικής Πολωνίας. Το μοναστήρι 
της Γιάσνα Γκόρα (Μαύρη Μαντόνα, ή Μαύρη Παναγία) διαθέτει την 
ομώνυμη εικόνα που θεωρείται το μεγαλύτερο θρησκευτικό κειμήλιο 
της Πολωνίας. Εκατομμύρια πιστοί από όλη τη χώρα, αλλά και από το 
εξωτερικό καταφθάνουν συνεχώς για να προσκυνήσουν την εικόνα της 
Παρθένου Μαρίας. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Βαρσοβία. Άφιξη 
στην αρχαία πρωτεύουσα των δουκών της Μαζοβίας, που κατέχει 
μια θέση στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Προτείνουμε το βράδυ περίπατο για 
μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.

5η ημέρα Βαρσοβία (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείο και ακολουθεί ξενάγηση στα 
σημαντικότερα αξιοθέατα της ιστορικής πόλης που περιβάλλεται από 
παλιές οχυρώσεις. Θα ξεκινήσουμε από τους κήπους του ανακτόρου 
Λαζένκι που αποτελεί το μεγαλύτερο πάρκο στη Βαρσοβία. Θα δούμε 
το μνημείο αφιερωμένο στον Σοπέν και θα συνεχίσουμε τη διαδρομή 
μας προς την κεντρική πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, 
πολύ καλό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής που λειτουργεί σαν μουσείο 
και έδρα της Βουλής Seim, το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου Plac 
Zamkowy, από τα λίγα σημεία που σώθηκαν από τη ναζιστική λαίλαπα, 
το μνημειώδες Μέγαρο Πολιτισμού και Επιστήμης, το Μεγάλο Θέατρο 
Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι 
Κρασίνσκι, που θεωρείται από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης 
και το σπίτι της Μαρί Κοζλόφκα Κιουρί που τιμήθηκε με Νόμπελ. 
Το απόγευμα προτείνουμε να περπατήσετε στους δρόμους της 
Βαρσοβίας, να επισκεφθείτε κάποιο από τα αμέτρητα πάρκα της πόλης 
ή να εξερευνήσετε τη λιγότερο τουριστική, δυτική όχθη του ποταμού 
Βιστούλα, διασχίζοντας μία από τις πολλές γέφυρες που ενώνουν τα 
δύο κομμάτια της πόλης.

6η ημέρα Βαρσοβία - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και χρόνος για να μεταβούμε στην πλατεία Κεντρικής 
Αγοράς για τις τελευταίες αγορές και καφέ. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας. Πτήση επιστροφής και άφιξη στην 
πόλη μας το βράδυ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean 
Airlines Θεσ/νίκη - Αθήνα - Κρακοβία, Βαρσοβία - Αθήνα - 
Θεσ/νίκη.-Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* sup 
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. - Επίσημος ξεναγός στα Αλατωρυχεία Wieliczka 
και στο Μουσείο Άουσβιτς - Μπίρκεναου. - Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται:Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων. Εισιτήριο εισόδου Αλατωρυχεία Wieliczka 
περίπου 23€. Εισιτήριο εισόδου Auschwitz περίπου 20€ 
(περιλαμβάνει ξενάγηση 3 ωρών και ακουστικά). - Είσοδοι 
σε μουσεία, κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους. - Οτιδήποτε 
δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

1. Πτήσεις με την Aegean Airlines για Κρακοβία 
& επιστροφή από Βαρσοβία.
2. Διαμονή για δύο (2) διανυκτερεύσεις στο Vienna 
House Andel’s 4* στο κέντρο της Κρακοβίας με βαθμο-
λογία στη booking.com 9.2
3. Διαμονή για δύο (1) διανυκτερεύσεις στο Novotel 
Centrum 4* στο κέντρο του Βρότσλαβ με βαθμολογία 
στη booking.com 9.0
4. Διαμονή για δύο (2) διανυκτερεύσεις στο Indigo Nowy 
Świat 4* στο κέντρο της Βαρσοβίας με βαθμολογία στη 
booking.com 9.3
5. Επίσκεψη στα αλατωρυχεία της Βιέλιτσκα.
6. Επίσκεψη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς.
7. Επίσκεψη στο καρδιά της Καθολικής Πολωνίας, την 
Τσεστοχόβα (Μαύρη Παναγία).

Επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι 
γιατί το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

6
ΗΜΕΡΕΣ

KΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ 
ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΒΡΟΤΣΛΑΒ - ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

14.07 
21.07 
28.08 

04.08 
11.08 
18.08 

25.08
01.09

A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Θεσ/νίκη-Αθήνα    Πτήση Α3 7101 06:25 - 07:15
Αθήνα - Κρακοβία  Πτήση Α3 868 08:25 - 09:45  
Βαρσοβία - Αθήνα  Πτήση Α3 873 18:10 - 21:45
Αθήνα - Θεσ/νικη  Πτήση Α3 7126 23:15 - 00:10

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΤΗΣ



9

ΧΩΡΕΣ ΒΑΛΤΙΚΉΣ  7 ΉΜΕΡΕΣ

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ 7 ΉΜΕΡΕΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑΣ & ΝΟΡΒΉΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔ
10 ΉΜΕΡΕΣ

ΒΑΛΤΙΚΗ
& ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ
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1η ημέρα Πτήση για Ρίγα - Σιγκούλντα – Τουράιντα – Πάρνου - Ταλίν 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη Ρίγα, 
πρωτεύουσα της Λετονίας. Μετά την άφιξη μας, θα επισκεφθούμε μια 
από τις πιο όμορφες πόλεις της Λετονίας, τη Σίγκουλντα, στην κοιλάδα 
του ποταμού Γκάουγια. Είναι ίσως η πιο τουριστική πόλη της χώρας 
και συχνά αποκαλείται ως “Ελβετία της Λετονίας”. Η πόλη λόγω της 
στρατηγικής της θέσης διέθετε τρία κάστρα, τα οποία χτίστηκαν όλα 
κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Σημαντικά αξιοθέατα της περιοχής 
είναι το κάστρο Τουράιντα. Το κάστρο σημαίνει «Κήπος του Θεού» 
και κατασκευάστηκε το 1214 ως κατοικία του Αρχιεπισκόπου της 
Ρίγα. Στους αιώνες που ακολούθησαν, το κάστρο κατακτήθηκε από 
Πολωνούς, Σουηδούς και Ρώσους, ενώ μετά την πυρκαγιά του 1776 
καταστράφηκε και ερημώθηκε. Σήμερα αποτελεί το πιο επισκέψιμο 
κάστρο της χώρας. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας για το Πάρνου, 
στις ακτές του ομώνυμου όρμου στον κόλπο της Ρίγα στη Βαλτική 
θάλασσα. Είναι δημοφιλές θέρετρο για καλοκαιρινές διακοπές και 
διασχίζεται από τον ομώνυμο ποταμό. Το απόγευμα φτάνουμε στο 
Ταλίν, πρωτεύουσα της Εσθονίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 
και το βράδυ ελεύθερο για μια πρώτη γνωριμία της πόλης. 

2η ημέρα Ταλίν – Προαιρετική Εκδρομή στο Ελσίνκι
Πρόγευμα. Η πρωτεύουσα της Εσθονίας θεωρείται, από πολλούς 
η «βασίλισσα» της Βαλτικής», που μπορεί εύκολα να μετατρέψει 
το ταξίδι μας σε παραμύθι. Η ημέρα σήμερα είναι ελεύθερη. Το 
μεσαιωνικό ιστορικό κέντρο μαγεύει, με τα πλακόστρωτα σοκάκια, 
τις αγορές, τα παραδοσιακά σπίτια. Με την αύρα του 13ου αιώνα, οι 
επισκέπτες νοιώθουν πρωταγωνιστές σε μεσαιωνικό παραμύθι, μέσα 
σε καλοδιατηρημένα τείχη, με πλατείες και πύργους. Τη σημερινή μέρα 
προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στο Ελσίνκι, την πρωτεύουσα της 
Φινλανδίας.

3η ημέρα Ταλίν (Περιήγηση Πόλης) - Πτήση για Βίλνιους
Πρόγευμα. Συνεχίζουμε τη ξενάγησή μας στην εντυπωσιακή 
αριστοκρατική συνοικία Toompea. Διασχίζοντας το πιο γραφικό 
μονοπάτι, το πέρασμα της Αγίας Αικατερίνης, ο επισκέπτης συναντάει 
την πλατεία του Δημαρχείου, που βρίσκεται το μοναδικό γοτθικού 
ρυθμού δημαρχείο στη Βόρεια Ευρώπη. Στον πύργο Kiek in de Kök 
βλέπει κανείς τείχη, κανόνια και διάφορα εκθέματα που αφορούν το 
έγκλημα και τιμωρία, αλλά και τη ζωή στο Ταλίν μερικούς αιώνες πριν. 
Από τα σημαντικά αξιοθέατα είναι το Κάστρο Toompea  που σήμερα 
φιλοξενεί το Κοινοβούλιο της Εσθονίας και το Ρωσικό Ορθόδοξο 
Καθεδρικό Ναό του Αλέξανδρου Νέφσκι, που χτίστηκε το 1900. Ο 
λόφος Kohtuotsa με την πανοραμική θέα στην πόλη, το Lauluväljaku 
Hill Gate & το μπαρόκ παλάτι & κήπους του Kadriorg που χτίστηκε το 
1718 και σήμερα αποτελεί Μουσείο Τέχνης, που είναι το μεγαλύτερο 
όλης της χώρας, με έργα της Εσθονίας από τον 18ο έως το 21ο αιώνα 

και την Πλατεία Ελευθερίας, ένα δημοφιλές σημείο συνάντησης, στην 
άκρη της Παλιάς Πόλης. Στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο του 
Ταλίν για την πτήση μας για Βίλνιους. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. 

4η ημέρα Βίλνιους – Τρακάι
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για περιήγηση στο πανέμορφο 
Βίλνιους, που αποπλανεί τον επισκέπτη με τη γοητεία της όμορφης 
και μαγευτικής παλιάς του πόλης, της μεγαλύτερης των χωρών 
της Βαλτικής, με τη γραφική μπαρόκ αρχιτεκτονική της. Η πόλη 
έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, ενώ συγκαταλέγεται επίσης 
στις πιο πράσινες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια 
της περιήγησής μας θα δούμε μεταξύ άλλων την εκκλησία των 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, το πανεπιστήμιο του Βίλνιους, που 
ιδρύθηκε το 1579 και είναι ένα από τα αρχαιότερα της Ανατολικής 
Ευρώπης, καθώς και την εκκλησία της Αγίας Άννας. Θα περπατήσουμε 
στην πλατεία του καθεδρικού, την πλατεία του δημαρχείου, θα δούμε 
την πύλη της Αυγής και τον εντυπωσιακότερο ορθόδοξο ναό της πόλης 
και θα επισκεφθούμε το μουσείο του Βίλνιους. Θα συνεχίσουμε για 
τη γειτονική πόλη Τρακάι, την πρώτη πρωτεύουσα της Λιθουανίας. 
Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε το υποδειγματικά αναστηλωμένο 
μεσαιωνικό κάστρο του Δούκα Βιτάουτας κτισμένο πάνω στα νησιά 
της λίμνης Γκάλβε. 

5η ημέρα Βίλνιους – Κάουνας - Λόφος των Σταυρών – Ρούνταλε 
– Ρίγα  
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη Κάουνας, που είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη της Λιθουανίας. Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη, 
όπου θα δούμε τη γοτθική εκκλησία του Βίταουτας δίπλα στον 
ποταμό Nemunas, το παλιό δημαρχείο, τον κεντρικό πεζόδρομο 
με τα υπέροχα κτήρια και τον καθεδρικό ναό, τη γοτθική εκκλησία. 
Αναχώρηση για να επισκεφτούμε το «Λόφο των Σταυρών», το ιερό 
σημείο προσκυνήματος στη Λιθουανία με τους 100.000 σταυρούς. 
Εκεί κατά τη διάρκεια των πολέμων, οι οικογένειες προσεύχονταν 
για να βρουν τους νεκρούς συγγενείς τους. O «ιερός» αυτός λόφος 
συμβολίζει τη μακροχρόνια ειρήνη που επικρατεί στη Λιθουανία, 
παρά τις απειλές που δέχτηκε μέσα στο πέρασμα της Ιστορίας. Μετά 
τον τρίτο διαχωρισμό της Πολωνικής – Λιθουανικής κοινοπολιτείας, 
η Λιθουανία έγινε μέλος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Πολωνοί και 
οι Λιθουανοί ανεπιτυχώς επαναστάτησαν εναντίον ρωσικών αρχών 
το 1831 και το 1863. Αυτές οι δυο εξεγέρσεις συνδέονται με τον 
«Λόφο των Σταυρών». Οι οικογένειες που δεν μπορούσαν να βρουν 
τα άψυχα σώματα των συγγενών τους τοποθετούσαν συμβολικά έναν 
σταυρό στο συγκεκριμένο σημείο. Συνεχίζουμε για το Ρούνταλε, με 
το περίλαμπρο παλάτι και τον υπέροχο κήπο του, που αναμφίβολα 

Χ ΩΡΕ Σ ΒΑ ΛΤ ΙΚΉΣ 
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ΛΕΤΟΝΙΑ - ΕΣΘΟΝΙΑ – ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΕΛΣΙΝΚΙ

7 ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AIR BALTIC

είναι ένα από τα ομορφότερα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της 
Βαλτικής. Το παλάτι κτίστηκε για την Τσαρίνα Άννα από τον Ραστρέλλι, 
τον αρχιτέκτονα του Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη. Στη συνέχεα 
αναχωρούμε για τη Ρίγα, που είναι γνωστή σαν το «Παρίσι του 
Βορρά». Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Ρίγα – Προαιρετική Επίσκεψη Latvian Ethnographic 
Open Air Museum 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για τη ξενάγηση μας. Η 
πρωτεύουσα της Λετονίας υπήρξε η τρίτη βιομηχανική πόλη της 
Ρωσίας μετά τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Γνώρισε μεγάλη 
άνθηση μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ένα από τα κυριότερα 
αξιοθέατά της είναι η Παλιά Πόλη. Περνώντας τα στενά λιθόστρωτα 
δρομάκια, πλαισιωμένα από μεσαιωνικά και ιστορικά κτίσματα, θα 
επισκεφθούμε τις όχθες του ποταμού Νταούγκαβα που διασχίζει 
την πόλη, τον Καθεδρικό όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα 
εκκλησιαστικά όργανα της Ευρώπης με 6.768 αυλούς, την εκκλησία 
του Αγίου Πέτρου και του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου. Το απόγευμα 
ελεύθερο  για να περιπλανηθείτε στους κομψούς εμπορικούς δρόμους 
του κέντρου. Εναλλακτικά προτείνουμε προαιρετική επίσκεψη στο 
Latvian Ethnographic Open Air Museum, το οποίο είναι ένα από τα 
αρχαιότερα και μεγαλύτερα «ανοιχτά» μουσεία της Ευρώπης.

7η ημέρα Ρίγα – Γιούρμαλα – Πτήση επιστροφής 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Γιούρμαλα - το μεγαλύτερο θέρετρο 
της Βαλτικής. Πρόκειται για μια περιοχή μήκους 32 χιλιομέτρων και 
πλάτους 3 χιλιομέτρων, με υπέροχες παραλίες από λευκή άμμο, που 
βρίσκεται ανάμεσα από τον Κόλπο της Ρίγα της Βαλτικής Θάλασσας και 
τον ποταμό Λιέλουπε. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο για 
την πτήση της επιστροφής. 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Air Baltic από Θεσ/
νικη-Ρίγα // Ταλίν-Βίλνιους // Ρίγα – Θεσ/νικη. Έξι (6) διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία 4* όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Ημιδιατροφή 
(πρωινό & δείπνο) καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου. 
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος 
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.Φόροι 
των πόλεων & των ξενοδοχείων.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 
250€ ανά άτομο. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Κρουαζιέρα από Ταλίν 
στο Ελσίνκι κόστος 100€-120€ το άτομο. Μεταφορά & Είσοδος στο 
Latvian Ethnographic Open Air Museum κόστος 10€ ανά άτομο από 
15 άτομα και πάνω. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς 
χώρους.Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

1. Απ’ ευθείας πτήσεις με την Air Baltic για τη 
Ρίγα με πρωινή αναχώρηση & βραδινή επιστρο-
φή από & προς Θεσσαλονίκη. 

2. Εσωτερική Πτήση από Ταλίν – Βίλνιους για να 
αποφύγουμε περιττά χιλιόμετρα.
3. Διαμονή για δύο (2) διανυκτερεύσεις στο 
Courtyard by Marriott Vilnius City Center 4* sup 
στο Βίλνιους με βαθμολογία booking.com 9.0.
4. Ημιδιατροφή (πρόγευμα & δείπνο στο χώρο 
των ξενοδοχείων & όχι σε τοπικά εστιατόρια)

5. Επίσκεψη στη Σίγκουλντα, στην κοιλάδα του 
ποταμού Γκάουγια, μία από τις ομορφότερες 
πόλεις της Λετονία & το Κάστρο Τουράιντα που 
κατασκευάστηκε το 1214.

6. Θαυμάζουμε το υποδειγματικά αναστηλωμέ-
νο κάστρο του Δούκα Βιτάουτας κτισμένο πάνω 
στα νησιά της λίμνης Γκάλβε.
7. Επίσκεψη στο παλάτι & τους κήπους Ρούντα-
λε, ένα από τα ομορφότερα αρχιτεκτονικά αρι-
στουργήματα της Βαλτικής. 
8. Επίσκεψη στη Γιουρμάλα, το μεγαλύτερο κα-
λοκαιρινό θέρετρο της Βαλτικής.

Επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι 
γιατί το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ε Σ  Τ Ι Μ Ε Σ  Ε Ι Σ Ο Δ Ω Ν 

Turaida Castle 6€
Trakai Castle 8€
Rundale Palace Museum (μικρή διαδρομή & French Garden) 
10€ ανά άτομο από 20 άτομα και πάνω
Riga Dom Cathedral 5€

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

13.07 
27.07 
03.08 

10.08 
17.08 
24.08 

31.08
A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Θεσ/νικη-Ρίγα   Πτήση BT 596 03:35 - 06:20  
Τάλιν - Βίλνιους   Πτήση BT336 19:30 - 20:50 
Ρίγα - Θεσ/νικη  Πτήση BT 595 23:35 - 02:25                                                                                                                          
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1η ημέρα Πτήση για Όσλο - Περιήγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού 
για την πρωτεύουσα της Νορβηγίας, Όσλο. Στην περιήγησή μας θα 
δούμε, μεταξύ άλλων, το Κοινοβούλιο, το παλάτι με το νεοκλασικό 
ύφος, το μοντέρνο δημαρχείο όπου γίνεται η απονομή του Νόμπελ 
Ειρήνης, τον γοτθικό καθεδρικό ναό, την πανέμορφη Όπερα στο λιμάνι 
από λευκό μάρμαρο και γυαλί και το πάρκο Φρόγκνερ με τα περίφημα 
γλυπτά του Βίγκελαντ από γρανίτη και σφυρηλατημένο σίδερο. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Όσλο - Κρουαζιέρα Κοπεγχάγη (Όσλο - Κοπεγχάγη)
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Μεταφορά στο λιμάνι. Νωρίς 
το απόγευμα επιβίβαση στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, τακτοποίηση 
στις καμπίνες και χρόνος για να εξερευνήσουμε τα καταστρώματα του 
πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω σε καμπίνα.

3η ημέρα Κοπεγχάγη - Περιήγηση πόλης - Κρουαζιέρα στα κανάλια
Πρόγευμα στο εστιατόριο του κρουαζιερόπλοιου. Αποβίβαση και 
αρχίζει η γνωριμία μας με μία από τις ομορφότερες πόλεις του 
κόσμου και πρωτεύουσα της Δανίας, Κοπεγχάγη. Το όνομά της 
σημαίνει «λιμάνι των εμπόρων». Στην περιήγησή μας θα δούμε, 
μεταξύ άλλων, την εντυπωσιακή πλατεία Δημαρχείου με το άγαλμα 
του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, τη Γλυπτοθήκη, το Χρηματιστήριο (το 
παλαιότερο της Ευρώπης), τα ανάκτορα Κρίστιανμποργκ, το κανάλι 
Νίχαβν, το κάστρο Ρόζεμποργκ, όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα 
του θρόνου, την πλατεία Λαγκελίνιε και το μικροσκοπικό άγαλμα 
μιας γοργόνας από χαλκό και γρανίτη στο λιμάνι της Κοπεγχάγης που 
αποτελεί σύμβολο της πόλης και είναι εμπνευσμένο από παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε σε καραβάκι 
και θα θαυμάσουμε την πόλη από μία διαφορετική οπτική. Η εμπειρία 
των ειδυλλιακών λιμανιών και καναλιών θα σας συναρπάσει. Θα 
δούμε, μεταξύ άλλων, την Όπερα, το παλάτι Amalienborg, κατοικία 
της βασιλικής οικογένειας της Δανίας, το παλάτι Christiansborg και την 
εντυπωσιακή βασιλική βιβλιοθήκη Black Diamond. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

4η ημέρα Κοπεγχάγη - Γέφυρα Øresund - Στοκχόλμη
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αναχωρούμε με τελικό 
προορισμό την πρωτεύουσα της Σουηδίας. Θα συναντήσουμε το 
θαύμα της μηχανικής, τη γέφυρα Όρεσουντ που συνδέει τη Δανία με το 
νοτιότερο τμήμα της Σουηδίας. Εγκαινιάστηκε το καλοκαίρι του 2000 

ΣΚ ΑΝ ΔΙΝΑ ΒΙΚΕ Σ ΠΡΩΤ Ε ΥΟΥ ΣΕ Σ 
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και εκτείνεται σε 8 χιλιόμετρα. Συνεχίζουμε για τη Στοκχόλμη, όπου θα 
φτάσουμε το απόγευμα έχοντας περάσει από τις μεσαιωνικές πόλεις 
Γιόνσεπινγκ και το Νόρσεπινγκ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα Στοκχόλμη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Γνωριμία με τη «Βενετία του 
Βορρά» που η ομορφιά της βρίσκεται στο νερό που αγκαλιάζει την 
«πόλη ανάμεσα στις γέφυρες», απλωμένη σε δεκατέσσερα νησιά 
εκεί όπου η λίμνη Mälaren σμίγει με τη βαλτική θάλασσα. Ξενάγηση 
για να γνωρίσετε την ιστορία της σουηδικής πρωτεύουσας και να 
περιηγηθείτε στο μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, το παλάτι, το 
δημαρχείο στις αίθουσες του οποίου πραγματοποιείται η απονομή των 
βραβείων Νόμπελ, την Όπερα, το Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια, αξίζει να 
επισκεφθείτε το μουσείο που στεγάζει το πολεμικό πλοίο «Βάασα», το 
οποίο ανασύρθηκε από το βυθό του λιμανιού της πόλης.

6η ημέρα Στοκχόλμη - Έρεμπρο - Κάρλσταντ - Όσλο
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για το Όσλο. 
Διασχίζοντας καταπράσινα τοπία, δάση και ειδυλλιακές μικρές και 
μεγάλες λίμνες με κρυστάλλινα νερά, άφιξη στο Έρεμπρο, μία από 
τις αρχαιότερες πόλεις της Σουηδίας που αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους κόμβους στην ενδοχώρα. Θα δούμε το κάστρο 
του Έρεμπρο, τον ναό του Αγίου Νικολάου, το Δημαρχείο και το 
κτίριο Γκάμλα Σπαρμπανκσουσέτ. Συνεχίζουμε για τη γραφική 
Κάρλσταντ που βρίσκεται δίπλα στη μεγαλύτερη λίμνη της Σουηδίας 
και τρίτη μεγαλύτερη της Ευρώπης, Βένερν. Τέλος, άφιξη στο Όσλο, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

7η ημέρα Όσλο - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και ελεύθερος χρόνος για τις 
αγορές σας. Προτείνουμε να κατεβείτε στο λιμάνι, στα παλιά ναυπηγεία 
Aker Brygge που, αναπλασμένα σε μοντέρνο στυλ, φιλοξενούν πολλά 
καταστήματα ή στο εμπορικό κέντρο Oslo City στην καρδιά της πόλης. 
Προαιρετικά μπορούμε να επισκεφθούμε το ναυτικό μουσείο Βίκινγκς 
που φιλοξενεί τα δύο καλύτερα διατηρημένα στον κόσμο ξύλινα σκαριά 
του 9ου αιώνα, περίτεχνα σκαλισμένα με άγριες μορφές, αλλά και 
έλκηθρα, όπλα, εργαλεία, σκεύη του νοικοκυριού που ζωντανεύουν 
την καθημερινότητα των δεινών αυτών θαλασσοπόρων. Τέλος, 
μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

ΟΣΛΟ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - ΕΡΕΜΠΡΟ - ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ 

7 ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AIR BALTIC

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Air Baltic Θεσ/
νίκη – Ρίγα – Όσλο – Ρίγα – Θεσ/νίκη. Πέντε (5) διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία 4*.Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στον χώρο του 
ξενοδοχείου.Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή 
κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
Εισιτήρια DFDS Seaways για τη νυκτερινή κρουαζιέρα από Όσλο – 
Κοπενγχάγη σε εσωτερικές καμπίνες με ημιδιατροφή (πρόγευμα & 
δείπνο σε πλούσιο μπουφέ & 1 ποτό το άτομο).Έλληνας έμπειρος 
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
Μίνι κρουαζιέρα στα κανάλια της Κοπεγχάγης (διάρκεια 1 ώρα) 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Αναβάθμιση DFDS σε sea view καμπίνα 
35€. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε 
δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

1. Νυχτερινή κρουαζιέρα από Ελσίνκι – Στοκ-
χόλμη σε δίκλινες καμπίνες B-class με πρόγευ-
μα σε μπουφέ.

2. Νυχτερινή κρουαζιέρα από Όσλο – Κοπεγ-
χάγη σε εσωτερικές καμπίνες με ημιδιατροφή 
(πρωινό & δείπνο) σε μπουφέ καθώς και ένα 
ποτό.

3. Μίνι κρουαζιέρα (διάρκειας 1 ώρας) στα κα-
νάλια της Κοπεγχάγης.

4. Πτήσεις με την Air Baltic με πρωϊνή αναχώρη-
ση και βραδινή επιστροφή.

Επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι 
γιατί το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

07.08      14.08        21.08

A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ
Θεσ/νικη-Ρίγα   Πτήση BT 596 03:35 - 06:20
Ρίγα - Όσλο   Πτήση BT 151 08:00 - 08:40
Όσλο - Ρίγα   Πτήση BT 154 19:25 - 21:55 
Ρίγα - Θεσ/νικη  Πτήση BT 595 23:35 - 02:25
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑΣ
ΕΛΣΙΝΚΙ - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - ΧΑΜΑΡ - ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΓΙΑΛΟ - ΟΣΛΟ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

1η ημέρα Πτήση Για Ελσίνκι (Ξενάγηση Πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Φινλανδίας. Άφιξη στο Ελσίνκι και ξεκινάμε 
την πρώτη γνωριμία με την «Κόρη της Βαλτικής». Θα δούμε 
το προεδρικό μέγαρο και την υπαίθρια αγορά στο λιμάνι, τον 
ορθόδοξο ναό Ουσπένσκι, την πλατεία της Γερουσίας με τον 
καθεδρικό του Αγίου Νικολάου, το Ολυμπιακό Στάδιο, το κτίριο 
της Όπερας, τα ναυπηγεία, το μνημείο του συνθέτη Σιμπέλιους, 
την περίφημη εκκλησία των Βράχων, τις παραθαλάσσιες σάουνες 
και τα παγοθραυστικά του φινλανδικού στόλου. Τέλος, θα 
περιδιαβούμε τις παραδοσιακές υπαίθριες αγορές της πόλης με τα 
ξυλόγλυπτα προϊόντα των Σάμι (κατοίκων στη βόρεια Σκανδιναβία) 
και τα εντυπωσιακά κομμάτια σύγχρονου design. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα Ελσίνκι - Κρουαζιέρα Στοκχόλμη
Μετά το πρόγευμα θα μεταφερθούμε στο λιμάνι. Στη συνέχεια 
θα περπατήσουμε στους δρόμους της πόλης που αποτέλεσε 
στο παρελθόν παγκόσμια πρωτεύουσα σχεδίου (design) και θα 
επισκεφθούμε το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Σκανδιναβίας, 
Stockmann. Το απόγευμα, θα επιβιβαστούμε σε ένα από τα 
κρουαζιερόπλοια που πραγματοποιούν το ταξίδι για τη Στοκχόλμη. 
Τακτοποίηση στις καμπίνες και χρόνος για να εξερευνήσουμε τα 
καταστρώματα του πλοίου. Διασχίζοντας το αρχιπέλαγος περνάμε 
δίπλα από το θαλάσσιο φρούριο Σουομελίνα, το επιβλητικό 
αμυντικό κάστρο που εκτείνεται σε έξι νησιά. Διανυκτέρευση εν 
πλω σε καμπίνα.

3η ημέρα Στοκχόλμη - Περιήγηση πόλης
Προαιρετική επίσκεψη μουσείο Vasa
Άφιξη το πρωί στην πρωτεύουσα της Σουηδίας, Στοκχόλμη. 
Η ομορφιά της βρίσκεται στο νερό που αγκαλιάζει την «πόλη 
ανάμεσα στις γέφυρες», απλωμένη σε δεκατέσσερα νησιά εκεί 
όπου η λίμνη Mälaren σμίγει με τη βαλτική θάλασσα. Περιήγηση για 
να γνωρίσουμε την ιστορία της και να θαυμάσουμε τη μεσαιωνική 
της πλευρά με το Παλάτι, το Δημαρχείο όπου πραγματοποιείται 
η απονομή των βραβείων Νόμπελ, την Όπερα, το Κοινοβούλιο 
και τους εμπορικούς δρόμους. Στη συνέχεια προτείνουμε να 
επισκεφθείτε το δημοφιλές μουσείο της Σκανδιναβίας, Βάσα, 
για να δείτε από κοντά ένα αυθεντικό πλοίο-ναυάγιο του 17ου 
αιώνα, το οποίο ανασύρθηκε σε σχεδόν άθικτη κατάσταση από τον 
βυθό του λιμανιού της πόλης. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Για το απόγευμα προτείνουμε μια επίσκεψη στο 

υπαίθριο μουσείο Skansen, όπου οι επισκέπτες βλέπουν μια 
μικρογραφία της Σουηδίας ή στο μουσείο των ABBA αφιερωμένο 
στο δημοφιλές συγκρότημα.

4η ημέρα Στοκχόλμη - Έρεμπρο - Κάρλσταντ - Χάμαρ
Πρόγευμα και διασχίζοντας καταπράσινα τοπία, δάση και 
ειδυλλιακές μικρές και μεγάλες λίμνες με κρυστάλλινα νερά, άφιξη 
στο Έρεμπρο, μία από τις αρχαιότερες πόλεις της Σουηδίας που 
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους στην ενδοχώρα. 

Θα δούμε το κάστρο του Έρεμπρο, τον ναό του Αγίου Νικολάου, το 
Δημαρχείο και το κτίριο Γκάμλα Σπαρμπανκσουσέτ. Συνεχίζουμε 
για τη γραφική Κάρλσταντ που βρίσκεται δίπλα στη μεγαλύτερη 
λίμνη της Σουηδίας και τρίτη μεγαλύτερη της Ευρώπης, Βένερν. 
Τέλος, άφιξη στη Νορβηγία και στην πόλη Χάμαρ που φιλοξένησε 
ορισμένα αγωνίσματα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 
Λίλεχαμερ το 1994. Η λίμνη Mjøsa γύρω από την οποία είναι 
κτισμένο το Χάμαρ, είναι η μεγαλύτερη της Νορβηγίας.

Orebro
Karlstad

10
ΗΜΕΡΕΣ



8η ημέρα Όσλο - Κρουαζιέρα Κοπεγχάγη
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το λιμάνι. 
Ελεύθερος χρόνος μέχρι την επιβίβασή μας στο κρουαζιερόπλοιο 
με προορισμό την Κοπεγχάγη. Τακτοποίηση στις καμπίνες και 
χρόνος για να εξερευνήσουμε τα καταστρώματα του πλοίου. 
Διανυκτέρευση εν πλω σε καμπίνα με ημιδιατροφή.

9η ημέρα Κοπεγχάγη - Περιήγηση πόλης
Πρόγευμα στο εστιατόριο του κρουαζιερόπλοιου. Αποβίβαση και 
αρχίζει η γνωριμία μας με μία από τις ομορφότερες πόλεις του 
κόσμου και πρωτεύουσα της Δανίας, Κοπεγχάγη. Το όνομά της 
σημαίνει «Λιμάνι των εμπόρων». Στην περιήγησή μας θα δούμε, 
μεταξύ άλλων, την εντυπωσιακή πλατεία Δημαρχείου με το άγαλμα 
του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, τη Γλυπτοθήκη, το Χρηματιστήριο 
(το παλαιότερο της Ευρώπης), τα ανάκτορα Κρίστιανμποργκ, το 
κανάλι Νίχαβν με τις πολύχρωμες κατοικίες των εμπόρων του 17ου 
αιώνα, το κάστρο Ρόζεμποργκ, όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα 
του θρόνου, την πλατεία Λαγκελίνιε και το μικροσκοπικό άγαλμα 
μιας γοργόνας από χαλκό και γρανίτη στο λιμάνι της Κοπεγχάγης 
που αποτελεί σύμβολο της πόλης και είναι εμπνευσμένο από 
παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Το απόγευμα προτείνουμε 
μια προαιρετική κρουαζιέρα για να θαυμάσουμε την πόλη από μία 
διαφορετική οπτική. Θα δούμε την Όπερα, το παλάτι Amalienborg 
κατοικία της βασιλικής οικογένειας της Δανίας και ένα από τα πιο 
εξαίσια δείγματα ροκοκό αρχιτεκτονικής, το παλάτι Christianborg, 
την εντυπωσιακή βασιλική βιβλιοθήκη Black Diamond και φυσικά 
τη μικρή γοργόνα.

10η ημέρα Κοπεγχάγη - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και στη συνέχεια μεταφορά 
στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης για την πτήση της επιστροφής.

5η ημέρα Χάμαρ - Μπέργκεν
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια αναχώρηση για τη 
δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Νορβηγίας, Μπέργκεν 
που συνδυάζει την ομορφιά όλων των σκανδιναβικών χωρών 
με το κοσμοπολίτικο στυλ και τη ζωντανή σχέση με τη θάλασσα. 
Θα περιηγηθούμε στην παλιά προκυμαία, Bryggen, που αποτελεί 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Στα ζωηρόχρωμα 
σπίτια σαν ζωγραφιά με τις μυτερές στέγες, είχαν στο παρελθόν 
τις έδρες τους οι έμποροι του Χανσεατικού συνδέσμου, μιας από 
τις πιο ισχυρές συντεχνίες του Μεσαίωνα. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Μπέργκεν - Εκδρομή στα ομορφότερα 
νορβηγικά φιορδ - Γιάλο
Πρόγευμα και αναχώρηση για να πραγματοποιήσουμε μία μίνι 
κρουαζιέρα (διάρκεια 2 ώρες περίπου) από Gudvangen και 
τελικό προορισμό τη Φλομ (Flåm). Θα θαυμάσουμε ένα από τα 
μεγαλύτερα νορβηγικά φιόρδ. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε 
στο τραίνο για να κάνουμε μία από τις ομορφότερες διαδρομές 
τραίνου (Flåm-Myrdal-Geilo). Επιβίβαση στο λεωφορείο με τελικό 
προορισμό το Γιάλο (Geilo). Ελεύθερος χρόνος. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

7η ημέρα Γιάλο - Όσλο - Προαιρετική επίσκεψη στο 
Ναυτικό μουσείο Βίκινγκς
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Νορβηγίας, Όσλο. Στην περιήγησή μας θα δούμε 
το Κοινοβούλιο, το παλάτι με το νεοκλασικό ύφος, το μοντέρνο 
δημαρχείο όπου γίνεται η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, τον 
γοτθικό καθεδρικό ναό, την πανέμορφη Όπερα στο λιμάνι από 
λευκό μάρμαρο και γυαλί, το πάρκο Φρόγκνερ με τα περίφημα 
γλυπτά του Βίγκελαντ από γρανίτη και σφυρηλατημένο σίδερο. 
Προτείνουμε επίσκεψη στο Ναυτικό μουσείο των Βίκινγκς που 
φιλοξενεί τα δύο καλύτερα διατηρημένα στον κόσμο ξύλινα 
σκαριά του 9ου αιώνα, περίτεχνα σκαλισμένα με άγριες μορφές, 
αλλά και έλκηθρα, όπλα, εργαλεία, σκεύη του νοικοκυριού 
που ζωντανεύουν την καθημερινότητα των δεινών αυτών 
θαλασσοπόρων. 

...ΝΟΡΒΉΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔ

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines 
Θες/νικη – Αθήνα – Ελσίνκι // Κοπενγχάγη – Αθήνα – Θες/νικη. Επτά 
(7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία3* - 4* - όπως αυτά αναφέρονται 
στον τιμοκατάλογο. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Εισιτήρια Tallink 
Silja για την κρουαζιέρα Ελσίνκι - Στοκχόλμη σε δίκλινες καμπίνες 
B-class με πρόγευμα. Εισιτήρια για τη μίνι κρουαζιέρα στο μεγαλύτερο 
φιόρδ Sognefjord (Gudvangen-Flam) διάρκειας περίπου 2 ωρών.
Εισιτήρια για μία από τις ομορφότερες διαδρομές τραίνου Flam – 
Myrdal // Myrdal – Geilo. Εισιτήρια DFDS Seaways για τη νυκτερινή 
κρουαζιέρα από Όσλο – Κοπενγχάγη σε εσωτερικές καμπίνες με 
ημιδιατροφή (πρόγευμα & δείπνο σε πλούσιο μπουφέ & 1 ποτό 
το άτομο). Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων. Είσοδος στο κάστρο Frederiksborg 10€ ανά άτομο. 
Αναβάθμιση Silja Line σε sea view καμπίνα 30€. Αναβάθμιση DFDS 
σε sea view καμπίνα 35€. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε 
μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους.
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

1. Κρουαζιέρα από Ελσίνκι – Στοκχόλμη σε δί-
κλινες καμπίνες B-class με πρόγευμα σε μπουφέ.

2. Κρουαζιέρα από Όσλο – Κοπενγχάγη σε 
εσωτερικές καμπίνες με ημιδιατροφή (πρωινό 
& δείπνο) σε μπουφέ καθώς και ένα ποτήρι 
ποτό.

3. Μίνι κρουαζιέρα (διάρκειας 2 ωρών) στο με-
γαλύτερο φιόρδ Sognefjord (Gudvangen-Flam)

4. Μία από τις ομορφότερες διαδρομές τραίνου 
του κόσμου Flam-Myrdal//Myrdal-Geilo

4. Δώρο ένα δείπνο στην περιοχή του Gol.

Επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι 
γιατί το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

15

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

09.08  

A N A X Ω Ρ Η Σ H

Θεσ/νίκη-Αθήνα   Πτήση Α3 7101 06:25 - 07:15
Αθήνα - Ελσίνκι   Πτήση Α3 764 08:45 - 12:30  
Κοπενγχάγη - Αθήνα   Πτήση Α3 751 11:30 - 15:40                                                                                                                              
Αθήνα - Θεσ/νικη   Πτήση Α3 7126 19:20 - 20:15

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΤΗΣ
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ΛΟΝΔΙΝΟ Η ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΜΗΤΡΌΠΌΛΗ 5,6 ΉΜΕΡΕΣ 

ΣΚΩΤΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ 8 ΉΜΕΡΕΣ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΣΚΩΤΙΑ 7 ΉΜΕΡΕΣ

ΑΓΓΛΙΑ - ΣΚΩΤΙΑ 8 ΉΜΕΡΕΣ

ΣΚΩΤΙΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ 7 ΉΜΕΡΕΣ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΝΉΣΩΝ 7 ΉΜΕΡΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
& ΙΡΛΑΝΔΙΑ



Θεσ/νίκη-Αθήνα   Πτήση Α3 7105 11:25 - 12:15
Αθήνα - Λονδίνο   Πτήση Α3 602 13:30 - 15:30  
Λονδίνο - Αθήνα   Πτήση Α3 609 22:15 - 03:55
Αθήνα - Θεσ/νικη   Πτήση Α3 7104 06:45 - 07:40

1η ημέρα Πτήση για Λονδίνο – Windsor 
Άφιξη στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου, από πλευράς 
διακίνησης επιβατών, το Heathrow,  και άμεση αναχώρηση για 
την κοντινή παραδοσιακή πόλη Windsor, με το περίφημο βασιλικό 
κάστρο. Στη συνέχεια αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας στο 
Λονδίνο, τακτοποίηση και ελεύθερος χρόνος. Προαιρετικά σας 
προτείνουμε ένα πανοραμικό γύρο της φωταγωγημένης πόλης 
(London by night) με στάσεις σε σημεία όπως το Soho και το 
Covent Garden.

2η ημέρα Λονδίνο (Περιήγηση πόλης & Βρετανικό 
Μουσείο)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για πανοραμική 
ξενάγηση στη βρετανική πρωτεύουσα, κατά την οποία θα δούμε 
μεταξύ άλλων: την πλατεία Τραφάλγκαρ με την Εθνική Πινακοθήκη, 
την οδό Γουάιτχολ, όπου βρίσκονται πολλά υπουργεία, το Αββαείο 
Γουέστμινστερ, το νεογοτθικό Κοινοβούλιο με το διάσημο ρολόι Big 
Ben, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, επίσημη κατοικία της βασίλισσας 
Ελισάβετ, τον καθεδρικό του Αγίου Παύλου, όπου λαμβάνουν 
χώρα οι μεγαλύτερες τελετές του αγγλικού έθνους, τον Πύργο 
του Λονδίνου, την πασίγνωστη πλατεία Πικαντίλι κ.ά. Στη συνέχεια 
θα επισκεφτούμε το Βρετανικό Μουσείο, για να θαυμάσουμε τα 
περίφημα αγάλματα και γλυπτά του Παρθενώνα που φυλάσσονται 
στην πτέρυγα των ελληνικών αρχαιοτήτων (ελεύθερη είσοδος). 
Το βράδυ μπορείτε να παρακολουθήσετε κάποια από τις περίφημες 
θεατρικές παραστάσεις της Αγγλικής πρωτεύουσας. 

3η ημέρα Λονδίνο – Ημερήσια Εκδρομή Οξφόρδη - 
Στράτφορντ–Απον–Έιβον - Bicester 
Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για ολοήμερη εκδρομή στην 
επαρχία της Αγγλίας. Θα επισκεφθούμε δύο σημαντικές πόλεις 
του πνεύματος,  καθώς και το διάσημο εκπτωτικό χωριό Bicester, 
όπου θα ικανοποιηθούν και οι καταναλωτικές επιθυμίες μας. 
Πρώτος σταθμός στην εκδρομή, η περίφημη Πανεπιστημιούπολη 
της Οξφόρδης. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα 
σύνολο από μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελίσκους 
που υψώνονται πάνω από τα φημισμένα κολέγια, περιποιημένα 
παρτέρια και κήπους, τετράγωνες αυλές με κιονοστοιχίες και 
αετώματα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε μία γραφική 
διαδρομή περνώντας από τα παραδοσιακά χωριά της περιοχής 
Κότσγουολντς που θα μας οδηγήσει στην κωμόπολη του 
Στράτφορντ-Απον–Έιβον, τη γενέτειρα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ενός 
από τους μεγαλύτερους θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές στον 
κόσμο. Θα θαυμάσουμε τα κλασικά μεσαιωνικά σπίτια, τα στενά 
δρομάκια με τα κλασικά καταστήματα που σφύζουν από τουρισμό 
και το περίφημο ποτάμι Έιβον που είναι γεμάτο ποταμόπλοια. Μετά 
την επίσκεψή μας στο εκπτωτικό χωριό Bicester, επιστροφή στο 
Λονδίνο αργά το απόγευμα.

4η ημέρα Λονδίνο (Ελεύθερη Ημέρα) – Προαιρετική 
Επίσκεψη Canterbury & Leeds Castle
Ελεύθερη ημέρα στο Λονδίνο, όπου έχετε την ευκαιρία να 
επισκεφθείτε εξαιρετικά Μουσεία, Πινακοθήκες, αλλά και την αγορά 
της πόλης. Για όσους ενδιαφέρονται, προαιρετικά προτείνουμε 
εκδρομή στην ιστορική πόλη Canterbury, με τον περίφημο 
Καθεδρικό Ναό, έδρα του Αρχιεπισκόπου της Αγγλικανικής 
Εκκλησίας, και το επίσης περίφημο βασιλικό κάστρο Leeds Castle, 
όπου εκτός από τις ιστορικού ενδιαφέροντος εγκαταστάσεις, 

κτίσματα και υπέροχοι κήποι, θα γευτούμε και τη σύγχρονη 
εκδοχή των διαμερισμάτων όπου διέμεναν και διαμένουν μέλη 
μιας από τις πλουσιότερες ευγενικής καταγωγής οικογένειες, ενώ 
στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του κάστρου φιλοξενήθηκαν και 
διεθνείς αντιπροσωπείες για διάφορες σημαντικές διπλωματικές 
διαβουλεύσεις διεθνούς ενδιαφέροντος και σημασίας.

5η ημέρα Λονδίνο (Ελεύθερη Ημέρα) – Προαιρετική 
επίσκεψη στο Cambridge ή επίσκεψη στο Stonehedge 
& τo Bath
Ελεύθερη ημέρα, εναλλακτικά προαιρετική εκδρομή στην άλλη 
μεγάλη Πανεπιστημιούπολη της Αγγλίας, το Cambridge, με τα 
διάσημα Κολλέγια, όπως το Trinity και το Kings, τη μαθηματική 
γέφυρα του Νεύτωνος, τον κυκλικό Ναό των Ναϊτών Ιπποτών, 
και άλλα ενδιαφέροντα, σε μια πόλη που διατηρεί την πατίνα μιας 
άλλης  εποχής. Άλλη εναλλακτική πρόταση προαιρετικής εκδρομής 
το μοναδικής σημασίας αρχαιολογικό αξιοθέατο Stonehendge, 
καθώς και η φημισμένη και πανέμορφη λουτρόπολη Bath. 

6η ημέρα Λονδίνο – Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και νωρίς το μεσημέρι μετάβαση στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Σημαντική Σημείωση:
Στη 5ημερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η ημέρα του 
6ημερου προγράμματος.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean 
Airlines Θεσ/νικη – Αθήνα – Λονδίνο  – Αθήνα – Θεσ/νικη. 
Τέσσερις (4), πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
4*. Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου. 
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος 
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων.  Βραδινός Γύρος Λονδίνου (London By Night). 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα 
& αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται.

Η παγκόσμια μητρόπολη 
ΛΟΝΔΙΝΟ

5,6 ΗΜΕΡΕΣ
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

26.07 (6 ημέρες) 
21.08 (5 ημέρες)

A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Θεσ/νίκη-Αθήνα   Πτήση Α3 7101 06:25 - 07:15
Αθήνα - Λονδίνο   Πτήση Α3 600 09:15 - 11:15  
Λονδίνο - Αθήνα   Πτήση Α3 603 16:35 - 22:10
Αθήνα - Θεσ/νικη Πτήση Α3 7136 23:15 - 00:10 6Η

Μ
ΕΡ

ΕΣ
ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
& ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΤΗΣ
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ΣΚΩΤΙΑ  - ΑΓΓΛΙΑ

1η ημέρα Πτήση για Εδιμβούργο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω Αθηνών για την 
«Πρωτεύουσα» της Σκωτίας, το Εδιμβούργο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

2η ημέρα Εδιμβούργο (Περιήγηση Πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση του Εδιμβούργου. Θα δούμε 
την παλιά και τη νέα πόλη, τα δύο όμορφα τμήματα που συνθέτουν 
το κέντρο του Εδιμβούργου, στη νέα πόλη με τις κομψές πλατείες 
και οδούς, με τα υπέροχα – πολλά εκ των οποίων αρχαιοπρεπή – 
δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, θα αντιληφθούμε γιατί το Εδιμβούργο 
φέρει το προσωνύμιο Αθήνα του Βορρά. Στο λόφο Calton θα 
θαυμάσουμε μνημεία αλλά και την εκπληκτική θέα, θα περάσουμε 
από το βασιλικό παλάτι Holyrood και τη νέα σκωτική Βουλή, και 
θα ανηφορίσουμε τον κεντρικό δρόμο της παλιάς πόλης, το 
Royal Mile, ένα από τους πιο ωραίους, επιβλητικούς ιστορικούς 
δρόμους του κόσμου. Θα καταλήξουμε στο περίφημο Κάστρο του 
Εδιμβούργου, όπου θα ολοκληρωθεί η ξενάγησή μας. Χρόνος 
ελεύθερος σε μια πόλη που δεν τη βαριέται κανείς. Το βράδυ 
υπάρχει δυνατότητα για παρακολούθηση ενός εκπληκτικού show 
με σκωτσέζικη παραδοσιακή μουσική, τραγούδι και χορό, όπου θα 
έχει κανείς την ευκαιρία να δοκιμάσει και το παραδοσιακό σκωτικό 
έδεσμα, το χαγκις.

3η ημέρα Εδιμβούργο – Loch Lomond – Γλασκόβη 
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε την ομορφότερη και 
μεγαλύτερη βρετανική λίμνη, την Loch Lomond, που βρίσκεται στο 
νότιο τμήμα των Highlands, καθώς και παραδοσιακό αποστακτήριο 
ουίσκι. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στη μεγαλύτερη πόλη της 
Σκωτίας, τη Γλασκόβη, και θα περιηγηθούμε στα αξιοθέατά της με 
επίσκεψη μεταξύ άλλων στο Μουσείο – Πινακοθήκη Kelvingrove. 
Επιστροφή στο Εδιμβούργο το απόγευμα. Ελεύθερος χρόνος.

4η ημέρα Εδιμβούργο – Durham - Υόρκη - Λιντς
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Αγγλία. Θα κάνουμε στάση στη 
μεθοριακή πόλη Jedburgh, για τα τελευταία μας αναμνηστικά 
ψώνια, και θα διαβούμε την «μεθοριακή» γραμμή που χωρίζει τη 
Σκωτία από την Αγγλία, με τον χαρακτηριστικό λίθο που από τη μια 

μεριά γράφει Σκωτία και από την άλλη Αγγλία. Πρώτη μας στάση 
στην Αγγλία το Durham, με το τρίτο αρχαιότερο Πανεπιστήμιο 
της Αγγλίας και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, καθώς και τον 
περίφημο Καθεδρικό Ναό του. Εν συνεχεία θα επισκεφθούμε την 
Υόρκη (York), πόλη με τεράστια ιστορική σημασία από τα ρωμαϊκά 
ακόμη χρόνια, καθώς και δεύτερη σημαντικότερη της χώρας 
κατά τα μεσαιωνικά και πρώτα νεότερα χρόνια, με διατηρημένη 
ακόμη τη μεσαιωνική της περιτείχιση, και με τον επίσης περίφημο 
Καθεδρικό Ναό της του Αγίου Πέτρου. Θα διανυκτερεύσουμε 
στο κοντινό Leeds, σημαντική σύγχρονη μεγαλούπολη (4η του 
Ηνωμένου Βασιλείου) και πανεπιστημιούπολη.  

5η ημέρα Λιντς – Οξφόρδη – Cambridge – Λονδίνο 
Πρόγευμα και αναχώρηση για Λονδίνο, με ενδιάμεση στάση και 
επίσκεψη στα αξιοθέατα της, μαζί με την Οξφόρδη, μεγαλύτερης 
πανεπιστημιούπολης της χώρας, το Cambridge, όπου θα 
θαυμάσουμε τα γνωστά «Κολλέγια» και τα άλλα αξιοθέατα. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για το Λονδίνο, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας και ελεύθερος χρόνος. Προαιρετικά σας προτείνουμε ένα 
πανοραμικό γύρο της φωταγωγημένης πόλης (London by night) 
με στάσεις σε σημεία όπως το Soho και το Covent Garden.

8
ΗΜΕΡΕΣ

6η ημέρα Λονδίνο (Περιήγηση πόλης & Βρετανικό 
Μουσείο)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για πανοραμική 
ξενάγηση στη βρετανική πρωτεύουσα, κατά την οποία θα 
δούμε μεταξύ άλλων: την πλατεία Τραφάλγκαρ με την Εθνική 
Πινακοθήκη, την οδό Γουάιτχολ, όπου βρίσκονται πολλά 
υπουργεία, το Αββαείο Γουέστμινστερ, το νεογοτθικό Κοινοβούλιο 

Isle of 
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ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
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ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - LOCH LOMOND - ΓΛΑΣΚΟΒΗ - DURHAM - YORK
LEEDS - CAMBRIDGE - ΛΟΝΔΙΝΟ

με το διάσημο ρολόι Big Ben, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, επίσημη 
κατοικία της βασίλισσας Ελισάβετ, τον καθεδρικό του Αγίου Παύλου, 
όπου λαμβάνουν χώρα οι μεγαλύτερες τελετές του αγγλικού έθνους, 
τον Πύργο του Λονδίνου, την πασίγνωστη πλατεία Πικαντίλι κ.ά. 
Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Βρετανικό Μουσείο, για να 
θαυμάσουμε τα περίφημα αγάλματα και γλυπτά του Παρθενώνα που 
φυλάσσονται στην πτέρυγα των ελληνικών αρχαιοτήτων (ελεύθερη 
είσοδος). Το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μία 
θεατρική παράσταση στο West End.

7η ημέρα Λονδίνο (Ελεύθερη Ημέρα) – Προαιρετική 
Επίσκεψη Canterbury & Leeds Castle
Ελεύθερη ημέρα στο Λονδίνο, όπου έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε 
εξαιρετικά Μουσεία, Πινακοθήκες, αλλά και την αγορά της πόλης. 
Για όσους ενδιαφέρονται προαιρετικά προτείνουμε εκδρομή στην 
ιστορική πόλη Canterbury, με τον περίφημο Καθεδρικό Ναό, έδρα του 
Αρχιεπισκόπου της Αγγλικανικής Εκκλησίας, και το επίσης περίφημο 

βασιλικό  Leeds Castle, όπου εκτός από τις ιστορικού ενδιαφέροντος 
εγκαταστάσεις, κτίσματα και υπέροχοι κήποι, θα γευτούμε και τη 
σύγχρονη εκδοχή των διαμερισμάτων όπου διέμεναν και διαμένουν 
μέλη μιας από τις πλουσιότερες ευγενικής καταγωγής οικογένειες, 
ενώ στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του κάστρου φιλοξενήθηκαν 
και διεθνείς αντιπροσωπείες για διάφορες σημαντικές διπλωματικές 
διαβουλεύσεις διεθνούς ενδιαφέροντος και σημασίας.

8η ημέρα Λονδίνο (Ελεύθερη Ημέρα) – Προαιρετική 
Εκδρομή στο Brighton – Πτήση Επιστροφής
Ελεύθερη μέρα στο Λονδίνο. Ενναλακτικά προτείνουμε προαιρετική 
εκδρομή Μπράιτον, το γνωστό θέρετρο στις νότιες ακτές της χώρας, 
όπου έχουν γυριστεί πολλές γνωστές ταινίες, με κύριο αξιοθέατο 
το Royal Pavilion (ανατολικής τεχνοτροπίας βασιλικό παλάτι), την 
προκυμαία με τα πολυτελή ξενοδοχεία και το γραφικό κέντρο της 
πόλης. Το απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines 
Θεσ/νικη – Αθήνα – Εδιμβούργο // Λονδίνο  – Αθήνα – Θεσ/νικη
Εφτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* - 4*. Πρόγευμα 
καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
& εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται:Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων. Σκωτσέζικη Βραδιά (εξαιρετικό show με φαγητό & κρασί) 
Βραδινός Γύρος Λονδίνου (London By Night). Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Εδιμβούργο

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

18.07  

A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Θεσ/νίκη-Αθήνα   Πτήση Α3 7121 17:30 - 18:20
Αθήνα - Εδιμβούργο   Πτήση Α3 632 20:50 - 23:05  
Λονδίνο - Αθήνα   Πτήση Α3 609 22:15 - 03:55
Αθήνα - Θεσ/νικη   Πτήση Α3 7104 06:35 - 07:30

Cambridge
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΣΚΩΤΙΑ

1η ημέρα Πτήση για Δουβλίνο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Δουβλίνο μέσω 
Αθηνών. Άφιξη στο Δουβλίνο, μετάβαση και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

2η ημέρα Δουβλίνου (Περιήγηση Πόλης)
Σήμερα η ημέρα είναι αφιερωμένη στην ξενάγηση της όμορφης 
πόλης του Δουβλίνου. Στη βόρεια πλευρά του ποταμού Liffey 
θα δούμε την πλατεία Παρνελ με το μουσείο συγγραφέων, 
την πινακοθήκη μοντέρνας τέχνης, το πάρκο της Μνήμης, την 
πολύ μεγάλη οδό Ο Κόνελ, με πολύ ενδιαφέροντα ιστορικού 
ενδιαφέροντος κτίρια, όπως το Ταχυδρομείο, με πληθώρα 
μνημείων μεταξύ των οποίων η «Λόγχη του Δουβλίνου» ή 
«Μνημείο του Φωτός». Εν συνεχεία θα κινηθούμε στην όχθη 
του ποταμού θαυμάζοντας και πάλι κτίρια όπως το Τελωνείο, 
το Δικαστικό Μέγαρο, και τις πολύ ενδιαφέρουσες διαφόρων 
χρονικών περιόδων γέφυρες πάνω στον ποταμό Liffey. Στη νότια 
πλευρά του ποταμού, θα δούμε τους Προτεσταντικούς Καθεδρικούς 
Ναούς του Αγίου Πατρικίου και του Χριστού, το Κάστρο του 
Δουβλίνου, συγκρότημα δημόσιων και κυβερνητικών κτιρίων, 
τις εγκαταστάσεις της περίφημης ζυθοποιίας Guiness. Μετά θα 
επισκεφθούμε το τεράστιας εκτάσεως πάρκο του Φοίνικος, 
όπου και η προεδρική κατοικία. Εν συνεχεία θα μεταβούμε στη 
γεωργιανή συνοικία της πόλης με κομψές πλατείες και κτίρια, 
μεταξύ των οποίων η οικία του Oscar Wilde και θα αφήσουμε το 
λεωφορείο για να συνεχίσουμε πεζοί στο περίφημο Πανεπιστήμιο 
Τρίνιτυ. Πολύ κοντά βρίσκεται το Εθνικό Μουσείο, καθώς και η 
Πινακοθήκη του Δουβλίνου. Επίσης η κεντρική εμπορική οδός 
Γκράφτον, αλλά και η περίφημη περιοχή Temple Bar, θα έλεγε 
κανείς το «Σόχο» του Δουβλίνου. Στο Temple Bar αξίζει βεβαίως να 
περάσει κανείς μία όμορφη βραδιά.

3η ημέρα Δουβλίνο - Μπέλφαστ – Γλασκόβη 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Βόρειο Ιρλανδία, και την 
πρωτεύουσά της το Μπέλφαστ. Στη σύντομη επίσκεψή μας εκεί 
θα δούμε, μεταξύ άλλων, το κέντρο της πόλης με το επιβλητικό 

Δημαρχείο στην κεντρική πλατεία, τις περιοχές που αποτέλεσαν 
θέατρο των εμφύλιων αντιπαραθέσεων στις προηγούμενες 
δεκαετίες, καθώς και το τμήμα του λιμανιού της πόλης που είναι 
αφιερωμένο στον Τιτανικό. Εν συνεχεία θα επιβιβαστούμε στο 
ferry boat που θα μας μεταφέρει στη Σκωτία, στο Cairnryan. Από 
εκεί θα μεταβούμε στη Γλασκόβη, όπου μετά από περιήγηση στα 
αξιοθέατα της πόλης, θα διανυκτερεύσουμε.

4η ημέρα Γλασκόβη – Highlands - Εδιμβούργο
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα περίφημα Highlands. Πρώτη 
μας στάση θα είναι πάνω στην πανέμορφη λίμνη Lomond, 
τη μεγαλύτερη βρετανική λίμνη, εν συνεχεία θα κινηθούμε 
διασχίζοντας τον ορεινό αυχένα Glencoe, μέσα από τη 
χαρακτηριστική διαδρομή των τοπίων των Highlands ως το Fort 
William. Από εκεί θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή του Καλυδώνιου 

Καναλιού ως το Fort Augustus, όπου αρχίζει η περίφημη λίμνη 
Ness (Λοχ Νες). Θα πορευθούμε καθ’ όλη τη δυτική της όχθη έως 
το Inverness, την όμορφη και γραφική σημαντικότερη πόλη των 
Highlands. Μετά από σύντομη παραμονή στην πόλη, θα πάρουμε 
τον αυτοκινητόδρομο για το Εδιμβούργο, όπου θα αφιχθούμε 
νωρίς το βράδυ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΤΗΣ



ΔΟΥΒΛΙΝΟ – ΜΠΕΛΦΑΣΤ – ΓΛΑΣΚΩΒΗ – HIGHLANDS – ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ

5η ημέρα Εδιμβούργο (Περιήγηση Πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση του Εδιμβούργου. Θα δούμε 
την παλιά και τη νέα πόλη, τα δύο όμορφα τμήματα που συνθέτουν 
το κέντρο του Εδιμβούργου, στη νέα πόλη με τις κομψές πλατείες 
και οδούς, με τα υπέροχα – πολλά εκ των οποίων αρχαιοπρεπή – 
δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, θα αντιληφθούμε γιατί το Εδιμβούργο 
φέρει το προσωνύμιο Αθήνα του Βορρά. Στο λόφο Calton θα 
θαυμάσουμε μνημεία αλλά και την εκπληκτική θέα, θα περάσουμε 
από το βασιλικό παλάτι Holyrood και τη νέα σκωτική Βουλή, και 
θα ανηφορίσουμε τον κεντρικό δρόμο της παλιάς πόλης, το 
Royal Mile, ένα από τους πιο ωραίους, επιβλητικούς ιστορικούς 
δρόμους του κόσμου. Θα καταλήξουμε στο περίφημο Κάστρο του 
Εδιμβούργου, όπου θα ολοκληρωθεί η ξενάγησή μας. Χρόνος 
ελεύθερος σε μια πόλη που δεν τη βαριέται κανείς. Το βράδυ 
υπάρχει δυνατότητα για παρακολούθηση ενός εκπληκτικού show 
με σκωτσέζικη παραδοσιακή μουσική, τραγούδι και χορό, όπου θα’ 
χει κανείς την ευκαιρία να δοκιμάσει μαζί με πλούσιο μενού και 
κρασί και το παραδοσιακό σκωτικό έδεσμα, το χαγκις.

6η ημέρα Εδιμβούργο – Προαιρετική Εκδρομή Άγιο 
Ανδρέα, Κάστρο Blair & Αποστακτήριο Pitlochry
Ελεύθερη μέρα στο Εδιμβούργο, μια πόλη με πληθώρα 
ενδιαφερόντων, όπου δε βαριέται ποτέ κανείς. Εναλλακτικά 
προτείνουμε μια ενδιαφέρουσα προαιρετική εκδρομή στον Άγιο 
Ανδρέα, ιερή πόλη της Σκωτίας και προσκυνηματικό προορισμό 
ανέκαθεν, με το αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της Σκωτίας και τρίτο 
του αγγλόφωνου κόσμου, και εν συνεχεία επίσκεψη στο κάστρο 
Blair, ιδιοκτησία των Δουκών Atholl, καθώς και στο γραφικό χωριό 
Pitlochry, όπου μπορούμε να επισκεφθούμε και παραδοσιακό 
σκοτσέζικο αποστακτήριο ουίσκι.

7η ημέρα Εδιμβούργο – Προαιρετική Επίσκεψη Βασιλικό 
Γιοτ Britannia & Παρεκκλήσι Rosslyn
Χρόνος ελεύθερος στο Εδιμβούργο. Σας προτείνουμε 
εναλλακτικά προαιρετική επίσκεψη στο Βασιλικό Γιοτ Britannia, 
που ελλιμενίζεται στο λιμάνι του Εδιμβούργου Leith, που παρ’ 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines 
Θεσ/νικη – Αθήνα – Δουβλίνο // Εδιμβούργο  – Αθήνα – Θεσ/νικη.
Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*. Πρόγευμα καθημερινά 
στο χώρο του ξενοδοχείου. Εισιτήριο καραβιού Stena Line για 
το δρομολόγιο Belfast - Cairnryan. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & 
εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων. Σκωτσέζικη Βραδιά (εξαιρετικό show με φαγητό & κρασί)
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα 
& αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται.

7
ΗΜΕΡΕΣ

ότι παροπλισμένο αποτελεί ζωντανό μνημείο της βρετανικής 
βασιλικής παράδοσης, και επίσης επίσκεψη στο γεμάτο μυστικά 
παρεκκλήσι Rosslyn. Το βράδυ πτήση επιστροφής.

Δουβλίνο

Blair Castle
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

12.07  

A N A X Ω Ρ Η Σ H
Θεσ/νίκη-Αθήνα   Πτήση Α3 7123 19:30 - 20:20
Αθήνα - Δουβλίνο     Πτήση Α3 630 20:50 - 23:05  
Εδιμβούργο - Αθήνα   Πτήση Α3 633 23:55 - 05:55
Αθήνα - Θεσ/νικη   Πτήση Α3 7108 08:45 - 09:40
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1η ημέρα Πτήση για Λονδίνο - Windsor
Άφιξη στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου από πλευράς διακίνησης 
επιβατών, το Heathrow, και άμεση αναχώρηση για την κοντινή παραδοσιακή 
πόλη Windsor, με το περίφημο βασιλικό κάστρο. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για το ξενοδοχείο μας στο Λονδίνο, τακτοποίηση και ελεύθερος χρόνος. 
Προαιρετικά σας προτείνουμε ένα πανοραμικό γύρο της φωταγωγημένης 
πόλης (London by night) με στάσεις σε σημεία όπως το Soho και το Covent 
Garden.

2η ημέρα Λονδίνο (Περιήγηση πόλης & Βρετανικό Μουσείο)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για πανοραμική ξενάγηση στη 
βρετανική πρωτεύουσα, κατά την οποία θα δούμε μεταξύ άλλων: την 
πλατεία Τραφάλγκαρ με την Εθνική Πινακοθήκη, την οδό Γουάιτχολ, όπου 
βρίσκονται πολλά υπουργεία, το Αββαείο Γουέστμινστερ, το νεογοτθικό 
Κοινοβούλιο με το διάσημο ρολόι Big Ben, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, 
επίσημη κατοικία της βασίλισσας Ελισάβετ, τον καθεδρικό του Αγίου Παύλου, 
όπου λαμβάνουν χώρα οι μεγαλύτερες τελετές του αγγλικού έθνους, τον 
Πύργο του Λονδίνου, την πασίγνωστη πλατεία Πικαντίλι κ.ά. Στη συνέχεια 
θα επισκεφτούμε το Βρετανικό Μουσείο, για να θαυμάσουμε τα περίφημα 
αγάλματα και γλυπτά του Παρθενώνα που φυλάσσονται στην πτέρυγα των 
ελληνικών αρχαιοτήτων (ελεύθερη είσοδος). Το βράδυ σας προτείνουμε να 
παρακολουθήσετε μία θεατρική παράσταση στο West End.

3η ημέρα Λονδίνο (Ελεύθερη Ημέρα) – Προαιρετική 
Επίσκεψη Canterbury & Leeds Castle
Ελεύθερη ημέρα στο Λονδίνο, όπου έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε 
εξαιρετικά Μουσεία, Πινακοθήκες, αλλά και την αγορά της πόλης. Για όσους 
ενδιαφέρονται προαιρετικά προτείνουμε εκδρομή στην ιστορική πόλη 
Canterbury, με τον περίφημο Καθεδρικό Ναό, έδρα του Αρχιεπισκόπου 
της Αγγλικανικής Εκκλησίας, και το επίσης περίφημο βασιλικό κάστρο 
Leeds Castle, όπου εκτός από τις ιστορικού ενδιαφέροντος εγκαταστάσεις, 
κτίσματα και υπέροχοι κήποι, θα γευτούμε και τη σύγχρονη εκδοχή των 
διαμερισμάτων όπου διέμεναν και διαμένουν μέλη μιας από τις πλουσιότερες 
ευγενικής καταγωγής οικογένειες, ενώ στις σύγχρονες εγκαταστάσεις 
του κάστρου φιλοξενήθηκαν και διεθνείς αντιπροσωπείες για διάφορες 
σημαντικές διπλωματικές διαβουλεύσεις διεθνούς ενδιαφέροντος και 
σημασίας.

4η ημέρα Λονδίνο – Οξφόρδη – Στράτφορντ-Απον-Έιβον - 
Μάντσεστερ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μάντσεστερ. Καθ’ οδόν θα επισκεφθούμε 
δύο σημαντικές πόλεις του πνεύματος. Πρώτος σταθμός η περίφημη 
Πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να 

θαυμάσουμε ένα σύνολο από μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς 
οβελίσκους που υψώνονται πάνω από τα φημισμένα κολέγια, περιποιημένα 
παρτέρια και κήπους, τετράγωνες αυλές με κιονοστοιχίες και αετώματα. 
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε μία γραφική διαδρομή περνώντας από τα 
παραδοσιακά χωριά της περιοχής Κότσγουολντς που θα μας οδηγήσει στην 
κωμόπολη του Στράτφορντ-Απον – Έιβον, τη γενέτειρα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, 
ενός από τους μεγαλύτερους θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές στον 
κόσμο. Θα θαυμάσουμε τα κλασικά μεσαιωνικά σπίτια, τα στενά δρομάκια 
με τα κλασικά καταστήματα που σφύζουν από τουρισμό και το περίφημο 
ποτάμι Έιβον που είναι γεμάτο ποταμόπλοια. Στη συνέχεια θα φθάσουμε στη 
δεύτερη σημαντικότερη πόλη της χώρας, το Μάντσεστερ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα Μάντσεστερ – Υόρκη - Εδιμβούργο
Μετά από μια σύντομη περιήγηση στο κέντρο του Μάντσεστερ και στάση στο 
περίφημο γήπεδο Old Trafford της Manchester United, για φωτογραφίες, θα 
επισκεφθούμε την πανέμορφη ιστορική πόλη York (Υόρκη) με τον περίφημο 
Καθεδρικό Ναό, και τα στενά μεσαιωνικά δρομάκια, και εν συνεχεία θα 
αναχωρήσουμε για τη Σκωτία και την πρωτεύουσά της, το Εδιμβούργο. 
Άφιξη αργά το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία 
με το κέντρο της πόλης. 

6η ημέρα Εδιμβούργο (Περιήγηση Πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση του Εδιμβούργου. Θα δούμε την 
παλιά και τη νέα πόλη, τα δύο όμορφα τμήματα που συνθέτουν το κέντρο 
του Εδιμβούργου, στη νέα πόλη με τις κομψές πλατείες και οδούς, με τα 
υπέροχα – πολλά εκ των οποίων αρχαιοπρεπή – δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, 
θα αντιληφθούμε γιατί το Εδιμβούργο φέρει το προσωνύμιο Αθήνα του 
Βορρά. Στο λόφο Calton θα θαυμάσουμε μνημεία αλλά και την εκπληκτική 
θέα, θα περάσουμε από το βασιλικό παλάτι Holyrood και τη νέα σκωτική 
Βουλή, και θα ανηφορίσουμε τον κεντρικό δρόμο της παλιάς πόλης, το 
Royal Mile, ένα από τους πιο ωραίους, επιβλητικούς ιστορικούς δρόμους 
του κόσμου. Θα καταλήξουμε στο περίφημο Κάστρο του Εδιμβούργου, όπου 
θα ολοκληρωθεί η ξενάγησή μας. Χρόνος ελεύθερος σε μια πόλη που δεν 
τη βαριέται κανείς. Το βράδυ υπάρχει δυνατότητα για παρακολούθηση ενός 
εκπληκτικού show με σκωτσέζικη παραδοσιακή μουσική, τραγούδι και χορό, 
όπου θα έχει κανείς την ευκαιρία να δοκιμάσει και το παραδοσιακό σκωτικό 
έδεσμα, το χαγκις.

7η ημέρα Εδιμβούργο - Highlands
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα περίφημα Highlands. Πρώτη μας στάση 
θα είναι το Inverness, η όμορφη και γραφική σημαντικότερη πόλη των 
Highlands. Μετά από σύντομη παραμονή στην πόλη, θα κινηθούμε 
κατά μήκος της δυτικής όχθης της ξακουστής λίμνης Ness (Λοχ Νες), 

ΑΓΓΛΙΑ – ΣΚΩΤΙΑ  
8 ΗΜΕΡΕΣ

Οξφόρδη

Υόρκη



ΛΟΝΔΙΝΟ – WINDSOR – ΟΞΦΟΡΔΗ – ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΪΒΟΝ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ – ΥΟΡΚΗ – ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ – HIGHLANDS – ΓΛΑΣΚΟΒΗ 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean 
Airlines Θεσ/νικη – Αθήνα – Λονδίνο //  Εδιμβούργο – Αθήνα – 
Θεσ/νικη.Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*. Πρόγευμα 
καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
& εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται:  Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων. Βραδινός Γύρος Λονδίνου (London By Night). Σκωτσέζικη 
Βραδιά (εξαιρετικό show με φαγητό & κρασί). Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

ακολουθώντας τη διαδρομή του Καλυδώνιου Καναλιού ως το Fort Augustus, 
και εν συνεχεία διασχίζοντας τον ορεινό αυχένα Glencoe, μέσα από τη 
χαρακτηριστική διαδρομή των τοπίων των Highlands ως το Fort William. 
Εν συνεχεία θα κάνουμε στάση πάνω στην πανέμορφη λίμνη Lomond, 
τη μεγαλύτερη βρετανική λίμνη. Επιστροφή στο Εδιμβούργο, όπου θα 
αφιχθούμε νωρίς το βράδυ. Ελεύθερος χρόνος.

8η ημέρα Εδιμβούργο – Γλασκόβη – Πτήση Επιστροφής
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην επίσκεψη στη μεγαλύτερη σκωτική 
πόλη, τη Γλασκόβη. Αφού προηγουμένως επισκεφθούμε παραδοσιακό 
σκοτσέζικο αποστακτήριο ουίσκι στην περιοχή της Γλασκόβης, στη συνέχεια 
επισκεφθούμε τα αξιοθέατα της πόλης, μεταξύ των οποίων και το εξαιρετικό 
Μουσείο – Πινακοθήκη Kelvingrove. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο του 
Εδιμβούργου το βράδυ και πτήση επιστροφής.
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

01.08  

A N A X Ω Ρ Η Σ H

Θεσ/νίκη-Αθήνα   Πτήση Α3 7103 07:20 - 08:10
Αθήνα - Λονδίνο    Πτήση Α3 600 09:15 - 11:15  
Εδιμβούργο - Αθήνα   Πτήση Α3 633 23:55 - 05:50
Αθήνα - Θεσ/νικη   Πτήση Α3 7108 08:45 - 09:40

Windsor Castle

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΤΗΣ
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ΣΚΩΤΙΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ – HIGHLANDS – ΓΛΑΣΚΟΒΗ – ΜΠΕΛΦΑΣΤ – ΔΟΥΒΛΙΝΟ

1η ημέρα Πτήση για Εδιμβούργο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω Αθηνών για την 
«Πρωτεύουσα» της Σκωτίας, το Εδιμβούργο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

2η ημέρα Εδιμβούργο (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση του Εδιμβούργου. Θα δούμε 
την παλιά και τη νέα πόλη, τα δύο όμορφα τμήματα που συνθέτουν 
το κέντρο του Εδιμβούργου, στη νέα πόλη με τις κομψές πλατείες 
και οδούς, με τα υπέροχα – πολλά εκ των οποίων αρχαιοπρεπή – 
δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, θα αντιληφθούμε γιατί το Εδιμβούργο 
φέρει το προσωνύμιο Αθήνα του Βορρά. Στο λόφο Calton θα 
θαυμάσουμε μνημεία αλλά και την εκπληκτική θέα, θα περάσουμε 
από το βασιλικό παλάτι Hollyrood και τη νέα σκωτική Βουλή, 
και θα ανηφορίσουμε τον κεντρικό δρόμο της παλιάς πόλης, το 
Royal Mile, ένα από τους πιο ωραίους, επιβλητικούς ιστορικούς 
δρόμους του κόσμου. Θα καταλήξουμε στο περίφημο Κάστρο του 
Εδιμβούργου, όπου θα ολοκληρωθεί η ξενάγησή μας. Χρόνος 
ελεύθερος σε μια πόλη που δεν τη βαριέται κανείς. Το βράδυ 
υπάρχει δυνατότητα για παρακολούθηση ενός εκπληκτικού show 
με σκωτσέζικη παραδοσιακή μουσική, τραγούδι και χορό, όπου θα’ 
χει κανείς την ευκαιρία να δοκιμάσει και το παραδοσιακό σκωτικό 
έδεσμα, το χαγκις.

3η ημέρα Εδιμβούργο - Highlands
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα περίφημα Highlands. Πρώτη μας 
στάση θα είναι το Inverness, η όμορφη και γραφική σημαντικότερη 
πόλη των Highlands. Μετά από σύντομη παραμονή στην πόλη, θα 
κινηθούμε κατά μήκος της δυτικής όχθης της ξακουστής λίμνης 
Ness (Λοχ Νες), ακολουθώντας τη διαδρομή του Καλυδώνιου 
Καναλιού ως το Fort Augustus, και εν συνεχεία διασχίζοντας τον 
ορεινό αυχένα Glencoe, μέσα από τη χαρακτηριστική διαδρομή 
των τοπίων των Highlands ως το Fort William. Εν συνεχεία 
θα κάνουμε στάση πάνω στην πανέμορφη λίμνη Lomond, τη 
μεγαλύτερη βρετανική λίμνη. Επιστροφή στο Εδιμβούργο, όπου 
θα αφιχθούμε νωρίς το βράδυ. Ελεύθερος χρόνος.

4η ημέρα Εδιμβούργο - Γλασκόβη
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην επίσκεψη στη μεγαλύτερη 
σκωτική πόλη, τη Γλασκόβη. Αφού προηγουμένως επισκεφθούμε 
παραδοσιακό σκοτσέζικο αποστακτήριο ουίσκι στην περιοχή της 
Γλασκόβης, στη συνέχεια επισκεφθούμε τα αξιοθέατα της πόλης, 
μεταξύ των οποίων και το εξαιρετικό Μουσείο – Πινακοθήκη 
Kelvingrove. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Γλασκόβη – Μπέλφαστ - Δουβλίνο
Χαράματα αναχωρούμε για το λιμάνι Cairnryan, απ’ όπου θα 
πάρουμε το ferry boat για την Ιρλανδία, και συγκεκριμένα την 
πρωτεύουσα του βόρειου τμήματός της, που ανήκει στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, το Μπέλφαστ. Στη σύντομη επίσκεψή μας εκεί θα δούμε, 
μεταξύ άλλων, το κέντρο της πόλης με το επιβλητικό Δημαρχείο 

στην κεντρική πλατεία, τις περιοχές που αποτέλεσαν θέατρο των 
εμφύλιων αντιπαραθέσεων στις προηγούμενες δεκαετίες, καθώς 
και το τμήμα του λιμανιού της πόλης που είναι αφιερωμένο στον 
Τιτανικό. Εν συνεχεία αναχώρηση για τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας 
και άφιξη στην πρωτεύουσά της, το Δουβλίνο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος για ποτό και διασκέδαση στο 
Temple Bar, την πιο ζωντανή περιοχή της πόλης, αντίστοιχη με το 
Soho του Λονδίνου. 

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΤΗΣ



ΣΚΩΤΙΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ – HIGHLANDS – ΓΛΑΣΚΟΒΗ – ΜΠΕΛΦΑΣΤ – ΔΟΥΒΛΙΝΟ

6η ημέρα Δουβλίνο (Περιήγηση Πόλης)
Σήμερα η ημέρα είναι αφιερωμένη στην ξενάγηση της όμορφης 
πόλης του Δουβλίνου. Στη βόρεια πλευρά του ποταμού Liffey 
θα δούμε την πλατεία Παρνελ με το μουσείο συγγραφέων, 
την πινακοθήκη μοντέρνας τέχνης, το πάρκο της Μνήμης, την 
πολύ μεγάλη οδό Ο Κόνελ, με πολύ ενδιαφέροντα ιστορικού 
ενδιαφέροντος κτίρια, όπως το Ταχυδρομείο, με πληθώρα 
μνημείων μεταξύ των οποίων η «Λόγχη του Δουβλίνου» ή 
«Μνημείο του Φωτός». Εν συνεχεία θα κινηθούμε στην όχθη 
του ποταμού θαυμάζοντας και πάλι κτίρια όπως το Τελωνείο, 
το Δικαστικό Μέγαρο, και τις πολύ ενδιαφέρουσες διαφόρων 
χρονικών περιόδων γέφυρες πάνω στον ποταμό Liffey. Στη νότια 
πλευρά του ποταμού, θα δούμε τους Προτεσταντικούς Καθεδρικούς 
Ναούς του Αγίου Πατρικίου και του Χριστού, το Κάστρο του 
Δουβλίνου, συγκρότημα δημόσιων και κυβερνητικών κτιρίων, 
τις εγκαταστάσεις της περίφημης ζυθοποιίας Guiness. Μετά θα 
επισκεφθούμε το τεράστιας εκτάσεως πάρκο του Φοίνικος, 
όπου και η προεδρική κατοικία. Εν συνεχεία θα μεταβούμε στη 
γεωργιανή συνοικία της πόλης με κομψές πλατείες και κτίρια, 
μεταξύ των οποίων η οικία του Oscar Wilde και θα αφήσουμε το 
λεωφορείο για να συνεχίσουμε πεζοί στο περίφημο Πανεπιστήμιο 
Τρίνιτυ. Πολύ κοντά βρίσκεται το Εθνικό Μουσείο, καθώς και η 
Πινακοθήκη του Δουβλίνου. Επίσης η κεντρική εμπορική οδός 
Γκράφτον. Το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια 
παράσταση παραδοσιακής μουσικής και χορού (Riverdance). 

7η ημέρα Δουβλίνο (Ελεύθερη ημέρα) – Προαιρετική 
εκδρομή Κήποι Powerscourt ή αρχαιολογικό χώρο Newgrange ή στα 
γραφικά ψαροχώρια & το κάστρο Malahide – Πτήση Επιστροφής 
 Ελεύθερη μέρα στο Δουβλίνο. Εναλλακτικά σας προτείνουμε μια 
προαιρετική εκδρομή, σε κάποιο από τα κοντινά στο Δουβλίνο 
αξιοθέατα, όπως π.χ. τις εκτάσεις της επαύλεως και των κήπων 
Powerscourt, ή στον αρχαιολογικό χώρο Newgrange, ή στα 
γραφικά ψαροχώρια της Ακτής, και το ιστορικό Κάστρο Malahide. 
Το βράδυ μετάβαση στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου και πτήση 
επιστροφής.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines 
Θεσ/νικη – Αθήνα – Εδιμβούργο // Δουβλίνο  – Αθήνα – Θεσ/νικη
Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*. Πρόγευμα καθημερινά 
στο χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. 
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων. Σκωτσέζικη Βραδιά (εξαιρετικό show με φαγητό & κρασί)
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα 
& αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται.

7
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Κάστρο Malahide

Δουβλίνο
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Θεσ/νίκη-Αθήνα   Πτήση Α3 7121 17:30 - 18:20
Αθήνα - Εδιμβούργο   Πτήση Α3 632 20:50 - 23:05  
Δουβλίνο - Αθήνα   Πτήση Α3 631 23:55 - 05:55
Αθήνα - Θεσ/νικη   Πτήση Α3 7108 08:45 - 09:40
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ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ 
1η ημέρα Πτήση για Δουβλίνο
 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Δουβλίνο μέσω 
Αθηνών. Άφιξη στο Δουβλίνο, μετάβαση και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

2η ημέρα Δουβλίνο (Περιήγηση Πόλης)
Σήμερα η ημέρα είναι αφιερωμένη στην ξενάγηση της όμορφης 
πόλης του Δουβλίνου. Στη βόρεια πλευρά του ποταμού Liffey 
θα δούμε την πλατεία Παρνελ με το μουσείο συγγραφέων, 
την πινακοθήκη μοντέρνας τέχνης, το πάρκο της Μνήμης, την 
πολύ μεγάλη οδό Ο Κόνελ, με πολύ ενδιαφέροντα ιστορικού 
ενδιαφέροντος κτίρια, όπως το Ταχυδρομείο, με πληθώρα 
μνημείων μεταξύ των οποίων η «Λόγχη του Δουβλίνου» ή 
«Μνημείο του Φωτός». Εν συνεχεία θα κινηθούμε στην όχθη 
του ποταμού θαυμάζοντας και πάλι κτίρια όπως το Τελωνείο, 
το Δικαστικό Μέγαρο, και τις πολύ ενδιαφέρουσες διαφόρων 
χρονικών περιόδων γέφυρες πάνω στον ποταμό Liffey. Στη νότια 
πλευρά του ποταμού, θα δούμε τους Προτεσταντικούς Καθεδρικούς 
Ναούς του Αγίου Πατρικίου και του Χριστού, το Κάστρο του 
Δουβλίνου, συγκρότημα δημόσιων και κυβερνητικών κτιρίων, 
τις εγκαταστάσεις της περίφημης ζυθοποιίας Guinness. Μετά 
θα επισκεφθούμε το τεράστιας εκτάσεως πάρκο του Φοίνικος, 
όπου και η προεδρική κατοικία. Εν συνεχεία θα μεταβούμε στη 
γεωργιανή συνοικία της πόλης με κομψές πλατείες και κτίρια, 
μεταξύ των οποίων η οικία του Oscar Wilde και θα αφήσουμε το 
λεωφορείο για να συνεχίσουμε πεζοί στο περίφημο Πανεπιστήμιο 
Τρίνιτυ. Πολύ κοντά βρίσκεται το Εθνικό Μουσείο, καθώς και η 
Πινακοθήκη του Δουβλίνου. Επίσης η κεντρική εμπορική οδός 
Γκράφτον, αλλά και η περίφημη περιοχή Temple Bar, θα έλεγε 
κανείς το «Σόχο» του Δουβλίνου. Στο Temple Bar αξίζει βεβαίως να 
περάσει κανείς μία όμορφη βραδιά.

3η ημέρα Δουβλίνο – Μπέλφαστ - Γλασκόβη
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Βόρειο Ιρλανδία, και την 
πρωτεύουσά της το Μπέλφαστ. Στη σύντομη επίσκεψή μας εκεί 
θα δούμε, μεταξύ άλλων, το κέντρο της πόλης με το επιβλητικό 
Δημαρχείο στην κεντρική πλατεία, τις περιοχές που αποτέλεσαν 
θέατρο των εμφύλιων αντιπαραθέσεων στις προηγούμενες 
δεκαετίες, καθώς και το τμήμα του λιμανιού της πόλης που είναι 
αφιερωμένο στον Τιτανικό. Εν συνεχεία θα επιβιβαστούμε στο 
ferry boat που θα μας μεταφέρει στη Σκωτία, στο Cairnryan. Από 
εκεί θα μεταβούμε στη Γλασκόβη, όπου μετά από περιήγηση στα 
αξιοθέατα της πόλης, θα διανυκτερεύσουμε.

4η ημέρα Γλασκόβη – Εδιμβούργο - Λιντς
Πρόγευμα και άμεση αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Σκωτίας, το Εδιμβούργο. Θα δούμε την παλιά και τη νέα πόλη, τα 
δύο όμορφα τμήματα που συνθέτουν το κέντρο του Εδιμβούργου, 
στη νέα πόλη με τις κομψές πλατείες και οδούς, με τα υπέροχα – 
πολλά εκ των οποίων αρχαιοπρεπή – δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, 
θα αντιληφθούμε γιατί το Εδιμβούργο φέρει το προσωνύμιο 
Αθήνα του Βορρά. Στο λόφο Calton θα θαυμάσουμε μνημεία αλλά 
και την εκπληκτική θέα, θα περάσουμε από το βασιλικό παλάτι 
Holyrood και τη νέα σκωτική Βουλή, και θα ανηφορίσουμε τον 
κεντρικό δρόμο της παλιάς πόλης, το Royal Mile, ένα από τους 
πιο ωραίους, επιβλητικούς ιστορικούς δρόμους του κόσμου. Θα 
καταλήξουμε στο περίφημο Κάστρο του Εδιμβούργου, όπου 
θα ολοκληρωθεί η ξενάγησή μας. Εν συνεχεία αναχωρούμε για 
Αγγλία, και διανυκτερεύουμε στο Leeds, την μεγαλύτερη πόλη της 
Κομητείας Yorkshire και 4η μεγαλύτερη της χώρας.

5η ημέρα Λιντς – Υόρκη – Λονδίνο
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την κοντινή Υόρκη (York), την 
πανέμορφη ιστορική πόλη με τον περίφημο Καθεδρικό Ναό, 
και τα στενά μεσαιωνικά δρομάκια. Το ιστορικό κέντρο της 
πόλης διατηρεί αμιγώς τον χαρακτήρα του, καθώς σώζεται 
σχεδόν εξ ολοκλήρου το μεσαιωνικό τείχος που το περιβάλλει. 
Εν συνεχεία αναχωρούμε για το Λονδίνο, όπου θα φθάσουμε 
αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος 
χρόνος. Προαιρετικά σας προτείνουμε ένα πανοραμικό γύρο της 
φωταγωγημένης πόλης (London by night) με στάσεις σε σημεία 
όπως το Soho και το Covent Garden.

6η ημέρα Λονδίνο (Περιήγηση πόλης 
& Βρετανικό Μουσείο)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για πανοραμική 
ξενάγηση στη βρετανική πρωτεύουσα, κατά την οποία θα δούμε 
μεταξύ άλλων: την πλατεία Τραφάλγκαρ με την Εθνική Πινακοθήκη, 
την οδό Γουάιτχολ, όπου βρίσκονται πολλά υπουργεία, το Αββαείο 
Γουέστμινστερ, το νεογοτθικό Κοινοβούλιο με το διάσημο ρολόι Big 
Ben, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, επίσημη κατοικία της βασίλισσας 
Ελισάβετ, τον καθεδρικό του Αγίου Παύλου, όπου λαμβάνουν 
χώρα οι μεγαλύτερες τελετές του αγγλικού έθνους, τον Πύργο 
του Λονδίνου, την πασίγνωστη πλατεία Πικαντίλι κ.ά. Στη συνέχεια 
θα επισκεφτούμε το Βρετανικό Μουσείο, για να θαυμάσουμε τα 
περίφημα αγάλματα και γλυπτά του Παρθενώνα που φυλάσσονται 
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στην πτέρυγα των ελληνικών αρχαιοτήτων (ελεύθερη είσοδος). Το 
βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μία από τις θεατρικές 
παραστάσεις του West End.

7η ημέρα Λονδίνο (Ελεύθερη Ημέρα) – Προαιρετική 
Επίσκεψη Canterbury & Leeds Castle
Ελεύθερη μέρα στο Λονδίνο, όπου έχετε την ευκαιρία να 
επισκεφθείτε εξαιρετικά Μουσεία, Πινακοθήκες, αλλά και την αγορά 
της πόλης. Για όσους ενδιαφέρονται, προαιρετικά προτείνουμε 
εκδρομή στην ιστορική πόλη Canterbury, με τον περίφημο 
Καθεδρικό Ναό, έδρα του Αρχιεπισκόπου της Αγγλικανικής 
Εκκλησίας, και το επίσης περίφημο βασιλικό κάστρο Leeds Castle, 
όπου εκτός από τις ιστορικού ενδιαφέροντος εγκαταστάσεις, 
κτίσματα και υπέροχοι κήποι, θα γευτούμε και τη σύγχρονη 
εκδοχή των διαμερισμάτων όπου διέμεναν και διαμένουν μέλη 
μιας από τις πλουσιότερες ευγενικής καταγωγής οικογένειες, ενώ 
στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του κάστρου φιλοξενήθηκαν και 
διεθνείς αντιπροσωπείες για διάφορες σημαντικές διπλωματικές 
διαβουλεύσεις διεθνούς ενδιαφέροντος και σημασίας. Το βράδυ 
μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΤΗΣ



ΔΟΥΒΛΙΝΟ – ΜΠΕΛΦΑΣΤ – ΓΛΑΣΚΟΒΗ – ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ – LEEDS – ΥΟΡΚΗ - ΛΟΝΔΙΝΟ
...ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΝΉΣΩΝ 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines 
Θεσ/νικη – Αθήνα – Δουβλίνο // Λονδίνο  – Αθήνα – Θεσ/νικη
Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* & 4. Πρόγευμα καθημερινά 
στο χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με 
πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων. 
Βραδινός Γύρος Λονδίνου (London By Night). Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Leeds Castle
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Θεσ/νίκη-Αθήνα  Πτήση Α3 7121 17:30 - 18:20
Αθήνα - Δουβλίνο   Πτήση Α3 630 20:50 - 23:05  
Λονδίνο - Αθήνα  Πτήση Α3 609 22:15 - 03:55
 Αθήνα - Θεσ/νικη   Πτήση Α3 7104 06:35 - 07:30



28

ΑΝΑΓΕΝΝΉΣΙΑΚΉ ΤΟΣΚΑΝΉ - EMILIA ROMAGNA  6 ΉΜΕΡΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 8 ΉΜΕΡΕΣ

ΒΕΝΕΤΙΑ - ΛΙΜΝΕΣ ΒOΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 6 ΉΜΕΡΕΣ

ΚΛΑΣΙΚΉ ΙΤΑΛΙΑ - BEST OF ITALY 6 ΉΜΕΡΕΣ

ΙΤΑΛΙΑ



1η ημέρα Πτήση Για Πίζα (Περιήγηση Πόλης) - Λούκα - 
Μοντεκατίνι Τέρμε
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πίζα. Άφιξη στην 
ιστορική πόλη της Πίζα με τα μεσαιωνικά τείχη και το ξακουστό 
Κεκλιμένο Πύργο της, το καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της 
πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των θαυμάτων», μαζί 
με το Βαπτιστήριο και μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Έπειτα 
θα επισκεφθούμε την πόλη των «εκατό εκκλησιών» όπως την 
αποκαλούν, βρίσκεται μέσα σε μεσαιωνικά τείχη δημιουργώντας 
την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε κάποιο παραμύθι. Η ξενάγησή 
μας θα ξεκινήσει από το Duomo Di San Martino ένα εξαιρετικό 
δείγμα αρχιτεκτονικής ενώ θα συνεχίσουμε για την Piazza dell’ 
Anfiteatro την πλατεία σύμβολο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος 
για να περιπλανηθείτε στα πανέμορφα σοκάκια. Συνεχίζουμε για 
Μοντεκατίνι Τέρμε. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.

2η ημέρα Μοντεκατίνι Τέρμε - Σαν Τζιμινάνο 
(Περιήγηση Πόλης) - Σιένα
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Επίσκεψη το Σαν 
Τζιμινιάνο γνωστό και ως «Το μεσαιωνικό Μανχάταν» , χάρης 
τους πανύψηλους πέτρινους πύργους του, σύμβολα κοινωνικής 
και οικονομικής ισχύος των τσιφλικάδων του Μεσαίωνα. 
Περιήγηση στην “Κολετζάτα” καθώς και στην εκκλησία του 
Αγίου Αυγουστίνου, συνεχίζουμε για τις τέσσερις πλατείες όπου 
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Αναχώρηση για μια από εκείνες 
τις λιγοστές πόλεις  που διερωτάται κανείς πως κατόρθωσαν 
να παραμείνουν ανέγγιχτες από τη φθορά του χρόνου και την 
ανθρώπινη παρέμβαση, τη μεσαιωνική Σιένα. Θα περπατήσουμε 
στην παλιά πόλη, εξερευνώντας τα δρομάκια και τις γειτονιές, θα 
σταθούμε στην Πιάτσα ντελ Κάμπο (Piazza del Campo), με τον 
πύργο του Δημαρχείου και θα ανηφορίσουμε μέχρι την πλατεία 
του Ντουόμο (Piazza del Duomo). Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Μοντεκατίνι Τέρμε -  Κρουαζιέρα Cinque Terre
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Aναχώρηση για μία 
μαγευτική κρουαζιέρα (εισιτήρια εξ ιδίων) για τα παραμυθένια 
Cinque Terre (πέντε γαίες) που βρίσκονται σκαρφαλωμένα στα 
απόκρημνα βράχια της νότιας άκρης της Ιταλικής Ριβιέρας. Η 
περιοχή είναι μία από τις πιο όμορφες της δυτικής Ιταλίας και έχει 
ανακηρυχθεί από την Unesco Mνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
Με κέντρο εξόρμησης την πόλη La Spezia, θα επισκεφθούμε τα 
μεσαιωνικά χωριά Riomaggiore, Manarola & Monterosso όπου θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
τη Vernzza, που είναι ίσως το ωραιότερο χωριό και θα έχουμε την 
ευκαιρία να κάνουμε μία βόλτα στα όμορφα δρομάκια της και να 
καταλήξουμε στα ερείπια του κάστρου της με θέα που κόβει την 
ανάσα. Τέλος θα επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο στην 
άκρη της ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη χερσόνησο. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα Μοντεκατίνι Τέρμε - Φλωρεντία (Ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία. Ξεκινάμε τη 
ξενάγησή μας όπου θα δούμε την Πιάτσα ντε λα Σινιορία (Piazza 
Della Signoria), την εκκλησία Σάντα Κρότσε (Santa Croce) με 
τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκιο (Ponte 
Vecchio) και την ιστορική πλατεία του Καθεδρικού Ναού με το 
καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών (Santa Maria Del 
Fiore) και το ιστορικό βαπτιστήριο. Θα επισκεφθούμε το σπίτι του 
Δάντη, του μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε 
ένα πέρασμα από το Ναό του Ορσανμικέλε (Orsanmichele), ενώ 
δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα (Piazza della Repubblica) με τα ιστορικά καφέ Gilli 
και Paszkowski και την περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας (Arch of 
Triumph). Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Μοντεκατίνι Τέρμε - Προαιρετική εκδρομή 
στο Vinci (Τόπος γέννησης του Leonardo Da Vinci) & Γευστική 
Δοκιμή του περίφημου Chianti κρασιού σε τοπικό οινοποιείο
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ελεύθερη ημέρα 
προτείνουμε βόλτα με το πανέμορφο τρενάκι (έξοδα εξ ιδίων)  το 
οποίο κατασκευάστηκε το 1898 στο Montecatini Alto, η θέα θα 
σας κόψει την ανάσα. Προτείνουμε για όσους επιθυμείτε εκδρομή 
στην γενέτειρα του μεγαλοφυούς καλλιτέχνη αλλά και επιστήμονα 
Leonardo Da Vinci. Έπειτα θα επισκεφθούμε τοπικό οινοποιείο 
όπου θα έχουμε την δυνατότητα να δοκιμάσουμε τα περίφημα 
κρασιά Chianti, που είναι τα δημοφιλέστερα ιταλικά κρασιά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

6η ημέρα  Μοντεκατίνι Τέρμε  – Μπολονια (Περιήγηση 
πόλης) - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Επίσκεψη στην 
πρωτεύουσα της επαρχίας της Εμίλια-Ρομάνα, την Μπολόνια. 
Το πανεπιστήμιο της είναι το παλαιότερο της Ευρώπης (επίσημα 
από το 1088). Είναι γνωστή για τους πύργους και τις στοές της. 
Θα θαυμάσουμε τη μακρύτερη στοά στον κόσμο του San Luca, 
μήκους 3,7 χιλιομέτρων με 666 καμάρες. Στο κέντρο της πόλης 
δεσπόζουν δύο πύργοι: ο μεγαλύτερος είναι ο πύργος των Asineli 
(102 μέτρα ύψος) και ο μικρότερο των Garisenda (49 μέτρα ύψος). 
Θα περπατήσουμε το ιστορικό της κέντρο που είναι το μεγαλύτερο 
της Ευρώπης μετά της Βενετίας και παραμένει καλοδιατηρημένο 
χάρη στην προσεκτική πολιτική ανακαίνισης και διατήρησης. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μπολόνια. Πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean 
Airlines Θεσ/νικη – Αθήνα – Πίζα // Μπολόνια– Αθήνα – Θεσ/
νικη. Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.Πρόγευμα σε 
μπουφέ καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία,                                                          
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος 
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. Επίσημος ξεναγός στη ξενάγηση της Φλωρεντίας.
Ημερήσια Κρουαζιέρα Cinque Terre  αναχώρηση από La 
Spezia 10:00 περιλαμβάνει στάσεις – Portovenere 12:00, 
Vernazza 13:55, Monterosso 16:00, Riomaggiore18:45 – 
επιστροφή La Spezia 18:45. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων. Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (1.40€  ανά 
άτομο τη διανυκτέρευση). Funicolare di Montecatini Terme 
(Τρένο-Τελεφερίκ) 7€ ενήλικες – 4€ παιδιά 6-10 ετών (η 
τιμή περιλαμβάνει τη διαδρομή από Montecatini Terme 
– Montecatini Alto – Montecatini Terme). Προαιρετική 
Ημερήσια Εκδρομή στο Vinci (γενέτειρα το Leonardo Da 
Vinci) & γευστική δοκιμή κρασιού Chianti 50€ ενήλικας & 
30€ παιδιά από 6-10 ετών. Checkpoints 25€ ανά άτομο. 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα 
& αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται.

Δώρο η εκδρομή στη Cinque Terre

ΑΝΑΓΕΝΝΉΣΙΑΚΉ ΤΟΣΚΑΝΉ
EMILIA ROMAGNA

6 ΗΜΕΡΕΣ

1. Ξενάγηση στη Φλωρεντία 
με επίσημο ξεναγό. 

2.Ανακαλύπτουμε την Τοσκάνη με τις 
επισκέψεις μας στο Σαν Τζιμινιάνο, τη 
Σιένα, την Πίζα & τη Λούκα.

3.Δώρο ημερήσια Κρουαζιέρα στα 
μαγευτικά χωριά της Cinque Terre.

4. Προαιρετική εκδρομή στο Vinci (Τόπος 
γέννησης του Leonardo Da Vinci) & 
Γευστική Δοκιμή του περίφημου Chianti 
κρασιού σε τοπικό οινοποιείο.

Επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι 
γιατί το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

14.07
28.07

18.08  

A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Θεσ/νίκη-Αθήνα   Πτήση Α3 7101 06:25 - 07:15
Αθήνα - Πίζα  Πτήση Α3 674 08:25 - 09:45
Μπολόνια - Αθήνα  Πτήση Α3 683 15:45 - 18:55
Αθήνα - Θεσ/νικη   Πτήση Α3 7128 20:55 - 21:50

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΤΗΣ



30

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 
1η ημέρα Πτήση για Νάπολη - Πομπηία (ξενάγηση) - 
Νάπολη (περιήγηση)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νάπολη. Άφιξη 
και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας που 
έχει ανακηρυχθεί από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς. Στην ξενάγηση που ακολουθεί, θα δούμε το 
περιμετρικό τείχος, τα λουτρά, την πόρτα Μαρίνα, την έπαυλη 
Βέτρι, τον ναό του Απόλλωνα, την αρχαία αγορά, το θέατρο και τις 
χαρακτηριστικές τοιχογραφίες του 1ου αιώνα π.Χ. Επιστροφή στη 
Νάπολη όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι των Ισπανών, το κάστρο 
των Ντανζού, τη Στοά του Ουμπέρτου και το μεγαλύτερο θέατρο 
λυρικής σκηνής Σαν Κάρλο. Χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στη 
γραφική Βία Τολέδο. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.

2η ημέρα Νάπολη - Κάπρι (Κρουαζιέρα) 
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση και άφιξη 
στο λιμάνι όπου θα επιβιβαστούμε σε πλοίο για το κοντινό 
νησί Κάπρι (έξοδα ατομικά). Φτάνοντας στη Marina Grande θα 
αναχωρήσουμε με το τελεφερίκ (έξοδα ατομικά) για επίσκεψη 
στον οικισμό του κοσμοπολίτικου Κάπρι όπου θα επισκεφθούμε 
περιπατητικά τους κήπους του Αυγούστου και θα θαυμάσουμε τους 
επιβλητικούς βράχους Faraglioni. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό 
και αγορές. Στον ελεύθερο χρόνο σας επισκεφτείτε το Ανακάπρι 
όπου βρίσκεται η Villa San Michele και το τελεφερίκ για το Monte 
Solaro (υψηλότερο σημείο του νησιού). Επιστροφή στη Νάπολη 
και χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Νάπολη - Monte Cassino - Ρώμη
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Aναχώρηση για τον 
βραχώδη λόφο του Monte Cassino. Θα επισκεφθούμε το 
μοναστήρι του Άγιου Βενέδικτου που ιδρύθηκε το 529 και θα 
περιηγηθούμε στην περιοχή όπου διεξήχθη η Μάχη του Μόντε 
Κασίνο το 1944. Συνεχίζουμε για την «αιώνια πόλη», Ρώμη. Άφιξη 
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Το βράδυ 
σας προτείνουμε (προαιρετικά) βραδινό γύρο πόλης. Απολάυστε 
τη μαγεία της φωτισμένης Ρώμης σε μια πρώτη γνωριμία που 
σίγουρα θα σας συναρπάσει.

4η ημέρα Ρώμη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την περιήγηση στην πόλη. Τα 
μνημεία που διασώθηκαν από την Χρυσή Εποχή της αρχαίας 
Ρώμης είναι εντυπωσιακά και θα τα επισκεφθούμε στην πρωινή 
μας περιήγηση που είναι πανοραμική. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, 
το Κολοσσαίο, το οποίο άρχισε να χτίζεται το 72 μ.Χ. Ακολουθεί 
ο μεγάλος ιππόδρομος (Circus Maximus), το ακροατήριο του 
οποίου έφθανε τους 150.000 θεατές. Το ρωμαϊκό φόρουμ, ήταν 
η έδρα της πολιτιστικής και διοικητικής ζωής της αυτοκρατορίας. 
Η Piazza Venezia φιλοξενεί το πρώτο αναγεννησιακό κτίριο που 
ανεγέρθηκε στην πόλη, ενώ η Piazza de Campidoglio σχεδιάστηκε 
από τον Μικελάντζελο. Στην Φοντάνα ντι Τρέβι που σχεδίασε ο 
Σάλβι και βρίσκεται δίπλα στο Palazzo Poli, θα θαυμάσουμε ένα 
εντυπωσιακό θέαμα από μυθικά θαλάσσια πλάσματα.

5η ημέρα Ρώμη (περιήγηση πόλης) – Βατικανό (Μουσεία 
& Άγιος Πέτρος) 
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο 
κράτος του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα μουσεία του 
Βατικανού, ένα από τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε 
τις αίθουσες των γλυπτών, των χαλιών και των παπύρων, των 
αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε στη διάσημη Καπέλα Σιστίνα 
(Capella Sistina), το παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού, της 
κατοικίας του Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, του οποίου 
η οροφή ζωγραφίστηκε από τον Μιχαήλ Άγγελο (Michelangelo). 
Μετά θα περάσουμε στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη 
μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, που θα μας εντυπωσιάσει με τον 
πλούτο και την επιβλητικότητά της. Μεταξύ άλλων, θα δούμε την 
Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και τον τεράστιο μπρούτζινο άμβωνα 
που δεσπόζει πάνω από τον Παπικό Βωμό έργο του Μπερνίνι. 
Αναχωρούμε από το Βατικανό και συνεχίζουμε κατευθυνόμενοι 
στην πλατεία Βενετίας (Piazza Venezia) όπου θα σας εντυπωσιάσει 
το ογκώδες μνημείο Vittorio Emanuele II, που βρίσκεται μπροστά 
από το λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από τους επτά 
ιστορικούς λόφους όπου ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη. Θα δούμε 
την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την πολύβουη Πιάτσα ντι 
Σπάνια (Piazza Di Spagna) και θα τελειώσουμε ρίχνοντας ένα 
κέρμα και κάνοντας μια ευχή στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι. 
Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

8
ΗΜΕΡΕΣ



ΝΑΠΟΛΗ - ΠΟΜΠΗΪΑ - ΚΑΠΡΙ - ΡΩΜΗ - ΣΙΕΝΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ

6η ημέρα Ρώμη - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο - Φλωρεντία
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για μια 
από εκείνες τις λιγοστές πόλεις που διερωτάται κανείς πως 
κατόρθωσαν να παραμείνουν ανέγγιχτες από τη φθορά του 
χρόνου και την ανθρώπινη παρέμβαση, τη μεσαιωνική Σιένα. Θα 
περπατήσουμε στην παλιά πόλη, εξερευνώντας τα δρομάκια και 
τις γειτονιές, θα σταθούμε στην Πιάτσα ντελ Κάμπο (Piazza del 
Campo), με τον πύργο του Δημαρχείου και θα ανηφορίσουμε μέχρι 
την πλατεία του Ντουόμο (Piazza del Duomo). Συνεχίζουμε για το 
Σαν Τζιμινιάνο γνωστό και ως «Το μεσαιωνικό Μανχάταν», χάρης 
τους πανύψηλους πέτρινους πύργους του, σύμβολα κοινωνικής και 
οικονομικής ισχύος των τσιφλικάδων του Μεσαίωνα. Περιήγηση 
στην Κολετζάτα καθώς και στην εκκλησία του Αγίου Αυγουστίνου, 
συνεχίζουμε για τις τέσσερις πλατείες όπου θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο. Τελικός μας προορισμός η πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την 
υπέροχη Φλωρεντία. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.

Περιλαμβάνονται: 
Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Θεσ/νίκη – Αθήνα – Νάπολη 
// Βενετία – Αθήνα – Θεσ/νίκη. Επτά διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*. 
Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα 
με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
& ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν Περιλαμβάνονται: 
Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
( Νάπολη 3.5 €, Ρώμη 6 €, Φλωρεντία 4.5 €, Μέστρε 3 € ανά άτομο τη 
διανυκτέρευση). Checkpoints 20 € ανά άτομο. Εισιτήρια για την κρουαζιέρα 
στο Κάπρι. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Βραδινός Γύρος Πόλης στη Ρώμη 
(διάρκεια 3 ώρες) με το λεωφορείο & το συνοδό της εκδρομής 15 € ανά 
άτομο. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε 
δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι 
γιατί το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
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7η ημέρα Φλωρεντία (περιήγηση πόλης) - Μέστρε
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και ξεκινάμε την περιήγηση 
μας όπου θα δούμε την Πιάτσα ντε λα Σινιορία (Piazza Della 
Signoria), την εκκλησία Σάντα Κρότσε (Santa Croce) με τους 
τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκιο (Ponte 
Vecchio) και την ιστορική πλατεία του Καθεδρικού Ναού με το 
καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών (Santa Maria Del 
Fiore) και το ιστορικό βαπτιστήριο. Θα επισκεφθούμε το σπίτι του 
Δάντη, του μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε 
ένα πέρασμα από το Ναό του Ορσανμικέλε (Orsanmichele), ενώ 
δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα (Piazza della Repubblica) με τα ιστορικά καφέ Gilli 
και Paszkowski και την περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας (Arch 
of Triumph). Αναχώρηση για Μέστρε. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας 
αργά το απόγευμα και τακτοποίηση.

8η ημέρα Μέστρε - Βενετία (Περιήγηση Πόλης) - Πτήση 
επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε την 
περιήγησή μας στη Βενετία από το Τρονκέτο (Tronchetto) όπου θα 
επιβιβαστούμε στο βαπαρέτο (εισιτήριο εξ ιδίων) και μεταφορά 
στο ιστορικό κέντρο της Γαληνοτάτης για να γνωρίσουμε την 
πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες 
που τα συνδέουν. Για μία βαθύτερη προσέγγιση της ιστορίας 
της πόλης, η ίδρυση της οποίας χρονολογείται στον 5ο αιώνα, 
θα επισκεφθούμε τη Γέφυρα των Στεναγμών, την πλατεία Σαν 
Μάρκο (Piazza San Marco) που κατά τον Ναπολέοντα είναι «το 
ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», εδώ θα δούμε την ομώνυμη 
εκκλησία (San Marco) με τους πέντε τρούλους, τον Πύργο του 
Ρολογιού αλλά και το περίφημο παλάτι των Δόγηδων. Ολόκληρη η 
πόλη είναι ένα «ζωντανό μουσείο» και τα βενετσιάνικου, γοτθικού 
ρυθμού κτίρια της θα σας ενθουσιάσουν. Θα επισκεφθούμε την 
ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και θα καταλήξουμε σ’ 
ένα εργαστήριο κατασκευής του περίφημου γυαλιού Μουράνο. 
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και την πτήση της επιστροφής.

1. Επίσκεψη και περιήγηση στον βραχώδη 
λόφο του Monte Cassino.

2. Κρουαζιέρα στο Κάπρι

3. Το πληρέστερο εκδρομικό πρόγραμμα της 
Ιταλίας χωρίς περιττά χιλιόμετρα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

21.07 
04.08 

20.08
  

A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Θεσ/νίκη-Αθήνα    Πτήση Α3 7101 06:25 - 07:15
Αθήνα - Νάπολι    Πτήση Α3 680 08:25 - 09:10
Βενετία - Αθήνα   Πτήση Α3 671 17:50 - 21:00
Αθήνα - Θεσ/νικη   Πτήση Α3 7132 22:00 - 22:55

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΤΗΣ
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1η ημέρα Πτήση για Μιλάνο - Ξενάγηση πόλης - Λίμνη Ματζόρε
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.

6
ΗΜΕΡΕΣΒΕΝΕΤΙΑ - ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΤΗΣ
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3η ημέρα Μιλάνο - Λίμνη Γκάρντα - Σιρμιόνε - Πάντοβα
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.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean Airlines. 
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.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

29.06  
13.07  

27.07  
10.08                                                                                                                                            

24.08 06.07  
20.07  

03.08  
17.08

A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ
Θεσ/νίκη-Αθήνα Πτήση Α3 7101 06:25 - 07:15
Αθήνα - Μιλανο Πτήση Α3 674 08:35 - 10:10  
Βενετία - Αθήνα Πτήση Α3 671 17:40 - 20:50
Αθήνα - Θεσ/νικη Πτήση Α3 7132 22:00 - 22:55

Θεσ/νίκη-Αθήνα Πτήση Α3 7117 14:50 - 15:40
Αθήνα - Βενετία Πτήση Α3 670 17:00 - 18:20  
Μιλάνο - Αθήνα Πτήση Α3 665 17:45 - 21:10   
Αθήνα - Θεσ/νικη Πτήση Α3 7136 23:15 - 00:10

ΜΙΛΑΝΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΚΟΜΟ - ΛΙΜΝΗ ΓΚΑΡΝΤΑ - ΣΙΡΜΙΟΝΕ - ΠΑΝΤΟΒΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ

5η ημέρα Πάντοβα - Βερόνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη ρομαντική Βερόνα, την πόλη 
των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ. Εκεί θα δούμε τη ρωμαϊκή 
αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι που 
περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και 
βέβαια το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της 
Ιουλιέτας. 

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.
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ΚΛΑΣΙΚΉ ΙΤΑΛΙΑ  

1η ημέρα Πτήση Για Ρώμη (Περιήγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρώμη. Άφιξη και 
συνεχίζουμε κατευθυνόμενοι στην πλατεία Βενετίας (Piazza 
Venezia) όπου θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο Vittorio 
Emanuele II, που βρίσκεται μπροστά από το λόφο του Καπιτωλίου, 
τον πιο σημαντικό από τους επτά ιστορικούς λόφους όπου ήταν 
χτισμένη η αρχαία πόλη. Θα δούμε την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza Di 
Spagna) και θα τελειώσουμε ρίχνοντας ένα κέρμα και κάνοντας 
μια ευχή στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι.  Έπειτα επιστροφή και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
2η ημέρα  Ρώμη (Ξενάγηση Πόλης)  - Βατικανό 
(Μουσεία & Άγιος Πέτρος) 
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο 
κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα μουσεία του 
Βατικανού, ένα από τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε 
τις αίθουσες των γλυπτών, των χαλιών και των παπύρων, των 
αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε στη διάσημη Καπέλα Σιστίνα 
(Capella Sistina), το παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού, της 
κατοικίας του Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, του οποίου 
η οροφή ζωγραφίστηκε από τον Μιχαήλ Άγγελο (Michelangelo). 
Μετά θα περάσουμε στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη 
μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, που θα μας εντυπωσιάσει με 
τον πλούτο και την επιβλητικότητά της. Μεταξύ άλλων, θα δούμε 
την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου & τον τεράστιο μπρούτζινο άμβωνα 
που δεσπόζει πάνω από τον Παπικό Βωμό έργο του Μπερνίνι. Στην 
συνέχεια θα δούμε το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο 
ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου. Στη συνέχεια, θα θαυμάσουμε 
τη ρωμαϊκή αγορά που ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το 
κέντρο εξουσίας της αυτοκρατορίας. Σήμερα, αποτελεί έναν από 
τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. 
Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα Ρώμη  - Σιένα -  Φλωρεντία (Ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για μια 
από εκείνες τις λιγοστές πόλεις  που διερωτάται κανείς πως 
κατόρθωσαν να παραμείνουν ανέγγιχτες από τη φθορά του 
χρόνου και την ανθρώπινη παρέμβαση, τη μεσαιωνική Σιένα. Θα 
περπατήσουμε στην παλιά πόλη, εξερευνώντας τα δρομάκια και 
τις γειτονιές, θα σταθούμε στην Πιάτσα ντελ Κάμπο (Piazza del 
Campo), με τον πύργο του Δημαρχείου και θα ανηφορίσουμε μέχρι 
την πλατεία του Ντουόμο (Piazza del Duomo). Συνεχίζουμε για την 
πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία. Ξεκινάμε τη 
ξενάγησή μας όπου θα δούμε την Πιάτσα ντε λα Σινιορία (Piazza 
Della Signoria), την εκκλησία Σάντα Κρότσε (Santa Croce) με 
τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκιο (Ponte 

Vecchio) και την ιστορική πλατεία του Καθεδρικού Ναού με το 
καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών (Santa Maria Del 
Fiore) και το ιστορικό βαπτιστήριο. Θα επισκεφθούμε το σπίτι του 
Δάντη, του μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε 
ένα πέρασμα από το Ναό του Ορσανμικέλε (Orsanmichele), ενώ 
δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα (Piazza della Repubblica) με τα ιστορικά καφέ Gilli 
και Paszkowski και την περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας (Arch of 
Triumph). Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.
4η ημέρα Φλωρεντία - Βενετία (Περιήγηση Πόλης)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για Βενετία. 
Θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας από το Τρονκέτο (Tronchetto) 
όπου θα επιβιβαστούμε στο βαπαρέτο (εισιτήριο εξ ιδίων) 
και μεταφορά στο ιστορικό κέντρο της Γαληνοτάτης για να 
γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 
400 γέφυρες που τα συνδέουν. Για μία βαθύτερη προσέγγιση της 
ιστορίας της πόλης, η ίδρυση της οποίας χρονολογείται στον 5ο 
αιώνα, θα επισκεφθούμε τη Γέφυρα των Στεναγμών, την πλατεία 
Σαν Μάρκο (Piazza San Marco) που κατά τον Ναπολέοντα είναι «το 
ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», εδώ θα δούμε την ομώνυμη 
εκκλησία (San Marco) με τους πέντε τρούλους, τον Πύργο του 
Ρολογιού αλλά και το περίφημο παλάτι των Δόγηδων. Ολόκληρη η 
πόλη είναι ένα «ζωντανό μουσείο» και τα βενετσιάνικου, γοτθικού 
ρυθμού κτίρια της θα σας ενθουσιάσουν. Θα επισκεφθούμε την 
ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και θα καταλήξουμε σ’ 
ένα εργαστήριο κατασκευής του περίφημου γυαλιού Μουράνο. 
Χρόνος ελεύθερος. Έπειτα αναχώρηση για την περιοχή Μέστρε. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.
5η ημέρα Βενετία (περιοχή Μέστρε) – Βερόνα - Mιλάνο 
(Περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την 
πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, τη Βερόνα, όπου θα 
θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε 
Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα 
μεσαιωνικά κτήρια και, βέβαια, το αρχοντικό των Καπουλέτων 
με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Συνεχίζουμε για Μιλάνο. 
Άφιξη και ακολουθεί περιήγηση στην εντυπωσιακή πόλη με 
αφετηρία μας την κεντρική πλατεία Ντουόμο που πήρε το όνομα 
της από τον Καθεδρικό του Μιλάνου. Θα διασχίσουμε την Γκαλερία 
Βιτόριο Εμανουέλε Β’ με τελική μας στάση την Σκάλα του Μιλάνου. 
Ελεύθερος χρόνος. Προτείνουμε να επισκεφθείτε το κάστρο 

6
ΗΜΕΡΕΣ

των Σφόρτσα,να περιηγηθείτε στον εσωτερικό του χώρο και να 
περπατήσετε στο πανέμορφο κήπο. Άφιξη στο ξενοδοχείο και 
τακτοποίηση.
6η ημέρα  Μιλάνο – Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
του Μιλάνου. Πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines 
Θεσ/νικη – Αθήνα – Ρώμη // Μιλάνο – Αθήνα – Θεσ/νικη. Πέντε (5) 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*. Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο 
χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή 
κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. Επίσημος ξεναγός στη ξενάγηση της Φλωρεντίας. Επίσημος 
ξεναγός στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου & στα Μουσεία του Βατικανό. 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων. 
Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Μέστρε 3€ - Φλωρεντία 4.5€ - Ρώμη 6€ 
ανά άτομο τη διανυκτέρευση). Checkpoints 20€ ανά άτομο. Vaporetto για 
μεταφορά από Tronchetto στη Βενετία και αντίστροφα κατά την επιστροφή 
15€ ανά άτομο. Πακέτο Βατικανό : 32€  (εισιτήριο μουσείου, προκράτηση 
& ραντεβού για αποφυγή ουράς κατά την είσοδο στα μουσεία, ακουστικά 
για τη ξενάγηση του Αγίου Πέτρου). Βραδινός Γύρος Πόλης στη Ρώμη 
(διάρκεια 3 ώρες) με το λεωφορείο & το συνοδό της εκδρομής 15€ ανά 
άτομο. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & 
αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι 
γιατί το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1. Επισκέψεις στο Μιλάνο, Βενετία, Βερόνα, 
Φλωρεντία, Σιένα, Ρώμη.
2. Ξενάγηση στη Φλωρεντία με επίσημο ξεναγό. 

3. Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανό & στη 
Βασιλική του Αγίου Πέτρου με επίσημο ξεναγό.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

22.06 
13.07
27.07

10.08
24.08 
07.09

A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ
Θεσ/νίκη-Αθήνα   Πτήση Α3 7101 06:25 - 07:15
Αθήνα - Ρώμη    Πτήση Α3 650 08:25 - 09:35
Μιλάνο - Αθήνα   Πτήση Α3 661 11:00 - 14:30 
Αθήνα - Θεσ/νικη   Πτήση Α3 7120 16:00 - 16:55

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΤΗΣ
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BEST OF ITALY
ΡΩΜΗ - ΒΑΤΙΚΑΝΟ - ΣΙΕΝΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ

1η ημέρα Πτήση Για Mιλάνο (Περιήγηση πόλης) – 
Βερόνα – Βενετία (περιοχή Μέστρε)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μιλάνο. Άφιξη και 
ακολουθεί περιήγηση στο εντυπωσιακό Ντουόμο, ο Καθεδρικός 
Ναός και η διάσημη Σκάλα, είναι μερικά από τα αξιοθέατα που 
θα σας εντυπωσιάσουν. Αναχώρηση για την πόλη των αιώνιων 
εραστών του Σαίξπηρ, τη Βερόνα, όπου θα θαυμάσουμε την 
Ρωμαϊκή Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, 
που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια 
και, βέβαια, το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι 
της Ιουλιέτας. Χρόνος ελεύθερος και  αναχώρηση για Βενετία 
(περιοχή Μέστρε).  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2η ημέρα  Βενετία  (Ξενάγηση Πόλης) 
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ξεκινάμε για την ξενάγησή 
μας στη Βενετία. Μεταφορά στο Τρονκέτο (Tronchetto) όπου θα 
επιβιβαστούμε στο βαπαρέτο (εισιτήριο εξ ιδίων) και μεταφορά 
στο ιστορικό κέντρο της Γαληνοτάτης για να γνωρίσουμε την 
πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες 
που τα συνδέουν. Για μία βαθύτερη προσέγγιση της ιστορίας 
της πόλης, η ίδρυση της οποίας χρονολογείται στον 5ο αιώνα, 
θα επισκεφθούμε τη Γέφυρα των Στεναγμών, την πλατεία Σαν 
Μάρκο (Piazza San Marco) που κατά τον Ναπολέοντα είναι «το 
ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», εδώ θα δούμε την ομώνυμη 
εκκλησία (San Marco) με τους πέντε τρούλους, τον Πύργο του 
Ρολογιού αλλά και το περίφημο παλάτι των Δόγηδων. Ολόκληρη η 
πόλη είναι ένα «ζωντανό μουσείο» και τα βενετσιάνικου, γοτθικού 
ρυθμού κτίρια της θα σας ενθουσιάσουν. Θα επισκεφθούμε την 
ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και θα καταλήξουμε σ’ 
ένα εργαστήριο κατασκευής του περίφημου γυαλιού Μουράνο. 
Χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα  Βενετία (περιοχή Μέστρε) - Φλωρεντία 
(Ξενάγηση Πόλης) 
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου & ξεκινάμε για την 
πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία. Ξεκινάμε τη 
ξενάγησή μας όπου θα δούμε την Πιάτσα ντε λα Σινιορία (Piazza 
Della Signoria), την εκκλησία Σάντα Κρότσε (Santa Croce) με 
τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκιο (Ponte 

Vecchio) και την ιστορική πλατεία του Καθεδρικού Ναού με το 
καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών (Santa Maria Del 
Fiore) και το ιστορικό βαπτιστήριο. Θα επισκεφθούμε το σπίτι του 
Δάντη, του μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε 
ένα πέρασμα από το Ναό του Ορσανμικέλε (Orsanmichele), ενώ 
δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα (Piazza della Repubblica) με τα ιστορικά καφέ Gilli 
και Paszkowski και την περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας (Arch of 
Triumph). 

4η ημέρα  Φλωρεντία – Σιένα - Ρώμη 
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για μια από 
εκείνες τις λιγοστές πόλεις που διερωτάται κανείς πως κατόρθωσαν 
να παραμείνουν ανέγγιχτες από τη φθορά του χρόνου και την 
ανθρώπινη παρέμβαση, τη μεσαιωνική Σιένα. Θα περπατήσουμε 
στην παλιά πόλη, εξερευνώντας τα δρομάκια και τις γειτονιές, θα 
σταθούμε στην Πιάτσα ντελ Κάμπο (Piazza del Campo), με τον 
πύργο του Δημαρχείου και θα ανηφορίσουμε μέχρι την πλατεία 
του Ντουόμο (Piazza del Duomo). Αναχώρηση για τη Ρώμη αργά 
το απόγευμα άφιξη & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
σας προτείνουμε (προαιρετικά) βραδινό γύρο πόλης. Απολαύστε 
τη μαγεία της φωτισμένης Ρώμης σε μία πρώτη γνωριμία που 
σίγουρα θα σας συναρπάσει. 

5η ημέρα Ρώμη (Ξενάγηση Πόλης) – Βατικανό (Μουσεία 
& Άγιος Πέτρος) 
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο 
κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα μουσεία του 
Βατικανού, ένα από τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε 
τις αίθουσες των γλυπτών, των χαλιών και των παπύρων, των 
αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε στη διάσημη Καπέλα Σιστίνα 
(Capella Sistina), το παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού, της 
κατοικίας του Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, του οποίου 
η οροφή ζωγραφίστηκε από τον Μιχαήλ Άγγελο (Michelangelo). 
Μετά θα περάσουμε στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη 
μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, που θα μας εντυπωσιάσει με 
τον πλούτο και την επιβλητικότητά της. Μεταξύ άλλων, θα δούμε 
την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου & τον τεράστιο μπρούτζινο άμβωνα 
που δεσπόζει πάνω από τον Παπικό Βωμό έργο του Μπερνίνι. 

Αναχωρούμε από το Βατικανό & συνεχίζουμε κατευθυνόμενοι 
στην πλατεία Βενετίας (Piazza Venezia) όπου θα σας εντυπωσιάσει 
το ογκώδες μνημείο Vittorio Emanuele II, που βρίσκεται μπροστά 
από το λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από τους επτά 
ιστορικούς λόφους όπου ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη. Θα δούμε 
την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την πολύβουη Πιάτσα ντι 
Σπάνια (Piazza Di Spagna) και θα τελειώσουμε ρίχνοντας ένα 
κέρμα και κάνοντας μια ευχή στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι.  
Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο .

6η ημέρα  Ρώμη (Περιήγηση Πόλης) – Πτήση 
επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα θα συνεχίσουμε 
τη ξενάγηση της πόλης.  Θα δούμε το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο 
σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου. Στη συνέχεια, 
θα θαυμάσουμε τη ρωμαϊκή αγορά που ήταν η καρδιά της αρχαίας 
Ρώμης και το κέντρο εξουσίας της αυτοκρατορίας. Σήμερα, 
αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους 
της Ευρώπης. Ελεύθερος χρόνος και μεταφορά στο αεροδρόμιο 
για πτήση επιστροφής.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

06.07 
20.07 
03.08 

17.08 
31.08

A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Θεσ/νίκη-Αθήνα   Πτήση Α3 7101 06:25 - 07:15
Αθήνα - Μιλάνο   Πτήση Α3 660 08:35 - 10:10  
Ρώμη - Αθήνα    Πτήση Α3 655 17:30 - 20:30
Αθήνα - Θεσ/νικη   Πτήση Α3 7136 23:15 - 00:10
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ΠΑΡΙΣΙ  Η ΠΌΛΗ ΤΌΥ ΦΩΤΌΣ  5,6 ΉΜΕΡΕΣ

ΠΑΡΙΣΙ BONJOUR PARIS 7,8 ΉΜΕΡΕΣ

ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ 7,8 ΉΜΕΡΕΣ

ΠΑΡΙΣΙ DISNEYLAND & ΠΑΡΚΟ ASTERIX 7,8 ΉΜΕΡΕΣ

ΠΑΡΙΣΙ - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ 7,8 ΉΜΕΡΕΣ

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΥΑΝΉ ΑΚΤΉ 6 ΉΜΕΡΕΣ

ΓΑΛΛΙΑ

36



1η ημέρα Πτήση Για Παρίσι (Ξενάγηση Πόλης) – 
Προαιρετικός Νυκτερινός Γύρος Πόλης & Κρουαζιέρα 
Σηκουάνα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
της Γαλλίας. Άφιξη και ξεκινάμε τη 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 νυκτερινό γύρο πόλης (προαιρετικά) και ανάβαση 
στο υψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, τον λόφο της Μονμάρτης, 
όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, η πλατεία των υπαίθριων 
ζωγράφων και η οικεία του Σαλβαδόρ Νταλί. Ακόμη, θα απολαύσουμε 
μια μαγευτική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα.

2η ημέρα Παρίσι (Λούβρο & Βερσαλλίες) 
Μετά το πρόγευμα, θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, όπου και θα 
ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. Εκεί μαζί με τα 
άλλα εκθέματα, μας περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες του παλατιού, 
η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης και η αινιγματική 
Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών που αποτέλεσαν το πρότυπο των 
περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε 
την Αίθουσα των Κατόπτρων όπου υπογράφηκε η συνθήκη των 
Βερσαλλιών, τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του Λουδοβίκου του 14ου του 
Βασιλιά Ήλιου, της Μαρίας Αντουανέτας και θα περπατήσουμε στους 
καταπληκτικούς κήπους των ανακτόρων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ σας προτείνουμε μια αξέχαστη βραδιά σε ένα από τα 
πολυάριθμα καμπαρέ της πόλης.

3η μέρα Παρίσι – Disneyland
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη χώρα του παραμυθιού, 
την εξωπραγματική Disneyland (εισιτήρια εξ ιδίων). Εκεί θα ζήσουμε 
στιγμές χαράς στα θεάματα και στα διάφορα παιχνίδια του πάρκου. 
Ελευθερώστε το μικρό παιδί που κρύβετε μέσα σας απολαμβάνοντας 
τα χρώματα  και τις φιγούρες που μας μεγάλωσαν. Ζήστε για λίγο 
στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, 
επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους θησαυρούς και τα μυθικά 
παζάρια. Γευματίστε σε ένα από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε 
τον μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των επτά 
νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο Visionarium με 
τον Ιούλιο Βερν, ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και 
διαστημοπλοίων στο Star Tour. Αργότερα επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας.

4η μέρα Παρίσι – Νορμανδία (προαιρετική εκδρομή)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για το 
βορειοδυτικό άκρο της Γαλλίας, τη Νορμανδία. Πρώτος σταθμός μας η 
πόλη της Ντοβίλ και στη συνέχεια η Τρουβίλ, δύο από τις πιο διάσημες 
παραλιακές πόλεις και από τα πιο γνωστά παραθεριστικά κέντρα 
στη Μάγχη. Συνεχίζοντας, μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή, θα 
φθάσουμε στην Ονφλέρ, γνωστή σαν  Ανθισμένη Πόλη. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι, περνώντας δίπλα από τη μεγαλύτερη 

κρεμαστή γέφυρα της  Ευρώπης με μήκος 2.141 μ. Ελεύθερος χρόνος. 

5η μέρα Παρίσι – Πλατεία Βαστίλης – Συνοικία Μαραί - 
Quartier Latin – Άγιος Σουλπίκιος
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και μέρα ελεύθερη για να 
περπατήσετε στη μοναδική αυτή πόλη, να επισκεφτείτε τα μοναδικά καφέ 
και τα εκπληκτικά πολυκαταστήματα της. Για τους υπόλοιπους προτείνουμε 
προαιρετικά ένα πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της 
πόλης, την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο της αυθαιρεσίας και της 
καταπίεσης, κατελήφθη από τον επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 
14 Ιουλίου 1789. Η ημερομηνία της πτώσης της καθιερώθηκε από το 1880 
ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην 
πανέμορφη συνοικία Μαραί που περικλείει την πλατεία Βοζ με το σπίτι του 
Βίκτωρ Ουγκώ και θα καταλήξουμε στη συνοικία των Λατίνων. Η γειτονιά 
αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής, οι οποίοι 
απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Έπειτα, θα 
μεταφερθούμε στο φημισμένο ναό του Αγίου Σουλπικίου. Η κατασκευή 
του ναού χρονολογείται από το 13ο αιώνα, ενώ το νέο κτίριο θεμελιώθηκε 
το 1646 και μετά από εργασίες 140 ετών ολοκληρώθηκε. Ο Μαρκήσιος ντε 
Σαντ και ο ποιητής, Κάρολος Μποντλέρ βαφτίστηκαν εδώ, ενώ εδώ έγινε 
κι ο γάμος του Βίκτωρος Ουγκώ με την Αντέλ Φουσέ. 

6η μέρα Παρίσι – Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και λίγος ελεύθερος χρόνος. 
Αργότερα, μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας 
γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

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

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines στο 5μερο 
πρόγραμμα Θεσ/νικη – Παρίσι // Παρίσι – Θεσ/νικη στο 6μερο πρόγραμμα 
Θεσ/νικη – Αθήνα – Παρίσι // Παρίσι – Αθήνα – Θεσ/νικη & Θεσ/νικη – Παρίσι 
// Παρίσι – Αθήνα – Θεσ/νικη. Τέσσερις (4) ή Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία της επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. 
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με 
το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου 
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Επίσημος ξεναγός στο μουσείο 
του Λούβρου. Μεταφορά στη Disneyland. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνονται: 
Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων 
(2,60€ σε 4* ξενοδοχεία & 1,70€ σε 3* ξενοδοχεία το άτομο τη διανυκτέρευση). 
Νυκτερινός Γύρος Πόλης & Κρουαζιέρα Σηκουάνα 30€ το άτομο. Ημερήσια 
Εκδρομή στη Νορμανδία 40€ το άτομο. Εισιτήριο Disneyland 69€ ενήλικας – 
63€ παιδί 3-11 ετών. Πακέτο Εκδρομής Πλατεία Βαστίλης – Συνοικία Μαραί - 
Quartier Latin – Άγιος Σουλπίκιος 20€ το άτομο. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Η Πόλη του Φωτός
ΠΑΡΙΣΙ 
5,6  ΗΜΕΡΕΣ
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24.06
01.07
08.07
15.07

29.07
05.08
12.08
19.08

26.08
02.09
09.09

A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Θεσ/νίκη-Παρίσι Πτήση Α3 520 14:30 - 16:30                                                                                                                              
Παρίσι - Θεσ/νικη Πτήση Α3 521 17:25 - 21:10
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09.09
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A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Θεσ/νίκη - Παρίσι Πτήση Α3 520 14:30 - 16:30
Παρίσι - Αθήνα Πτήση Α3 613 17:30 - 21:40
Αθήνα - Θεσ/νικη Πτήση Α3 7136 23:15 - 00:10

Θεσ/νίκη-Αθήνα  Πτήση Α3 7101 06:25 - 07:15                                                                                                                                            
Αθήνα - Παρίσι Πτήση Α3 610 08:35 - 11:10    
Παρίσι - Αθήνα Πτήση Α3 613 17:30 - 21:40                                                                                                                                            
Αθήνα - Θεσ/νικη Πτήση Α3 7136 23:15 - 00:10

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
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ΠΑΡΙΣΙ BONJOUR PARIS  
1η  μέρα Πτήση για Παρίσι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πόλη 
του Φωτός. Φτάνοντας, Μια πρώτη γνωριμία με το Παρίσι στην 
πανοραμική μας περιήγηση με το λεωφορείο.  Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και το βράδυ ελεύθερο για να γευτούμε την Παρισινή 
πρόκληση.

2η μέρα Παρίσι (ξενάγηση πόλης) – Προαιρετικός 
Νυκτερινός Γύρος Πόλης & Κρουαζιέρα Σηκουάνα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ξενάγηση. 
Θα επισκεφθούμε την Παναγία των Παρισίων και το ιστορικό 
πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε στο Πάνθεον, 
σημείο ταφής των επιφανέστερων Γάλλων. Ακολούθως, θα 
θαυμάσουμε τους κήπους και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, 
όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα, θα οδηγηθούμε 
στη γειτονιά Σεν Ζερμέν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και 
ντε Φλορ, αλλά και τον ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια, 
θα περάσουμε από το μουσείο Ορσέ, την πανέμορφη γέφυρα 
του Αλεξάνδρου Γ ,́ το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του 
Ναπολέοντα Ά  για να ολοκληρώσουμε την πορεία μας με το 
σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Συνεχίζοντας 
τη ξενάγησή μας, θα θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα, όπου 
κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο. 
Στην πλατεία Ομόνοιας θα δούμε το γαλλικό κοινοβούλιο, τον 
οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους 
κήπους του Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας 
το εμπορικό κέντρο της πόλης, θα περάσουμε από τον ναό της 
Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία 
της Μουσικής και την πλατεία Βαντόμ. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε έναν νυχτερινό γύρο 
πόλης (προαιρετικά) και ανάβαση στο υψηλότερο φυσικό σημείο 
της πόλης, τον λόφο της Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η βασιλική 
Σακρ Κερ, η πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και η οικεία 
του Σαλβαδόρ Νταλί. Ακόμη, θα απολαύσουμε μια μαγευτική 
κρουαζιέρα στον Σηκουάνα.

3η μέρα Παρίσι (Μουσείο Λούβρου & Βερσαλλίες)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, 
όπου και θα ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. 
Εκεί μαζί με τα άλλα εκθέματα, μας περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες 
του παλατιού, η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης και 
η αινιγματική Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Στη συνέχεια 
θα αναχωρήσουμε για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών που 
αποτέλεσαν το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων 
της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε την Αίθουσα των Κατόπτρων 
όπου υπογράφηκε η συνθήκη των Βερσαλλιών, τα ιδιαίτερα 
διαμερίσματα του Λουδοβίκου του 14ου του Βασιλιά Ήλιου, της 

Μαρίας Αντουανέτας και θα περπατήσουμε στους καταπληκτικούς 
κήπους των ανακτόρων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
σας προτείνουμε μια αξέχαστη βραδιά σε ένα από τα πολυάριθμα 
καμπαρέ της πόλης 

4η μέρα Παρίσι- Disneyland
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα αναχωρήσουμε για τη χώρα 
του παραμυθιού, την εξωπραγματική Disneyland. Εκεί θα 
ζήσουμε στιγμές χαράς στα θεάματα και στα διάφορα παιχνίδια 
του πάρκου. Ελευθερώστε το μικρό παιδί που κρύβετε μέσα σας 
απολαμβάνοντας τα χρώματα και τις φιγούρες που μας μεγάλωσαν. 
Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα 
φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους θησαυρούς 
και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε σε ένα από τα 29 εστιατόρια 
και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της 
Χιονάτης και των επτά νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν. 
Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν, ριψοκινδυνέψτε 
ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο Star Tour. 
Αργότερα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η μέρα Παρίσι– Νορμανδία 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα αναχωρήσουμε για το 
βορειοδυτικό άκρο της Γαλλίας, τη Νορμανδία. Πρώτος σταθμός 
μας η πόλη της Ντοβίλ και στη συνέχεια η Τρουβίλ, δύο από τις πιο 
διάσημες παραλιακές πόλεις και από τα πιο γνωστά παραθεριστικά 
κέντρα στη Μάγχη. Συνεχίζοντας, μέσα από μια πανέμορφη 
διαδρομή, θα φθάσουμε στην Ονφλέρ, γνωστή σαν Ανθισμένη 
Πόλη. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι, περνώντας δίπλα 
από τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα της Ευρώπης με μήκος 
2.141 μ. Ελεύθερος χρόνος. 

6η μέρα Παρίσι – Κάστρα Λίγηρα  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την κοιλάδα του 
Λίγηρα. Πρόκειται για τις περιοχές που αποτέλεσαν το λίκνο 
της αναγεννησιακής τέχνης στη Γαλλία και την αφετηρία του 
αγώνα της Ιωάννας της Λορένης στο τέλος του Εκατονταετούς 
πολέμου. Μετά από μια σύντομη διαδρομή θα επισκεφτούμε 
το κάστρο Amboise στην ομώνυμη μεσαιωνική πόλη καθώς 
επίσης και τον τάφο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Στην συνέχεια 
αναχωρούμε για να επισκεφτούμε το Κάστρο Chambord, το 
οποίο έχει χαρακτηριστεί μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από 
την Ουνέσκο. Ένα εντυπωσιακό και σε μέγεθος για την εποχή 
του κάστρο, αποτελούμενο από μεγάλους στρογγυλούς πύργους 
και με αρχιτεκτονικά σχέδια που φέρουν την υπογραφή του 
Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Χρόνος ελεύθερος στα καταστήματα με 
τοπικά εδέσματα (η περιοχή φημίζεται για τα κρασιά, τα πατέ και τα 
κατσικίσια τυριά). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

7,8
ΗΜΕΡΕΣ

7η μέρα Παρίσι – Πλατεία Βαστίλης – Συνοικία Μαραί – 
Quartier Latin – Άγιος  Σουλπίκιος
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα γνωρίσουμε 
ένα πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της 
πόλης, την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο της αυθαιρεσίας και 
της καταπίεσης, κατελήφθη από τον επαναστατημένο λαό του 
Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Ο διοικητής της, Λονέ, είχε διατάξει 
να πυροβολήσουν κατά του πλήθους που την πολιορκούσε. Η 
ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης, που σήμαινε για τη Γαλλία 
το τέλος της βασιλικής αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε από το 1880 
ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε 
στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που περικλείει την πλατεία 
Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στην 
συνοικία των Λατίνων. Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητες μπιστρό 
και καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ σύνολο. Η γειτονία 
αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής 
η οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της 
περιοχής. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στον φημισμένο ναό 
του Αγίου Σουλπικίου. Η κατασκευή του ναού χρονολογείται από 
τον 13ο αιώνα, ενώ το νέο κτήριο θεμελιώθηκε το 1646 και μετά 
από εργασίες 140 ετών, ολοκληρώθηκε, με τη διώροφη πρόσοψη 
και τις τρεις κιονοστοιχίες να συνιστούν το επίκεντρο της προσοχής 
στη συνολική αισθητική. 

8η μέρα Παρίσι – Πτήση Επιστροφής
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος. Αργότερα, μετάβαση στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας. 

Σημαντική Σημείωση: Στο 7ημερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται 
η 7η ημέρα.

Περιλαμβάνονται:  Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας ναυλωμένη 
πτήση της εταιρείας μας. Θεσ/νικη – Παρίσι // Παρίσι – Θεσ/νικη                                                                      
Έξι (6) ή Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας - 
όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
& εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Επίσημος ξεναγός στο μουσείο του 
Λούβρου. Μεταφορά στη Disneyland. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται: 
Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί Φόροι 
Ξενοδοχείων Παρίσι (2,60€ σε 4* ξενοδοχεία & 1,70€ σε 3* ξενοδοχεία 
το άτομο τη διανυκτέρευση) Νυκτερινός Γύρος Πόλης & Κρουαζιέρα 
Σηκουάνα 30€ το άτομο. Εισιτήριο Disneyland 69€ ενήλικας – 63€ παιδί 
3-11 ετών. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & 
αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΛΟΥΒΡΟ – ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ – DISNEYLAND – ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ



ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ   
1η  ημέρα Πτήση για Παρίσι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πόλη 
του Φωτός. Ακολουθεί μια πρώτη γνωριμία με το Παρίσι στην 
πανοραμική μας περιήγηση με το λεωφορείο.  Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και το βράδυ ελεύθερο για να γευτούμε την Παρισινή 
πρόκληση.

2η  ημέρα Παρίσι (ξενάγηση πόλης) – Προαιρετικός 
Νυκτερινός Γύρος Πόλης & Κρουαζιέρα Σηκουάνα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ξενάγηση.  
Θα επισκεφθούμε την Παναγία των Παρισίων και το ιστορικό 
πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε στο Πάνθεον, 
σημείο ταφής των επιφανέστερων Γάλλων. Ακολούθως, θα 
θαυμάσουμε τους κήπους και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, 
όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα, θα οδηγηθούμε 
στη γειτονιά Σεν Ζερμέν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και 
ντε Φλορ, αλλά και τον ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια, 
θα περάσουμε από το μουσείο Ορσέ, την πανέμορφη γέφυρα 
του Αλεξάνδρου Γ ,́ το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του 
Ναπολέοντα Ά  για να ολοκληρώσουμε την πορεία μας με το 
σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Συνεχίζοντας 
τη ξενάγησή μας, θα θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα, όπου 
κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο. 
Στην πλατεία Ομόνοιας θα δούμε το γαλλικό κοινοβούλιο, τον 
οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους 
κήπους του Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας 
το εμπορικό κέντρο της πόλης, θα περάσουμε από τον ναό της 
Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία 
της Μουσικής και την πλατεία Βαντόμ. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε έναν νυχτερινό γύρο 
πόλης (προαιρετικά) και ανάβαση στο υψηλότερο φυσικό σημείο 
της πόλης, τον λόφο της Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η βασιλική 
Σακρ Κερ, η πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και η οικεία του 
Σαλβαδόρ Νταλί. 
3η  ημέρα Παρίσι (Μουσείο Λούβρου & Βερσαλλίες)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, 
όπου και θα ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. 
Εκεί μαζί με τα άλλα εκθέματα, μας περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες 
του παλατιού, η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης και η 
αινιγματική Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών που αποτέλεσαν 
το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. 
Θα θαυμάσουμε την Αίθουσα των Κατόπτρων όπου υπογράφηκε 
η συνθήκη των Βερσαλλιών, τα ιδιαίτερα διαμερίσματα 
του Λουδοβίκου του 14ου του Βασιλιά Ήλιου, της Μαρίας 
Αντουανέτας και θα περπατήσουμε στους καταπληκτικούς κήπους 

των ανακτόρων. Επιστροφή στο Παρίσι και θα απολαύσουμε 
μια μαγευτική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε μια αξέχαστη βραδιά σε 
ένα από τα πολυάριθμα καμπαρέ της πόλης

4η ημέρα Παρίσι – Πλατεία Βαστίλης – Συνοικία Μαραί 
- Quartier Latin – Άγιος Σουλπίκιος
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη για να περπατήσετε στη μοναδική 
αυτή πόλη, να επισκεφτείτε τα μοναδικά ‘’καφέ’’ και τα εκπληκτικά 
πολυκαταστήματα της. Για τους υπόλοιπους προτείνουμε 
προαιρετικά ένα πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας 
της πόλης, την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο της αυθαιρεσίας 
και της καταπίεσης, κατελήφθη από τον επαναστατημένο λαό 
του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Η ημερομηνία της πτώσης 
της καθιερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη 
συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί 
που περικλείει την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρ Ουγκώ 
και θα καταλήξουμε στη συνοικία των Λατίνων. Η γειτονιά αυτή 
φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής, οι 
οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της 
περιοχής. Έπειτα, θα μεταφερθούμε στο φημισμένο ναό του 
Αγίου Σουλπικίου. Η κατασκευή του ναού χρονολογείται από το 
13ο αιώνα, ενώ το νέο κτίριο θεμελιώθηκε το 1646 και μετά από 
εργασίες 140 ετών ολοκληρώθηκε. Ο Μαρκήσιος ντε Σαντ και ο 
ποιητής, Κάρολος Μποντλέρ βαφτίστηκαν εδώ, ενώ εδώ έγινε κι ο 
γάμος του Βίκτωρος Ουγκώ με την Αντέλ Φουσέ.

5η  ημέρα Παρίσι – Λονδίνο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Kαλέ, για να 
περάσουμε υποθαλάσσια το Στενό της Μάγχης. Άφιξη στις ακτές 
της Αγγλίας και στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασίλειου: το 
Λονδίνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για 
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη με την βοήθεια του αρχηγού μας. 

6η  ημέρα Λονδίνο (Ξενάγηση Πόλης) – Βρετανικό 
Μουσείο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για πανοραμική 
ξενάγηση στη βρετανική πρωτεύουσα, κατά την οποία θα δούμε 
μεταξύ άλλων: την Πλατεία Τραφάλγκαρ με την Εθνική Πινακοθήκη, 
την οδό Γουάιτχολ, όπου βρίσκονται πολλά υπουργεία, το Αβαείο 
Γουέστμινστερ, το νεογοτθικό Κοινοβούλιο με το διάσημο ρολόι 
Μπιγκ Μπεν, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, επίσημη κατοικία της 
βασίλισσας Ελισάβετ, τον Καθεδρικό του Αγίου Παύλου, όπου 
λαμβάνουν χώρα οι μεγαλύτερες τελετές του αγγλικού έθνους, 
τον Πύργο του Λονδίνου, την πασίγνωστη Πλατεία Πικαντίλι με 
το άγαλμα του Έρωτα κ.λπ. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το 
Βρετανικό Μουσείο, για να θαυμάσουμε τα περίφημα αγάλματα 
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και γλυπτά του Παρθενώνα που φυλάσσονται στην πτέρυγα των 
ελληνικών αρχαιοτήτων (ελεύθερη είσοδος). Στην συνέχεια θα 
μεταβούμε στο μουσείο των κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ 
Τυσσώ (είσοδος εξ ιδίων) Για το βράδυ σάς προτείνουμε έναν 
πανοραμικό γύρο της φωταγωγημένης πόλης.

7η  ημέρα Λονδίνο – Οξφόρδη – Στράτφορτ Απον Εϊβον   
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή 
στην Οξφόρδη την περίφημη αγγλική πανεπιστημιούπολη όπου  θα 
θαυμάσουμε ένα μείγμα από μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς 
οβελίσκους που υψώνονται πάνω από τα φημισμένα κολέγια, 
περιποιημένα παρτέρια και κήπους, τετράγωνες αυλές με 
κιονοστοιχίες και αετώματα. Στην συνέχεα  θα ακολουθήσουμε μια 
γραφική διαδρομή για να φτάσουμε στο Στράτφορντ Απόν Έιβον, 
τη γενέτειρα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ. Θα θαυμάσουμε τα κλασσικά 
μεσαιωνικά σπίτια τα στενά δρομάκια με τα κλασικά μαγαζάκια που 
σφύζουν από τουρισμό και το περίφημο ποτάμι Έιβον που είναι 
γεμάτο ποταμόπλοια. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Λονδίνο.

8η ημέρα Λονδίνο- Πτήση Επιστροφής 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη για να επισκεφτούμε 
κάποια από τα πολλά μουσεία και  τα υπέροχα καταστήματα της 
Αγγλικής Πρωτεύουσας. Αναχώρηση για το  αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής. 

Σημαντική Σημείωση: Στο 7ημερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται 
η 4η ημέρα.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας ναυλωμένη 
πτήση της εταιρείας μας. Θεσ/νικη – Παρίσι // Παρίσι – Θεσ/νικη                                                                       
Έξι (6) ή Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας - 
όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
& εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Επίσημος ξεναγός στο μουσείο του Λούβρο.
Είσοδος στο Βρετανικό Μουσείο. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων. 
Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων Παρίσι (2,60€ σε 4* ξενοδοχεία & 1,70€ 
σε 3* ξενοδοχεία το άτομο τη διανυκτέρευση). Νυκτερινός Γύρος Πόλης 
& Κρουαζιέρα Σηκουάνα 30€ το άτομο. Νυκτερινός Γύρος Πόλης στο 
Λονδίνο 15€ το άτομο. Πακέτο Εκδρομής Πλατεία Βαστίλης – Συνοικία 
Μαραί - Quartier Latin – Άγιος Σουλπίκιος 20€ το άτομο. Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΠΑΡΙΣΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - ΛΟΝΔΙΝΟ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΟΞΦΟΡΔΗ - ΣΤΡΑΤΦΟΡΤ ΑΠΟΝ  ΕΪΒΟΝ
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ΠΑΡΙΣΙ - DISNEYLAND - ΠΑΡΚΟ ASTERIX   
1η  ημέρα Πτήση για Παρίσι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πόλη 
του Φωτός. Φτάνοντας, Μια πρώτη γνωριμία με το Παρίσι στην 
πανοραμική μας περιήγηση με το λεωφορείο.  Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και το βράδυ ελεύθερο για να γευτούμε την Παρισινή 
πρόκληση.

2η ημέρα Παρίσι (ξενάγηση πόλης) – Προαιρετικός 
Νυκτερινός Γύρος Πόλης & Κρουαζιέρα Σηκουάνα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ξενάγηση.  
Θα επισκεφθούμε την Παναγία των Παρισίων και το ιστορικό 
πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε στο Πάνθεον, 
σημείο ταφής των επιφανέστερων Γάλλων. Ακολούθως, θα 
θαυμάσουμε τους κήπους και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, 
όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα, θα οδηγηθούμε 
στη γειτονιά Σεν Ζερμέν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και 
ντε Φλορ, αλλά και τον ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια, 
θα περάσουμε από το μουσείο Ορσέ, την πανέμορφη γέφυρα 
του Αλεξάνδρου Γ ,́ το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του 
Ναπολέοντα Ά  για να ολοκληρώσουμε την πορεία μας με το 
σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Συνεχίζοντας 
τη ξενάγησή μας, θα θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα, όπου 
κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο. 
Στην πλατεία Ομόνοιας θα δούμε το γαλλικό κοινοβούλιο, τον 
οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους 
κήπους του Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας 
το εμπορικό κέντρο της πόλης, θα περάσουμε από τον ναό της 
Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία 
της Μουσικής και την πλατεία Βαντόμ. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε έναν νυχτερινό γύρο 
πόλης (προαιρετικά) και ανάβαση στο υψηλότερο φυσικό σημείο 
της πόλης, τον λόφο της Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η βασιλική 
Σακρ Κερ, η πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και η οικεία 
του Σαλβαδόρ Νταλί. Ακόμη, θα απολαύσουμε μια μαγευτική 
κρουαζιέρα στον Σηκουάνα.

3η  μέρα Παρίσι (Μουσείο Λούβρου & Βερσαλλίες)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και  θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, 
όπου και θα ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. 
Εκεί μαζί με τα άλλα εκθέματα, μας περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες 
του παλατιού, η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης και 
η αινιγματική Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Στη συνέχεια 
θα αναχωρήσουμε για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών που 
αποτέλεσαν το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων 
της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε την Αίθουσα των Κατόπτρων 
όπου υπογράφηκε η συνθήκη των Βερσαλλιών, τα ιδιαίτερα 

διαμερίσματα του Λουδοβίκου του 14ου του Βασιλιά Ήλιου, της 
Μαρίας Αντουανέτας και θα περπατήσουμε στους καταπληκτικούς 
κήπους των ανακτόρων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
σας προτείνουμε μια αξέχαστη βραδιά σε ένα από τα πολυάριθμα 
καμπαρέ της πόλης

4η μέρα Παρίσι - Disneyland
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα αναχωρήσουμε για τη χώρα 
του παραμυθιού, την εξωπραγματική Disneyland. Εκεί θα 
ζήσουμε στιγμές χαράς στα θεάματα και στα διάφορα παιχνίδια 
του πάρκου. Ελευθερώστε το μικρό παιδί που κρύβετε μέσα σας 
απολαμβάνοντας τα χρώματα και τις φιγούρες που μας μεγάλωσαν. 
Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα 
φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους θησαυρούς 
και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε σε ένα από τα 29 εστιατόρια 
και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της 
Χιονάτης και των επτά νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν. 
Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν, ριψοκινδυνέψτε 
ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο Star Tour. 
Αργότερα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η μέρα Παρίσι – Πάρκο Αστερίξ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα αναχωρήσουμε για το πάρκο του 
Αστερίξ που  αποτελείται από διάφορα λούνα παρκ, παιδικές χαρές 
και πίστες, ενώ ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο περήφανο 
γαλατικό χωριό, να απολαύσει αναπαραστάσεις ιστοριών, να παίξει 
και να φωτογραφηθεί με τους δημοφιλής ήρωες του κόμικ.  Άνοιξε 
για πρώτη φορά τις πόρτες του στις 30 Απριλίου 1989 και στις 
μέρες μας περιλαμβάνει 39 διαφορετικές ατραξιόν και παιχνίδια. 

6η μέρα Παρίσι – Πλατεία Βαστίλης – Συνοικία Μαραί – 
Quartier Latin – Άγιος  Σουλπίκιος
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα γνωρίσουμε 
ένα πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της 
πόλης, την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο της αυθαιρεσίας και 
της καταπίεσης, κατελήφθη από τον επαναστατημένο λαό του 
Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Ο διοικητής της, Λονέ, είχε διατάξει 
να πυροβολήσουν κατά του πλήθους που την πολιορκούσε. Η 
ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης, που σήμαινε για τη Γαλλία 
το τέλος της βασιλικής αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε από το 1880 
ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε 
στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που περικλείει την πλατεία 
Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στην 
συνοικία των Λατίνων. Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητες μπιστρό 
και καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ σύνολο. Η γειτονία 
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αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής 
η οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της 
περιοχής. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στον φημισμένο ναό 
του Αγίου Σουλπικίου. Η κατασκευή του ναού χρονολογείται από 
τον 13ο αιώνα, ενώ το νέο κτήριο θεμελιώθηκε το 1646 και μετά 
από εργασίες 140 ετών, ολοκληρώθηκε, με τη διώροφη πρόσοψη 
και τις τρεις κιονοστοιχίες να συνιστούν το επίκεντρο της προσοχής 
στη συνολική αισθητική.

7η μέρα Παρίσι 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και μέρα ελεύθερη για να περπατήσετε 
στα στενά της Μονμάρτης, και τη Σακρ Κερ, την Πλατεία Βαν Ντομ 
με τα περίφημα καταστήματα όλων των μεγάλων οίκων μόδας, 
την Πλατεία Οπερά με τα καφέ και τα πολυκαταστήματα Λαφαγέτ 
και Πριτέμπ. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την Παναγία των 
Παρισίων, το μουσείο Ορσέυ ή να απολαύσετε μοναδική εμπειρία,  
ανεβαίνοντας στον πύργο του Άιφελ.  

8η μέρα Παρίσι Πτήση Επιστροφής 
Πρωινό και λίγος ελεύθερος χρόνος. Αργότερα, μετάβαση στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας. Άφιξη στη 
Θεσσαλονίκη γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

Σημαντική Σημείωση:
Στο 7ημερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 7η ημέρα.

Περιλαμβάνονται:  
Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας ναυλωμένη πτήση της εταιρείας μας. 
Θεσ/νικη – Παρίσι // Παρίσι – Θεσ/νικη.  Έξι (6) ή Επτά (7) διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία της επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος 
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
Επίσημος ξεναγός στο μουσείο του Λούβρου. Μεταφορά στη Disneyland 
& στο Parc Asterix. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται: 
Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί Φόροι 
Ξενοδοχείων Παρίσι (2,60€ σε 4* ξενοδοχεία & 1,70€ σε 3* ξενοδοχεία 
το άτομο τη διανυκτέρευση). Νυκτερινός Γύρος Πόλης & Κρουαζιέρα 
Σηκουάνα 30€ το άτομο. Εισιτήριο Disneyland 69€ ενήλικας – 63€ 
παιδί 3-11 ετών. Εισιτήριο Parc Asterix 49€ ενήλικας – 41€ παιδί 3-11 
ετών. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & 
αρχαιολογικούς χώρους . Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

ΛΟΥΒΡΟ – ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - ΠΑΡΚΟ ΑΣΤΕΡΙΞ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ



ΠΑΡΙΣΙ - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ  
1η  μέρα Πτήση για Παρίσι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πόλη 
του Φωτός. Φτάνοντας, Μια πρώτη γνωριμία με το Παρίσι στην 
πανοραμική μας περιήγηση με το λεωφορείο.  Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και το βράδυ ελεύθερο για να γευτούμε την Παρισινή 
πρόκληση.

2η μέρα Παρίσι (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ξενάγηση.  
Θα επισκεφθούμε την Παναγία των Παρισίων και το ιστορικό 
πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε στο Πάνθεον, 
σημείο ταφής των επιφανέστερων Γάλλων. Ακολούθως, θα 
θαυμάσουμε τους κήπους και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, 
όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα, θα οδηγηθούμε 
στη γειτονιά Σεν Ζερμέν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και 
ντε Φλορ, αλλά και τον ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια, 
θα περάσουμε από το μουσείο Ορσέ, την πανέμορφη γέφυρα 
του Αλεξάνδρου Γ ,́ το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του 
Ναπολέοντα Ά  για να ολοκληρώσουμε την πορεία μας με το 
σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Συνεχίζοντας 
τη ξενάγησή μας, θα θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα, όπου 
κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο. 
Στην πλατεία Ομόνοιας θα δούμε το γαλλικό κοινοβούλιο, τον 
οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους 
κήπους του Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας 
το εμπορικό κέντρο της πόλης, θα περάσουμε από τον ναό της 
Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία 
της Μουσικής και την πλατεία Βαντόμ. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε έναν νυχτερινό γύρο 
πόλης (προαιρετικά) και ανάβαση στο υψηλότερο φυσικό σημείο 
της πόλης, τον λόφο της Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η βασιλική 
Σακρ Κερ, η πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και η οικεία του 
Σαλβαδόρ Νταλί.

3η  μέρα Παρίσι – Μουσείο Λούβρου – Βερσαλλίες
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, 
όπου και θα ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. 
Εκεί μαζί με τα άλλα εκθέματα, μας περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες 
του παλατιού, η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης και η 
αινιγματική Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών που αποτέλεσαν 
το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. 
Θα θαυμάσουμε την Αίθουσα των Κατόπτρων όπου υπογράφηκε 
η συνθήκη των Βερσαλλιών, τα ιδιαίτερα διαμερίσματα 
του Λουδοβίκου του 14ου του Βασιλιά Ήλιου, της Μαρίας 
Αντουανέτας και θα περπατήσουμε στους καταπληκτικούς κήπους 

των ανακτόρων. Επιστροφή στο Παρίσι και θα απολαύσουμε 
μια μαγευτική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε μια αξέχαστη βραδιά σε 
ένα από τα πολυάριθμα καμπαρέ της πόλης.

4η μέρα  Παρίσι - Disneyland 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα αναχωρήσουμε για τη χώρα 
του παραμυθιού, την εξωπραγματική Disneyland. Εκεί θα 
ζήσουμε στιγμές χαράς στα θεάματα και στα διάφορα παιχνίδια 
του πάρκου. Ελευθερώστε το μικρό παιδί που κρύβετε μέσα σας 
απολαμβάνοντας τα χρώματα και τις φιγούρες που μας μεγάλωσαν. 
Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα 
φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους θησαυρούς 
και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε σε ένα από τα 29 εστιατόρια 
και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της 
Χιονάτης και των επτά νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν. 
Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν, ριψοκινδυνέψτε 
ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο Star Tour. 
Αργότερα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η μέρα Παρίσι  – Ντοβίλ – Τρουβίλ  – Ονφλερ  – Καέν
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα Αναχωρήσουμε για την Καέν 
πρωτεύουσα της κάτω Νορμανδίας. Πρώτη επίσκεψη της 
διαδρομή μας η  κοσμοπολίτικη Ντοβίλ και η  δίδυμη Τροβίλ. 
Η Ντοβίλ, διάσημο παραθαλάσσιο θέρετρο και μάλιστα με 
αέρα Κυανής Ακτής αποτελεί το λίκνο της Μπελ Επόκ και του 
στυλ Αρτ Νουβό. Μία περιοχή που αξίζει κανείς να περπατήσει 
ανάμεσα στα αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια, τα εμπορικά 
μαγαζιά πολυτελείας και τα επιβλητικά ξενοδοχεία ή ακόμα και να 
δοκιμάσει την τύχη του στο πολυσύχναστο Καζίνο. Εν συνεχεία, 
διασχίζοντας νορμανδικά χωριά, φτάνουμε στην γραφική Ονφλέρ. 
Εδώ ο χρόνος είναι σαν να έχει σταματήσει στην εποχή που οι 
ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι αποθανάτιζαν το κεντρικό λιμανάκι 
και την αμφιθεατρικά χτισμένη πόλη. Αργά το απόγευμα άφιξη 
στο ξενοδοχείο μας στην Καέν και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.

6η μέρα Καέν – Σεν Μαλό  - Σαν Μισέλ – Καέν
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα κατευθυνθούμε στην πόλη 
των πειρατών, το πανέμορφο Σεντ Μαλό. Λίκνο των μεγάλων 
κουρσάρων και πολεμιστών, μία πόλη-οχυρό που συνεχίζει να 
είναι περιτριγυρισμένη από τείχη και πύργους . Παραδομένοι 
στην αύρα του Ατλαντικού, θα περπατήσουμε εντός και επί των 
τειχών της όμορφης πόλης ως αργά το απόγευμα. Στη συνέχεια 
και αφού διασχίσουμε  τις καταπράσινες νορμανδικές πεδιάδες  θα 
φθάσουμε  στο μεσαιωνικό αριστούργημα, το Σεντ Μισέλ, ένα 
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βραχώδες νησάκι απομονωμένο από τον κόσμο και ξεχασμένο από 
το χρόνο. Στην κορυφή του χτίστηκε τον Μεσαίωνα το μοναστήρι 
των Βενεδικτίνων που αποτέλεσε σημείο εξόρμησης της Ιωάννας 
της Λορένης. Στις μέρες μας, αποτελεί χώρο πολιτισμικού 
«προσκυνήματος της ανθρωπότητας» και Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την Unesco. Το λιλιπούτειο 
χωριουδάκι στους πρόποδες διατηρεί την γραφικότητά του στα 
ατέλειωτα σοκάκια και στα πολλά μαγαζάκια με την υπέροχη θέα. 
Αυτή η επίσκεψή θα μας επιτρέψει, εκτός από το να θαυμάσουμε 
τα αξέχαστα τοπία, να θυμηθούμε την εποχή του Μεσαίωνα, τον 
τρόπο ζωής της εποχής αλλά και τον 100ετή πόλεμο ανάμεσα στη 
Γαλλία και την Αγγλία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Καέν .

7η  μέρα Καέν – Πολεμικό Μουσείο & Μνημείο Μεμόριαλ 
- Μουσείο Αρομάνς 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Πολεμικό  Μουσείο 
και Μνημείο Μεμοριάλ, που φιλοξενεί αίθουσες από τις αρχές 
του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου μέχρι τις τέλος του ψυχρού 
πολέμου. Ένα Μουσείο που σφραγίζει τις αξίες ειρήνης και 
υπεράσπισης  των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Στη συνέχεια θα 
επισκεφτούμε ένα άλλο εξαιρετικό μουσείο, το Arromanches, 
που βρίσκεται ακριβώς σε μία από τις ακτές της Απόβασης. Με 
πάρα πολλά εκθέματα και ευρήματα από αντικείμενα της μάχης 
της Νορμανδίας.  Μπροστά από μουσείο, βρίσκεται  το τεχνητό 
λιμάνι που έστησαν οι σύμμαχοι κατά την απόβαση. Το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Καέν.  

8η μέρα Καέν – Πτήση Επιστροφής 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα αναχωρήσουμε για το 
αεροδρόμιο στο Παρίσι για την πτήση της επιστροφής. 

Σημαντική Σημείωση:
Στο 7ημερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 7η ημέρα.

Περιλαμβάνονται:  Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας ναυλωμένη 
πτήση της εταιρείας μας  Θεσ/νικη – Παρίσι // Παρίσι – Θεσ/νικη                                                                      
Έξι (6) ή Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας - 
όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
& εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Επίσημος ξεναγός στο μουσείο του 
Λούβρου & τα ανάκτορα των Βερσαλλιών. Μεταφορά στη Disneyland
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων. 
Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων Παρίσι (2,60€ σε 4* ξενοδοχεία & 1,70€ 
σε 3* ξενοδοχεία το άτομο τη διανυκτέρευση). Νυκτερινός Γύρος Πόλης & 
Κρουαζιέρα Σηκουάνα 30€ το άτομο. Εισιτήριο Disneyland 69€ ενήλικας 
– 63€ παιδί 3-11 ετών. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται.

ΠΑΡΙΣΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - DISNEYLAND - ΤΡΟΥΒΙΛ - ΟΝΦΛΕΡ - ΚΑΕΝ - ΣΕΝ ΜΑΛΟ - ΣΑΝ ΜΙΣΕΛ - ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΕΜΟΡΙΑΛ
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ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΥΑΝΉ ΑΚΤΉ   

1η ημέρα  Πτήση για Νίκαια 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση  για τη κοσμοπολίτικη 
Νίκαια.  Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και αρχίζει η 
πανοραμική  ξενάγηση της πόλης  όπου μεταξύ άλλων θα δούμε 
και θα διασχίσουμε την  Προμενάντ  Ντεζ Ανγκλέ (Promenade des 
anglais) τον  διάσημο παραλιακό δρόμο της πόλης, με τα υπέροχα  
κτίρια της Belle Epoque όπως το Νεγκρέσκο (Negresco) , το  Παλαί 
ντε λα Μεντιτερανέ (Palais de la Méditerranée), θα δούμε την 
πλατεία Mασενά (Place Masséna) , την βιβλιοθήκη της πόλης (το 
τετράγωνο κεφάλι)  το  Αcropolis (συνεδριακό κέντρο της πόλης)  
και θα καταλήξουμε στον λόφο Σιμιέζ (Cimiez) εκεί όπου ξεκίνησε 
η ιστορία  της πόλης. Στην διαδρομή μας θα περάσουμε από την 
αριστοκρατική συνοικία Σιμιέζ με τα υπέροχα  αρχοντικά  του 
19ου αιώνα ανάμεσα στα οποία και το παλάτι Regina κατοικία της 
βασίλισσας της Αγγλίας Βικτόρια. Στον λόφο θα επισκεφτούμε την 
εκκλησία και τους κήπους του Φραγκισκανού Μοναστηριού. Στη 
συνέχεια  μεταφορά  στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Χρόνος  ελεύθερος για ξεκούραση. Το βράδυ προτείνουμε βόλτα 
στην παλιά πόλη όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την Όπερα, 
το Δημαρχείο, το Δικαστικό μέγαρο, το παλάτι Ρούσκα & τον 
Καθεδρικό Ναό. 

2η ημέρα  Νίκαια – Kάννες - Καν-συρ-Μερ – Σεντ Πωλ 
ντε Βανς    
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου μας και αναχώρηση για 
την αδιαμφισβήτητη “βασίλισσα” της Κυανής Ακτής τις Κάννες 
(Cannes) με την περίφημη Κρουαζέτ (Croisset), έναν από τους 
πιο διάσημους δρόμους του κόσμου. Θα δούμε τα υπέροχα κτίρια, 
και τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, που χρονολογούνται από την 
εποχή της Belle Epoque, καθώς και το Παλάτι του Φεστιβάλ των 
Καννών. Στη συνέχεια της  διαδρομής μας  αναχώρηση για  δυο 
υπέροχα μεσαιωνικά  χωριά το  Καν-συρ-Μερ (Cagnes-sur-mer) 
& το Σεντ Πωλ Ντε Βανς (Saint Paul de vence). Το Cagnes-sur-mer 
είναι  καταφύγιο πολλών καλλιτεχνών όπου  θα έχουμε  χρόνο  για 
βόλτα στα υπέροχα  σοκάκια του χωριού, αλλά  και  για  επίσκεψη 
στο   μεσαιωνικό  κάστρο των Γκριμάλντι (Grimaldi). Στη συνέχεια  
αναχώρηση για το Σεντ Πωλ Ντε Βανς το πιο διάσημο μεσαιωνικό 
χωριό της Κυανής Ακτής περιτριγυρισμένο  από τα τείχη του 
Φραγκίσκου του Πρώτου, όπου και αυτό αποτελεί  καταφύγιο 
πολλών ζωγράφων και καλλιτεχνών. Επιστροφή στη Νίκαια 
νωρίς το απόγευμα. Χρόνος  ελεύθερος  για βόλτα & μπάνιο στην 
παράλια της Νικαίας. Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά  
έξοδο στο κοσμοπολίτικο Μόντε  Κάρλο.  

3η ημέρα Νίκαια – Εζ - Μόντε Κάρλο  
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για 
το μεσαιωνικό χωριό Εζ (Èze), για να επισκεφθούμε το 
εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων Fragonard. Επόμενη 
επίσκεψη το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μονακό, που είναι 

το πιο πυκνοκατοικημένο κράτος στον κόσμο και οι κάτοικοί του 
αποκαλούνται Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα 
δούμε το παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη κυβερνητική έδρα του 
Πριγκιπάτου και κατοικία της βασιλικής οικογένειας των Γκριμάλντι  
από τον 13ο αιώνα, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και 
τέλος θα επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό Μουσείο που διεύθυνε 
για αρκετά χρόνια ο διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό (Jacques-
Yves Cousteau) και θα έχετε την ευκαιρία  να γνωρίσετε περισσότερα 
από 4.000 είδη ψαριών.  Χρόνος ελεύθερος στο  κέντρο της πόλης. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 

4η ημέρα Nίκαια – Εξ εν Προβανς – Mασσαλία 
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για να 
επισκεφτούμε την ωραιότερη ίσως πόλη της Προβηγκίας την Εξ 
εν Προβάνς (Aix en Provence), την πόλη των υδάτων, που πήρε 
το όνομα της από τις πολυάριθμες πηγές, γενέτειρα του μεγάλου 
συγγραφέα Εμίλ Ζολά και του ζωγράφου  Πωλ Σεζάν. Στην 
περιήγηση μας θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε την 
περίφημη οδό Μιραμπό (Mirabeau), με τις συστάδες από πλατάνια,  
διακοσμημένη με σιντριβάνια, περίτεχνα κτίρια και επαύλεις που 
χρονολογούνται από τον 16ο μέχρι και τον 18ο αιώνα. Τέλος θα 
επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος, χτισμένος πάνω 
στα ερείπια της αρχαίας ρωμαϊκής αγοράς. Επόμενος προορισμός 
μας η Μασσαλία, πρωτεύουσα της Προβηγκίας και δεύτερη σε 
πληθυσμό πόλη της Γαλλίας,  κτισμένη στον κόλπο της Λυών. 
Άφιξη και περιήγηση πόλης . Διασχίζοντας μεγάλες λεωφόρους με 
επιβλητικά κτίρια θα καταλήξουμε στο παλιό λιμάνι και θα δούμε τα 
δίδυμα κάστρα – φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και Αγίου Νικολάου. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη  Βασιλική Νορτ Νταμ ντε λα 
Γκαρντ (Notre-Dame de la Garde) που βρίσκεται στον ομώνυμο 
λόφο και απ’ όπου θα έχουμε μία υπέροχη πανοραμική θέα στη 
μεσογειακή μεγαλούπολη και το νησάκι Ιφ με το φρούριο (Château 
d’ If) που έχτισε ο Φραγκίσκος Α’ το 1516 για να προστατεύσει 
το λιμάνι. Το κάστρο μετατράπηκε αργότερα σε φυλακή πολιτικών 
κρατούμενων και ανάμεσα στους διάσημους ήταν και το φανταστικό 
πρόσωπο Κόμης Μοντεκριστο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 
Αλέξανδρου Δουμά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

5η ημέρα Νίκαια – Σεν Τροπέ – Πορτ Γκριμό – Παραλία 
Παμπελόνε
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το 
κοσμοπολίτικο Σεν Τροπέ (Saint-Tropez), γνωστό για τις πολυτελείς 
βίλες των διασήμων, τα πολυτελή σκάφη, και τα γραφικά σοκάκια 
στο  κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Πορτ 
Γριμό (Port Grimaud) που όχι άδικα αποκαλείτε η μικρή Βενετία 
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Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Θεσ/
νικη-Αθήνα-Νίκαια // Νίκαια-Αθήνα-Θεσ/νικη. Πέντε (5) διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα 
καθημερινά σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης .
 
Δεν Περιλαμβάνονται:  Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων. 
Checkpoints 15€ ανά άτομο. Είσοδος στο Ωκεανογραφικό Μουσείο 
18€ (Ιούλιος-Αύγουστος). Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείου (2,25€ σε 4* 
ξενοδοχεία & 1,65€ σε 3* ξενοδοχεία το άτομο τη διανυκτέρευση). Είσοδοι 
σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

ΝΙΚΑΙΑ - ΚΑΝΝΕΣ - ΚΑΝ ΣΥΡ ΜΕΡ - ΣΕΝΤ ΠΩΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ - ΕΖ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ - ΕΞ ΕΝ ΠΡΟΒΑΝΣ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ ΣΕΝ ΤΡΟΠΕ - ΠΟΡΤ ΓΚΡΙΜΟ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

18.07 
25.07  
01.08 

08.08 
15.08 
22.08

A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Θεσ/νίκη-Αθήνα   Πτήση Α3 7101 06:25 - 07:15
Αθήνα - Νίκαια  Πτήση Α3 690 08:10 - 09:45  
Νίκαια - Αθήνα   Πτήση Α3 691 10:55 - 14:20                                                                                                                              
Αθήνα - Θεσ/νικη   Πτήση Α3 7120 16:00 - 16:55

της Κυανής  ακτής. Χρόνος  ελεύθερος για βόλτα στα  πανέμορφα  
δρομάκια της πόλης. Επόμενος προορισμός μας το Παμπελόνε 
(Pampelonne) όπου θα έχουμε την ευκαιρία για κολύμπι στη 
μαγευτική αυτή παραλία αλλά και χρόνο για  καφέ ή φαγητό σε ένα 
από τα εστιατόρια της  περιοχής. Επιστροφή  στη Νίκαια.    
       
6η ημέρα Νίκαια – Πτήση Επιστροφής  
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Χρόνος ελεύθερος ως 
την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για τη πτήση 
επιστροφής. 

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΤΗΣ
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ΚΛΑΣΙΚΉ ΙΣΠΑΝΙΑ  HOLA ESPANA 7,8 ΉΜΕΡΕΣ

ΘΉΣΑΥΡΟΙ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ & ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 7,8 ΉΜΕΡΕΣ

IΣΠΑΝΙΑ
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ΚΛΑΣΙΚΉ ΙΣΠΑΝΙΑ  
1η ημέρα: Πτήση για Βαρκελώνη – Ξενάγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο & πτήση για Βαρκελώνη. Αρχίζουμε 
τη γνωριμία με την πόλη μ’ ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία, 
το λόφο Montjuic με την υπέροχη θέα. Δείτε το Ολυμπιακό Στάδιο 
που φιλοξενήθηκε η Ολυμπιάδα του 1992 και φωτογραφηθείτε 
με φόντο όλα τα ενδιαφέροντα κτίρια της Βαρκελώνης. Μεταξύ 
άλλων, θα δούμε επίσης το περίφημο Ισπανικό χωριό, ένα ανοιχτό 
μουσείο αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Θα 
ξεναγηθείτε στις διαφορετικές γειτονιές του Ισπανικού Χωριού, 
θα επισκεφθείτε το εργαστήρι φυσητού γυαλιού ανοιχτό στο 
κοινό καθώς επίσης στην περιοχή της Αραγονίας θα δοκιμάσετε 
το παραδοσιακό ποτό της Ισπανίας, την Σανγκρία και το Τουρό. 
Ακόμη, θα δούμε το περίφημο Camp Nou ένα από τα ιστορικότερα 
γήπεδα ποδοσφαίρου της Ευρώπης και έδρα της ποδοσφαιρικής 
ομάδας της Μπαρτσελόνα και καταλήγουμε στο αριστούργημα 
του Καταλανού Αntoni Gaudi την περίφημη Βασιλική της La 
Sagrada Familia (Άγια Οικογένεια)Συνεχίζουμε με την πιο ιστορική 
περιοχή την περίφημη Γοτθική συνοικία. Βρίσκεται ανάμεσα στους 
διάσημους δρόμους Las Ramblas και Via Laietana, την πλατεία 
Plaza Catalunya στην κορυφή και το λιμάνι της πόλης. Στο κέντρο 
της δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναός της Σάντα Ευλάλια που χτίστηκε 
το 1450, ενώ ένα ακόμη σημαντικό αξιοθέατο της περιοχής είναι 
το Ρωμαϊκό Μουσείο. Έπειτα θα ανεβούμε στο Φαλακρό βουνό, 
την Μοντάνια Πελάδα για να επισκεφθούμε το διασημότερο 
πάρκο της Βαρκελώνης που ξεκίνησε να χτίζεται το 1900 από τον 
μεγάλο μοδερνιστή αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: Βαρκελώνη – Figueres – Εκπτωτικό Χωριό 
(La Roca Village) 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ελεύθερο πρωινό για να εξερευνήσετε 
την γραφική πόλη της Βαρκελώνης, να κάνετε τα ψώνια σας και 
να δοκιμάσετε τοπικές γεύσεις. Σας προτείνουμε μια εκδρομή 
στην πόλη Figueres, μια μικρή πόλη της Καταλονίας, κοντά στα 
σύνορα της Γαλλίας. Είναι η γενέτειρα του παγκοσμίου φήμης 
σουρεαλιστή ζωγράφου, Σαλβαντόρ Νταλί. Θα έχουμε επίσκεψη 
στο μαγευτικό μουσείο Νταλί, το οποίο στεγάζει μερικά από τα πιο 
σημαντικά του έργα που προκαλούν δέος. Ακόμη θα επισκεφτείτε 
το διάσημο εκπτωτικό χωριό της Βαρκελώνης, το La Roca Village, 
που προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για αγορές σε μειωμένες 
τιμές σε σύγκριση με τα κανονικά καταστήματα μάρκας. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: Βαρκελώνη – Βαλένθια
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Βαλένθια, 
πρωτεύουσα της ομώνυμης Αυτόνομης Κοινότητας και γενέτειρα 
του διάσημου αρχιτέκτονα Σαντιάγκο Καλατράβα. Με την άφιξη 
θα κάνουμε την πανοραμική μας περιήγηση όπου θα δούμε 
το σύμπλεγμα των 3 κτιρίων «την Πόλη των Τεχνών και της 
Επιστήμης» στο πάρκο του ποταμού Τούρια. Στη συνέχεια θα 
μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης για να δούμε το 
κτίριο που στεγάζει το Ταχυδρομείο με τα φτερωτά αγάλματα, το 

κτίριο του Δημαρχείου, το Ιστορικό Μουσείο και τον επιβλητικό 
γοτθικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Αβοήθητων. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Χρόνος ελεύθερος 
για ξεκούραση. Για το ελεύθερο απόγευμα σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε το ενυδρείο της πόλης που θεωρείται ένα από τα 
σημαντικότερα της Ευρώπης.  

4η ημέρα: Βαλένθια – Μαδρίτη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση  για την πρωτεύουσα της 
Ισπανίας τη Μαδρίτη, που είναι χτισμένη στο κέντρο της Ιβηρικής 
Χερσονήσου, σε υψόμετρο 667 μ. πάνω από την επιφάνεια της 
θάλασσας, στις όχθες του ποταμού Μανθανάρες. Άφιξη νωρίς 
το απόγευμα και μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη, όπου 
σας προτείνουμε για αρχή να δοκιμάσετε τα διάσημα Τάπας, 
συνοδευμένα από παγωμένη μπύρα και να συνεχίσετε με μία 
βόλτα στα γραφικά στενά της πόλης για να ολοκληρώσετε την μέρα 
σας με μία αυθεντική ισπανική εμπειρία.

5η ημέρα: Μαδρίτη – Περιήγηση πόλης
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή μας ξενάγηση θα δούμε 
τα αναρίθμητα αξιοθέατα που στολίζουν” την Μαδρίτη. Θα δούμε 
την μεσαιωνική πλατεία “Πλάθα Μαγιόρ”, την Πουέρτα δελ Σολ 
(την πόρτα του ήλιου) που είναι  το γεωγραφικό  κέντρο  της 
Ισπανίας, την Πλάθα δε Οριέντε  που την διακοσμούν τα αγάλματα 
των Ισπανών βασιλέων, το Βασιλικό Παλάτι με τα 2.500 δωμάτια, 
και τον Καθεδρικό Ναό της Αλμουδένα.  Θα διασχίσουμε μεγάλες 
Λεωφόρους όπως την Λεωφόρου Πράδο, όπου βρίσκονται μεγάλα 
μουσεία, όπως η Πινακοθήκη του Πράδο και Μοντέρνας Τέχνης 
Ρέϊνα Σοφία, θα δούμε τον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα και το 
νεοκλασικό κτίριο που στεγάζει την Βουλή. Θα περάσουμε από 
τις πλατείες του Ποσειδώνα και της Θεάς Κυβέλης με το υπέροχο 
νεοκλασικό κτίριο του Ταχυδρομείου, την Πύλη του Αλκαλά και το 
μεγάλο Πάρκο Ρετίρο. Τέλος θα  διασχίσουμε την μεγάλη λεωφόρο 
Καστελιάνα με τα μοντέρνα κτίρια, το γήπεδο του Μπερναμπέου 
και την Πλατεία του Χριστόφορου Κολόμβου . Επιστροφή το 
μεσημέρι στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. Για το ελεύθερο 
απόγευμα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Μουσείου του 
Πράδο με έργα των μεγάλων ζωγράφων, όπως του Ελ Γκρέκο, 
Μουρίλιο, Βελάσκεθ και Γκόγια, και το Βασιλικό Παλάτι. 

6η ημέρα: Μαδρίτη - Προαιρετική Σεγκόβια & El 
Escorial            
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ελεύθερη μέρα στην πόλη για ψώνια 
και περεταίρω πολιτιστική και γαστρονομική εξερεύνησή της. 
Σας προτείνουμε μία εκδρομή στο Alcázar της Σεγκόβια, που 

7
ΗΜΕΡΕΣ

φημολογείται ότι είναι η έμπνευση του Walt Disney για το κάστρο 
της Σταχτοπούτας. Η Σεγκόβια είναι ένα από τα πιο δημοφιλή 
και αγαπημένα ημερήσια ταξίδια για επισκέπτες που μένουν 
στη Μαδρίτη. Ως τοποθεσία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO, η Σεγκόβια φιλοξενεί ένα ρωμαϊκό υδραγωγείο, το οποίο 
διατηρείται στην καρδιά αυτής της ζωντανής σύγχρονης πόλης. 
Κατά μήκος του δρόμου μας, θα σταματήσουμε στο El Escorial, 
που είναι ένας συνδυασμός ανάμεσα σε ένα γιγάντιο μοναστήρι, 
ένα μαγευτικό ανάκτορο και ταφικά κτήματα για την βασιλική 
οικογένεια. Μπορείτε να περπατήσετε σε ένα από τα σημαντικότερα 
κτίρια της Ισπανίας για να δείτε το πλούτο των έργων τέχνης που 
διακοσμεί αυτό το κτίριο, την αρχιτεκτονική που σας μεταφέρει σε 
άλλη εποχή και τους τάφους βασιλικών μελών της οικογένειας από 
βασιλιάδες σε βασίλισσες και σε συγγενείς. 

7η ημέρα: Μαδρίτη – Τολέδο (πτήση επιστροφής)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Τολέδο, την «πόλη 
των τριών πολιτισμών» (Χριστιανών, Εβραίων και Αράβων), 
χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τάγου, που διατηρεί  αναλλοίωτη 
τη μεσαιωνική φυσιογνωμία της και έχει συμπεριληφθεί στον 
κατάλογο  της Unesco σαν Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε 
τον Καθεδρικό Ναό, που κυριαρχεί στον κέντρο της πόλης και 
αντικατοπτρίζει την ιστορική σημασία του, το σπίτι-μουσείο του 
Ελ Γκρέκο (Δομήνικου Θεοτοκόπουλου) και την εκκλησία του 
Αγίου Θωμά, όπου βρίσκεται το αριστούργημά του Ελ Γκρέκο 
«Η ταφή του κόμη Οργκάθ» (1586-1588). Επιστροφή νωρίς το 
μεσημέρι στη Μαδρίτη και απόγευμα ελεύθερο. Σας προτείνουμε 
να περπατήσετε  στα γραφικά στενά της  περίφημης συνοικίας  
Barrio de la Letras, μία απ’ τις πιο μποέμ συνοικίες  της Ευρώπης, 
όπου έζησαν και δημιούργησαν πολλοί απ’ τους σπουδαίους 
ζωγράφους και λογοτέχνες της Ισπανίας, όπως ο Λόπεθ Ντε Βέγκα 
και Θερβάντες. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο, όπου θα πάρουμε 
την πτήση επιστροφής μας για την Θεσσαλονίκη.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

29.06 
27.07 

10.08 
24.08

A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Θεσ/νίκη - Αθήνα   Πτήση Α3 7101 06:25 - 07:15  
Αθήνα - Βαρκελώνη   Πτήση Α3 710 08:45 - 11:00
Μαδρίτη - Αθήνα  Πτήση Α3 703 01:45 - 06:05
Αθήνα - Θεσ/νικη  Πτήση Α3 7108 08:45 - 09:40
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HOLA ESPANA! BAΡΚΕΛΩΝΗ - FIGUERES - ΒΑΛΕΝΘΙΑ 
ΜΑΔΡΙΤΗ - ΣΕΓΚΟΒΙΑ - EL ESCORIAL - ΤΟΛΕΔΟ

1η ημέρα: Πτήση για Μαδρίτη – Περιήγηση πόλης
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή μας ξενάγηση θα δούμε 
τα αναρίθμητα αξιοθέατα που στολίζουν την Μαδρίτη. Θα δούμε 
την μεσαιωνική πλατεία “Πλάθα Μαγιόρ”, την Πουέρτα δελ Σολ 
(την πόρτα του ήλιου) που είναι  το γεωγραφικό  κέντρο  της 
Ισπανίας, την Πλάθα δε Οριέντε  που την διακοσμούν τα αγάλματα 
των Ισπανών βασιλέων, το Βασιλικό Παλάτι με τα 2.500 δωμάτια, 
και τον Καθεδρικό Ναό της Αλμουδένα.  Θα διασχίσουμε μεγάλες 
Λεωφόρους όπως την Λεωφόρου Πράδο, όπου βρίσκονται μεγάλα 
μουσεία, όπως η Πινακοθήκη του Πράδο και Μοντέρνας Τέχνης 
Ρέϊνα Σοφία, θα δούμε τον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα και το 
νεοκλασικό κτίριο που στεγάζει την Βουλή. Θα περάσουμε από 
τις πλατείες του Ποσειδώνα και της Θεάς Κυβέλης με το υπέροχο 
νεοκλασικό κτίριο του Ταχυδρομείου, την Πύλη του Αλκαλά και το 
μεγάλο Πάρκο Ρετίρο. Τέλος θα  διασχίσουμε την μεγάλη λεωφόρο 
Καστελιάνα με τα μοντέρνα κτίρια, το γήπεδο του Μπερναμπέου και 
την Πλατεία του Χριστόφορου Κολόμβου. Επιστροφή το μεσημέρι 
στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. Για το ελεύθερο απόγευμα 
σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Μουσείου του Πράδο με 
έργα των μεγάλων ζωγράφων, όπως του Ελ Γκρέκο, Μουρίλιο, 
Βελάσκεθ και Γκόγια, και το Βασιλικό Παλάτι.

2η ημέρα: Μαδρίτη – Τολέδο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Τολέδο, την «πόλη 
των τριών πολιτισμών» (Χριστιανών, Εβραίων και Αράβων), 
χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τάγου, που διατηρεί  αναλλοίωτη 
τη μεσαιωνική φυσιογνωμία της και έχει συμπεριληφθεί στον 
κατάλογο  της Unesco σαν Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε 
τον Καθεδρικό Ναό, που κυριαρχεί στον κέντρο της πόλης και 
αντικατοπτρίζει την ιστορική σημασία του, το σπίτι-μουσείο του 
Ελ Γκρέκο (Δομήνικου Θεοτοκόπουλου) και την εκκλησία του 
Αγίου Θωμά, όπου βρίσκεται το αριστούργημά του Ελ Γκρέκο 
«Η ταφή του κόμη Οργκάθ» (1586-1588). Επιστροφή νωρίς το 
μεσημέρι στη Μαδρίτη και απόγευμα ελεύθερο. Σας προτείνουμε 
να περπατήσετε  στα γραφικά στενά της  περίφημης συνοικίας  
Barrio de la Letras, μία απ’ τις πιο μποέμ συνοικίες  της Ευρώπης, 
όπου έζησαν και δημιούργησαν πολλοί απ’ τους σπουδαίους 
ζωγράφους και λογοτέχνες της Ισπανίας, όπως ο Λόπεθ Ντε Βέγκα 
και Θερβάντες.

3η ημέρα: Μαδρίτη – Βαλένθια
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Βαλένθια, 
πρωτεύουσα της ομώνυμης Αυτόνομης Κοινότητας και γενέτειρα 
του διάσημου αρχιτέκτονα Σαντιάγκο Καλατράβα. Ελεύθερη μέρα 
στην πόλη για να κάνετε τις αγορές σας και να περπατήσετε στα 
στενά της. Σας προτείνουμε να εκμεταλλευτείτε την μέρα σας με 
μία επίσκεψη στο ενυδρείο της πόλης, το οποίο θεωρείται ένα από 
τα σημαντικότερα της Ευρώπης.
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Περιλαμβάνονται: 
Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Θεσ/νικη - Αθήνα - 
Μαδρίτη,Βαρκελώνη - Αθήνα - Θεσ/νικη. Eπτά (7) διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία 4* 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. 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

4η ημέρα: Βαλένθια (Περιήγηση Πόλης) - Βαρκελώνη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε την πανοραμική μας 
περιήγηση όπου θα δούμε το σύμπλεγμα των 3 κτιρίων «την Πόλη 
των Τεχνών και της Επιστήμης» στο πάρκο του ποταμού Τούρια. 
Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης για 
να δούμε το κτίριο που στεγάζει το Ταχυδρομείο με τα φτερωτά 
αγάλματα, το κτίριο του Δημαρχείου, το Ιστορικό Μουσείο και τον 
επιβλητικό γοτθικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Αβοήθητων. 
Αναχώρηση για την Βαρκελώνη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: Βαρκελώνη (Περιήγηση Πόλης)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αρχίζουμε τη γνωριμία με την πόλη 
μ’ ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία, το λόφο Montjuic με την 
υπέροχη θέα. Θα δούμε το Ολυμπιακό Στάδιο που φιλοξενήθηκε 
η Ολυμπιάδα του 1992 και θα μπορείτε να φωτογραφηθείτε με 
φόντο όλα τα ενδιαφέροντα κτίρια της Βαρκελώνης. Μεταξύ 
άλλων, θα δούμε επίσης το περίφημο Ισπανικό χωριό, ένα ανοιχτό 
μουσείο αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Θα 
ξεναγηθείτε στις διαφορετικές γειτονιές του Ισπανικού Χωριού, 
θα επισκεφθείτε το εργαστήρι φυσητού γυαλιού ανοιχτό στο 
κοινό καθώς επίσης στην περιοχή της Αραγονίας θα δοκιμάσετε 
το παραδοσιακό ποτό της Ισπανίας, την Σανγκρία και το Τουρό. 
Ακόμη, θα δούμε το περίφημο Camp Nou ένα από τα ιστορικότερα 
γήπεδα ποδοσφαίρου της Ευρώπης και έδρα της ποδοσφαιρικής 
ομάδας της Μπαρτσελόνα και καταλήγουμε στο αριστούργημα 
του Καταλανού Αntoni Gaudi την περίφημη Βασιλική της La 
Sagrada Familia (Άγια Οικογένεια)Συνεχίζουμε με την πιο ιστορική 
περιοχή την περίφημη Γοτθική συνοικία. Βρίσκεται ανάμεσα στους 
διάσημους δρόμους Las Ramblas και Via Laietana, την πλατεία 
Plaza Catalunya στην κορυφή και το λιμάνι της πόλης. Στο κέντρο 
της δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναός της Σάντα Ευλάλια που χτίστηκε 
το 1450, ενώ ένα ακόμη σημαντικό αξιοθέατο της περιοχής είναι 
το Ρωμαϊκό Μουσείο. Έπειτα θα ανεβούμε στο Φαλακρό βουνό, 
την Μοντάνια Πελάδα για να επισκεφθούμε το διασημότερο πάρκο 
της Βαρκελώνης που ξεκίνησε να χτίζεται το 1900 από τον μεγάλο 
μοδερνιστή αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί.

6η ημέρα:  Βαρκελώνη – Figueres – Εκπτωτικό Χωριό 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ελεύθερο πρωινό για να εξερευνήσετε 
την γραφική πόλη της Βαρκελώνης, να κάνετε τα ψώνια σας και 
να δοκιμάσετε τοπικές γεύσεις. Σας προτείνουμε μια εκδρομή 
στην πόλη Figueres, μια μικρή πόλη της Καταλονίας, κοντά στα 
σύνορα της Γαλλίας. Είναι η γενέτειρα του παγκοσμίου φήμης 

σουρεαλιστή ζωγράφου, Σαλβαντόρ Νταλί. Θα έχουμε επίσκεψη 
στο μαγευτικό μουσείο Νταλί, το οποίο στεγάζει μερικά από τα πιο 
σημαντικά του έργα που προκαλούν δέος. Ακόμη θα επισκεφτείτε 
το διάσημο εκπτωτικό χωριό της Βαρκελώνης, το La Roca Village, 
που προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για αγορές σε μειωμένες 
τιμές σε σύγκριση με τα κανονικά καταστήματα μάρκας. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.

7η ημέρα: Βαρκελώνη - Προαιρετική Montserrat & 
Tibidabo               
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα στην πόλη. Σας 
προτείνουμε μία εκδρομή στο όρος Montserrat, το οποίο βρίσκεται 
έξω από την πόλη της Βαρκελώνης και προσφέρει εκπληκτική 
θέα σε όσους επιθυμούν να το επισκεφθούν. Για πολλούς η 
επίσκεψη στο Montserrat και το ομώνυμο μοναστήρι αποτελεί 
μια εμπειρία που δε θα πρέπει να παραλείψει όποιος επισκεφθεί 
την πρωτεύουσα της Καταλονίας. Ακόμη, αξίζει μια επίσκεψη στο 
λόφο του Tibidabo, που αποτελεί τον καλύτερο τρόπο να δει κανείς 
τη Βαρκελώνη από ψηλά και να θαυμάσει την εκπληκτική θέα. 
Στο λόφο υπάρχει επίσης και ο ναός Sagrat Cor, ενώ κατά τους 
θερινούς μήνες λειτουργεί και ένα μικρό λούνα πάρκ, ιδανικό για 
μικρά παιδιά.

8η ημέρα:  Βαρκελώμη - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το αεροδρόμιο, 
όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής μας για την Θεσσαλονίκη.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

20.07 
03.08 

17.08 
31.08

A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ
Θεσσαλονίκη - Αθήνα Α37103 07:20 - 08:10
Αθήνα - Μαδρίτη Α3700 09:10 - 12:00
Βαρκελώνη - Αθήνα Α3711 11:50 - 15:40
Αθήνα - Θεσσαλονίκη Α37126 19:20 -20:15

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΤΗΣ
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ΘΉΣΑΥΡΟΙ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ  

1η ημέρα Πτήση για Λισαβόνα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της 
Πορτογαλίας, Λισαβόνα που βρίσκεται απλωμένη πάνω σε επτά 
λόφους και με το βλέμμα στραμμένο στον Ατλαντικό. Άφιξη και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Λισαβόνα (περιήγηση)
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση της πόλης που 
αποτέλεσε για πολλά χρόνια μία από τις πλουσιότερες και 
σημαντικότερες πόλεις της Ευρώπης. H γραφική γειτονιά 
της Αλφάμα με τα στενά δρομάκια και τα παλαιά σπίτια, το 
μεγαλόπρεπο μνημείο των Θαλασσοπόρων, ο πύργος Μπελέμ, 
το περίφημο μοναστήρι των Iερονυμιτών το οποίο και θα 
επισκεφθούμε για να θαυμάσουμε τη μοναδική «Μανουελίνο» 
διακοσμητική. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην Cidade 
Baixa, την αριστοκρατική κάτω πόλη, με τις φαρδιές λεωφόρους 
και τα επιβλητικά κτίρια που αντιπροσωπεύουν το μεγαλειώδες 
παρελθόν της χώρας. Για το βράδυ προτείνουμε να απολαύσετε 
γνήσια τραγούδια φάδο (fado), τραγούδια της νοσταλγίας και του 
πεπρωμένου.

3η ημέρα Λισαβόνα - Έβορα - Μέριδα - Σεβίλλη
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την Έβορα. Θα περιηγηθούμε 
στην ατμοσφαιρική παλιά πόλη που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της Unesco και θα θαυμάσουμε τον ναό της Αρτέμιδας 
που αποτελεί τον καλύτερα διατηρημένο ρωμαϊκό ναό της 
Ιβηρικής. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Μέριδα, πρωτεύουσα 
της περιφέρειας Εξτρεμαδούρα. Η Μέριδα είναι μία από τις 
πλουσιότερες πόλεις της Ισπανίας σε αρχαιολογικούς χώρους. 
Ξεχωρίζουν το ρωμαϊκό θέατρο και το αρχαίο αμφιθέατρο, αλλά 
και πλήθος από ρωμαϊκούς ναούς, τείχη και μαυσωλεία. Τέλος, 
κατευθυνόμαστε προς την πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας, Σεβίλλη. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Σεβίλλη (περιήγηση)
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, 
την περίφημη Σάντα Κρουθ με τα γραφικά στενά, τα ανθοστόλιστα 
μπαλκόνια και τα πλέον καλαίσθητα Πάτιος σε όλη την Ισπανία. 
Θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό της πόλης, τρίτο σε μέγεθος 
παγκοσμίως, και θα συνεχίσουμε με την επίσκεψη στο Αλκάθαρ, το 
βασιλικό ανάκτορο στην Σεβίλλη που είχε κάποτε την πρόθεση να 
ανταγωνιστεί σε ομορφιά την περίφημη Αλάμπρα. Η ξενάγησή μας 
θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη σε δύο από τις εντυπωσιακότερες 
πλατείες σε όλη την χώρα. Την πλατεία της Ισπανίας και την πλατεία 

της Αμερικής. Για το βράδυ προτείνουμε να παρακολουθήσετε 
Φλαμένγκο στην πατρίδα του και να αφεθείτε στον έντονο και 
γεμάτο πάθος ρυθμό του.

5η ημέρα Σεβίλλη - Κόρδοβα - Γρανάδα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την Κόρδοβα που αποτέλεσε 
πρωτεύουσα του περίφημου Χαλιφάτου, πνευματικό και διοικητικό 
κέντρο του Ισλάμ. Θα επισκεφθούμε το περίφημο Τζαμί – 
Mezquita, σιωπηλό τέμενος σε ένα δάσος από κολώνες, αψίδες, 
οροφές από κέδρο Λιβάνου και αραβουργήματα αμύθητης αξίας. 
Σήμερα, στο κέντρο του τεμένους βρίσκεται ο καθεδρικός ναός της 
Κόρδοβα. Ακολουθεί μια περιπλάνηση στα γραφικά σοκάκια της 
πρώην εβραϊκής συνοικίας με υπέροχα πάτιος και πολλά μαγαζάκια 
λαϊκής τέχνης. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς τη Γρανάδα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Γρανάδα (περιήγηση)
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την περιήγησή μας στη Γρανάδα. 
Θα δούμε, μεταξύ άλλων, το σημαντικότερο αραβικό μνημείο 
της Ισπανίας, τον εντυπωσιακό λόφο της Αλάμπρα (το κόκκινο 
κάστρο στην αραβική γλώσσα). Είναι δημιούργημα της ακμής 
του Σουλτανάτου της Γρανάδα, ένα αριστούργημα ισλαμικής 
αρχιτεκτονικής του 14ου αιώνα με αφάνταστη λεπτομέρεια στην 
διακόσμηση.

7η ημέρα Γρανάδα - Ρόντα - Μάλαγα - Πτήση 
επιστροφής
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Ρόντα, ένα από τα «λευκά χωριά» 
της Ανδαλουσίας. Εκεί θα δούμε εντυπωσιακούς βραχώδεις 
σχηματισμούς, παραδοσιακά κτίρια στο χείλος του γκρεμού, το 
φημισμένο φαράγγι με τον ποταμό που χωρίζει την πόλη στα δύο 
και μια επιβλητική γέφυρα που ενώνει τις εκατέρωθεν πλευρές 
της. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη Μάλαγα, γενέτειρα του 
Πάμπλο Πικάσο και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ανδαλουσίας. 
Θα δούμε, μεταξύ άλλων, υπέροχες καθολικές εκκλησίες δίπλα 
σε εντυπωσιακά palacio που σήμερα έχουν μεταμορφωθεί σε 
εξαιρετικά μουσεία όπως το εμβληματικό μουσείο Picasso. Θα 
περιηγηθούμε στα στενά πλακόστρωτα σοκάκια της Παλιάς Πόλης 
και θα ανηφορίσουμε τον λόφο του κάστρου Gibralfaro όπου επτά 
αιώνες μαυριτανικής κυριαρχίας συνομιλούν με τα ερείπια ενός 
ρωμαϊκού αμφιθεάτρου. Τέλος, μεταφορά στο αεροδρόμιο της 
Μάλαγα για τη βραδινή πτήση της επιστροφής.

7
ΗΜΕΡΕΣ

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΤΗΣ

ΜΑΛΑΓΑ

ΡΟΝΤΑ

Σημαντική Σημείωση: Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα



ΛΙΣΑΒΟΝΑ - ΕΒΟΡΑ - ΜΕΡΙΔΑ - ΣΕΒΙΛΛΗ - ΚΟΡΔΟΒΑ - ΓΡΑΝΑΔΑ - ΡΟΝΤΑ - ΜΑΛΑΓΑ

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean Airlines.
Έξι (6) 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. 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.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

    11.08    

A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ
Θεσ/νίκη - Αθήνα Πτήση Α3 7121 17:30 - 18:20                                                                                                                                            
Αθήνα - Λισαβόνα Πτήση Α3 722 20:35 - 23:00
Μάλαγα - Αθήνα Πτήση Α3 719 01:55 - 06:30                                                                                                                                            
Αθήνα - Θεσ/νικη Πτήση Α3 7110 09:55 - 10:50

ΣΕΒΙΛΛΗ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

20.07    03.08    

A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ
Θεσ/νίκη - Αθήνα  Πτήση Α3 7121 17:30 - 18:20                                                                                                                                            
Αθήνα - Μάλαγα  Πτήση Α3 718 22:10 - 01:10                                                                                                                                            
Λισαβόνα - Αθήνα  Πτήση Α3 723 23:50 - 05:45                                                                                                                                            
Αθήνα- Θεσ/νικη Πτήση Α3 7108 08:45 - 09:40
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ΠΟΝΤΟΣ Αλησμόνητες Πατρίδες - Προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά

1η ημέρα  Θεσσαλονίκη - Πτήση για Σαμσούντα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης & πτήση με τις 
Τουρκικές Αερογραμμές για την πόλη της Σαμσούντας μέσω Κων/
πολης.  Αφιξη στη Σαμσούντα (την αρχ. Αμισό) Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. 

2η ημέρα Σαμσούντα  - (Σινώπη)
Πρόγευμα & αναχώρηση για να περιηγηθούμε στην ελληνική 
συνοικία της Σαμψούντας, όπου έχει 4 παλιά ελληνικά σχολεία, 
παλιά αρχοντικά σπίτια του 20ου αιώνα μ.Χ, που ανήκαν σε 
Έλληνες.  Κατόπιν θα μεταβούμε στη Σινώπη, τη γενέτειρα του 
Διογένη. Η Σινώπη ήταν η πρώτη ελληνική αποικία στον Πόντο 
και αφετηρία του Εξελληνισμού των εκεί ακτών μέχρι την μακρινή 
Κολχίδα. Περιήγηση της πόλη, όπου θα δούμε τα τείχη, το φρούριο 
και τα ερείπια των ναών και επιστροφή στη Σαμσούντα. Χρόνος 
ελεύθερος. Δείπνο.

3η ημέρα Σαμσούντα - Φάτσα – Ορντού – Κερασούντα- 
Τραπεζούντα 
Πρόγευμα & αναχώρηση για  την αρχαία πόλη Θεμίσκυρα ή 
Τσαρσαμπά, πατρίδα των Αμαζόνων κατά τη μυθολογία, φτάνουμε 
στην Οινόη (Uniye), στάση για καφέ και ξεκούραση. Διασχίζουμε 
τις ακτές του Ευξείνου Πόντου, περνάμε από Φάτσα και φτάνουμε 
στα Κοτύωρα  (Ordu), όπου θα δούμε στην είσοδο της πόλης το 
μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής. Στη συνέχεια περνάμε από την 
φημισμένη πόλη για την παραγωγή κερασιών Κερασούντα. Στάση 

για καφέ. Ξενάγηση της πόλης και επίσκεψη στην εκκλησία του Αγ. 
Νικολάου. Ακολούθως μέσω Τρίπολης όπου θα δούμε το κάστρο με 
τα ερείπια της εκκλησίας της Ζωοδόχου Πηγής και μέσω Πλατάνων 
φτάνουμε στην Τραπεζούντα. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση. 
Δείπνο. 

4η ημέρα Τραπεζούντα – (Παν.Σουμελά)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την περιοχή της Ματσούκας με το 
όρος Μελά απ’ όπου πήρε και το όνομα του το μοναστήρι της 
Παναγίας Σουμελά. Η «Ιερουσαλήμ των Ποντίων », η Παναγία 
Σουμελά χρονολογείται από τον 4ο αιώνα. Καθ́  οδών στάση 
στης Τρίχας το γεφύρι. Επιστροφή στην Τραπεζούντα. Χρόνος 
ελεύθερος στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.

5η ημέρα  Τραπεζούντα (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας από το μουσείο της 
Αγίας Σοφίας με την εκπληκτική αρχιτεκτονική και τις αγιογραφίες 
της , το Φροντιστήριο Τραπεζούντος, το μεγαλύτερο σχολείο 
της Ανατολής, την έπαυλη του τραπεζίτη Καπαγιαννίδη, σήμερα 
Ατατούρκ Κιοσκ  όπου βρίσκεται στο λόφο Σοούκ Σού  (Κρυονέρι). 
Στη συνέχεια θα δούμε την Παναγία Χρυσοκέφαλου, που 
αποτέλεσε το μητροπολιτικό ναό της Τραπεζούντας, θα δούμε τον 
Ναό του Αγ. Ευγενίου, πολιούχου της Τραπεζούντας. Θα έχουμε τη 
δυνατότητα να ανηφορήσουμε προς το Μίθριον Όρος , τον λόφο 
Μπόζτεπε απ’ όπου θα απολαύσουμε πανοραμική θέα της πόλης 
αλλά και την Μονή Θεοσκεπάστου, που βρίσκεται στους πρόποδές 
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Περιλαμβάνονται: 
Μεταφορές – μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο
 Πέντε (5) διαν/σεις σε ξενοδοχεία 4* .  Πέντε (5) προγεύματα & πέντε 
(5) δείπνα στο ξενοδοχείο. Ξεναγήσεις από ελληνόφωνο ξεναγό. Συνοδός 
– Αρχηγός του γραφείου μας. Ξεναγήσεις – περιηγήσεις που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα. Πλήρης Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης και Ιατροφαρμακευτικής 
κάλυψης. Φ.Π.Α 

 Δεν Περιλαμβάνονται:   
Εισόδους μουσείων – αρχαιολογικών  χώρων – εκκλησιών. Διασκεδάσεις, 
επιπλέον γεύματα, ποτά , εκδηλώσεις και γενικά ότι αναγράφεται  στο 
πρόγραμμα ως προαιρετικό. Φιλοδωρήματα   (οδηγού, ξεναγού, αρχηγού).

ΣΑΜΣΟΥΝΤΑ - ΣΙΝΩΠΗ - ΦΑΤΣΑ - ΟΡΝΤΟΥ - ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ
ΠΑΝ. ΣΟΥΜΕΛΑ - ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

13.08

A N A X Ω Ρ Η Σ H

Θεσ/νικη - Κων/πολη  Πτήση TK 1882 09:40 - 11:00                                                                                                                                            
Κων/πολη - Σαμσούντα  Πτήση ΤΚ 2810 16:05 - 17:35
Τραπεζούντα - Κων/πολη Πτήση ΤΚ 2825 15:15 - 17:10                                                                                                                                            
Κων/πολη - Θεσ/νικη Πτήση TK 1893 19:10 - 20:30   

του. Στη συνέχεια θα δούμε το σπίτι της Μέριμνας Ποντίων Κυριών, 
τα κτήρια των τραπεζών Καπαγιαννίδη και Φωστηρόπουλου, 
που σήμερα φιλοξενούν αντίστοιχα, την αίθουσα της Τράπεζας 
Εργασίας και το ταχυδρομείο δεμάτων της Τουρκίας. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

6η ημέρα Τραπεζούντα – Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Τραπεζούντας για 
να πάρουμε την πτήση της επιστροφής για την Θεσσαλονίκη μέσω 
Κων/πολης.

ΠΤΗΣΗ ΜΕ ΤURKISH AIRLINES



ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ…

1η μέρα   Θεσ/νίκη – Κων/πολη -  Νεάπολη 
(Nevsehir) –Άβανος   
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <<Μακεδονία>> της Θες/νίκης στις 
07:40 και πτήση (με της Τουρκικές Αερογραμμές) για την περίφημη 
πόλη της Νεάπολης μέσω Κων/πολης. Άφιξη στις 13:45 και πρώτη 
γνωριμία με τη γραφική πόλη Τακτοποίηση στα δωμάτια του 
ξενοδοχείου μας. Δείπνο, διανυκτέρευση.   

2η μέρα  Άβανος- Κόραμα (GOREME) – Ζελβη – 
Ουτσχισαρ (ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΣΤΡΟ) – Αραβισσός (Gulsehir)
Πρωινό και ξεκινάμε για τη γειτονική Κοιλάδα του Κοράμματος 
(Goreme) με τις περίφημες υπόσκαφες εκκλησίες. Ένα μοναδικό 
θέαμα με έντονα πρωτοχριστιανικά στοιχεία και αξεπέραστη 
φυσιολατρική ομορφιά. Μετά τη λεπτομερή ξενάγηση μας θα 
συνεχίσουμε προς το Τσαβουσιν  πασίγνωστo για τα εργαστήρια 
κεραμουργείας και ειδών λαϊκής τέχνης. Θα ξεναγηθούμε στην 
πανέμορφη πόλη, κλασικό δείγμα της Καππαδοκιακής τέχνης, 
σε ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό μοτίβο, που 
θυμίζει θεατρικό σκηνικό. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην 
γραφική Αραβισσό όπου και θα επισκεφθούμε την εκκλησία 
του Αγ. Δημητρίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο . 
Διανυκτέρευση. 
3η μέρα Νεάπολη (Nevsehir) - Μαλακοπή - Καρβάλη 
-Άβανος 
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας από την 
πόλη της Νεάπολης με πρώτο σταθμό την Μαλακοπή (Derinkuyu) 
όπου βρίσκεται η Υπόγεια Πολιτεία. Θα κατηφορίσουμε δεκάδες 
μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και θα θαυμάσουμε 
μια ανεπανάληπτη κατασκευή που συγκλονίζει και τον πλέον 
αδιάφορο επισκέπτη. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην 
Καρβάλη (Guzelyurt) όπου θα θαυμάσουμε την εκκλησία του 
Αγίου Γρηγορίου, τη μικρή κεντρική πλατεία και το Παρθεναγωγείο 
(που σήμερα έχει μετατραπεί σε ξενοδοχείο). Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.  Δείπνο. Στη συνέχεια παρακολούθηση του χορού 
των περιστρεφόμενων Δερβίσηδων, στον οποίο είναι εμφανής η 
επίδραση των Ησυχαστών. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα  Άβανος –Σινασος -Άβανος
Πρωινό. Αναχώρηση για την Σινασό όπου θα ξεναγηθούμε στην 
εκκλησία των Αγ. Κων/νου και Ελένης και στον Άγιο Νικόλαο. 
Μια μοναδική περιοχή που ‘κουβαλάει’ μια βαριά αρχιτεκτονική 
κληρονομιά των ιδιαίτερα  ευπόρων εμπόρων της περιοχής. Θα 
διασχίσουμε, με τα πόδια, την κεντρική πλατεία, θα επισκεφθούμε 
και θα θαυμάσουμε το αρχοντικό του Ρίζου, ένα δείγμα των 
σπουδαίων αρχοντικών της εποχής, χώρος κατοικίας ενός 
ιστορικού προσώπου που διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στη 
διάρκεια της ανταλλαγής των πληθυσμών μετά την Μικρασιατική 
Καταστροφή. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο, διανυκτέρευση.

5η μέρα  Άβανος - Καισάρεια - Άβανος
Πρωινό και αναχωρούμε για την Καισάρεια και το κέντρο της 
πόλης. Θα εντυπωσιαστούμε από το άρτιο οδικό της δίκτυο, τη 
γενική καθαριότητα, τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, 
τα μοντέρνα κτίρια και την κεντρική πλατεία της. Θα έχουμε αρκετό 
ελεύθερο χρόνο για να γνωρίσουμε την παραδοσιακή τοπική 
αγορά που βρίσκεται δίπλα στο Βυζαντινό Κάστρο. Στη συνέχεια 
θα ξεναγηθούμε στη πόλη του Προκοπίου. Θα περπατήσουμε 
στα στενά δρομάκια με τα αρχοντικά (Asmali Konak) και στα 
παραδοσιακά κτίρια της παλαιάς πόλης. Ο παραπάνω οικισμός 
ανήκει στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της UNESCO. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα   Άβανος - Καισάρεια - Κων/πολη - Θεσ/νίκη  
Πρωινό και αναχωρούμε για  το αεροδρόμιο της Καισάρειας για την 
πτήση της Θεσ/νίκης διαμέσου της Κων/πολης.

6
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Περιλαμβάνονται:  
Αεροπορικά εισιτήρια με την Turkish Airlines από Θεσσαλονίκη ή Αθήνα για 
την Kαππαδοκία (αεροδρόμια Νεάπολης και Καισάρειας ). Μια αποσκευή 
20 kg και μια χειραποσκευή 8 kg ανά άτομο.
5  διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 *  στη περιοχή Άβανος . 5  πρωινά 
στη μορφή πλουσιοπάροχου ανοιχτού μπουφέ. 5 Εκδρομές , ξεναγήσεις , 
περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ελληνόφωνος    τοπικός ξεναγός 
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: 
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων. Ποτά, αναψυκτικά στα 
γεύματα / δείπνα και οποιαδήποτε επιπλέον προαιρετική ενέργεια.

Σημειώσεις:  

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι όμοιες με τις αντίστοιχες της 
ηπειρωτικής Ελλάδας.

• Συναλλαγές στην Τουρκία γίνονται με Τουρκικές λίρες ισοτιμία: 1 € =6, TL.

• Αν κάποιοι από τους ταξιδιώτες θέλουν να επισκεφθούν οικισμούς και 
τοποθεσίες που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει 
κατόπιν συνεννόησης με τους διοργανωτές και το κόστος επιβαρύνεται ο 
ταξιδιώτης.( Αφορά την ελεύθερη ημέρα )

• Κατά τη διάρκεια της αποβίβασης από το αεροσκάφος στην Κων/
πολη πρέπει απαραίτητα, όσοι ταξιδεύετε με ταυτότητα νέου τύπου, να 
κρατήσετε για την επιστροφή σας το λευκό χαρτάκι πάνω στο όποιο θα 
‘σφραγίσουν’ οι Τούρκοι αστυνομικοί την είσοδο σας. Θα σας χρειαστεί 
απαραίτητα κατά την επιστροφή σας!

• Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Τουρκία διαφέρουν 
από τις αντίστοιχες στην Θες/νικη, τουλάχιστον σε όσα αφορά την 
ευρύτερη περιοχή της Καππαδοκίας, Το κλίμα είναι ηπειρωτικό, ζεστό 
το πρωί και επικρατεί περισσότερο δροσιά το βραδάκι. Χρειάζονται 
απαραίτητα να έχετε μαζί σας, μπουφάν, αδιάβροχο και μια ομπρέλα που 
ίσως χρειαστεί.

• Παρακαλείσθε να είστε πάντα ενήμεροι του καθημερινού προγράμματος, 
έτσι ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις και παρανοήσεις.

• Στο πρόγραμμα μας συμπεριλαμβάνονται τα πρωινά και τα δείπνα στους 
χώρους του ξενοδοχείου. Δεν περιλαμβάνονται οι καταναλώσεις ποτών 
που επιβαρύνουν τον κάθε ταξιδιώτη χωριστά.

ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΠΡΟΚΟΠΙ - ΜΑΛΑΚΟΠΗ - ΚΑΡΒΑΛΗ - ΚΟΡΑΜΑ - ΣΙΝΑΣΟΣ - ΑΡΑΒΙΣΣΟΣ - 
ΑΒΑΝΟΣ - ΟΥΤΣΧΙΣΑΡ - ΖΕΛΒΗ - ΟΡΤΑΧΙΣΑΡ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

31.07
07.08

21.08
14.08

A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη TK1882 09:35 - 10:55
Κωνσταντινούπολη - Νεβσεχιρ TK 2004 12:40 - 13:55
Καϊσέρι - Κωνσταντινούπολη TK 2013 14:40 - 16:20
Κωνσταντινούπολη - Θεσσαλονίκη TK 1893 19:10 - 20:30  

DERINKUYU - ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΟΛΗ
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩN

ΣΙΚΕΛΙΑ

6
ΗΜΕΡΕΣ

6
ΗΜΕΡΕΣ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 13.08 - 20.08 - 25.08

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 06.08  - 12.08 - 18.08 - 24.08



ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 9 ΉΜΕΡΕΣ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΜΑΡΟΚΟ 9 ΉΜΕΡΕΣ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 9 ΉΜΕΡΕΣ

ΕΞΩΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΜΑΡΟΚΟ 7 ΉΜΕΡΕΣ

ΤΥΝΉΣΙΑ 8 ΉΜΕΡΕΣ

ΝΤΟΥΜΠΑΙ & ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 9 ΉΜΕΡΕΣ

SPECIAL ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ 7 ΉΜΕΡΕΣ

ΜΠΑΛΙ “ΤΟ ΝΉΣΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ” 10 ΉΜΕΡΕΣ

BEST OF CUBA 10 ΉΜΕΡΕΣ
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9 ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Πτήση για Μαρακές
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και βραδινή πτήση για Μαρακές. Άφιξη και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.

2η ημέρα Μαρακές - Καζαμπλάνκα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Καζαμπλάνκα, οικονομική πρωτεύουσα του 
Μαρόκου. Θα ξεναγηθούμε στην κεντρική αγορά, στην πλατεία Ηνωμένων 
Εθνών, στην πλατεία Μοχάμεντ Ε΄, στο μέγα τζαμί του Χασάν Β΄ (εξωτερικά), 
στην παραλιακή λεωφόρο Κορνίς όπου θα έχουμε χρόνο για να απολαύσουμε 
τον καφέ μας και την πλούσια συνοικία Άνφα με τον ιππόδρομο και τα 
γήπεδα γκολφ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

3η ημέρα Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Μεκνές - Φεζ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την μητροπολιτική πρωτεύουσα του Μαρόκου, 
Ραμπάτ. Εκεί θα θαυμάσουμε το παλάτι του βασιλιά Χασάν Β΄, το μαυσωλείο 
του Μοχάμεντ Ε΄ και τον πύργο Χασάν και την εντυπωσιακή Κάσμπα της 
Ουντάγια. Συνεχίζουμε για την πρώην αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές 
όπου θα δούμε την ιστορική πλατεία Λαχεντίμ γνωστή ως πλατεία καταστροφής 
της μεγαλοπρεπής πόλης Μπαμπ ελ Μανσούρ και το παλάτι Μουλάι Ισμαήλ. 
Τέλος, άφιξη στην ιερή πόλη Φεζ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

4η ημέρα Φεζ
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση στη μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό 
μετά την Καζαμπλάνκα και μία από τις τέσσερις αυτοκρατορικές πόλεις, Φεζ. 
Η ξενάγηση στην πρώτη μουσουλμανική Μεντίνα ξεκινάει από το παλαιότερο 
οχυρωμένο τμήμα της πόλης με τα 9.202 σοκάκια. Εκεί θα δούμε εξωτερικά την 
κορανική σχολή Μπου Ανανία και την εβραϊκή συνοικία Μελλάχ, ενώ θα έχουμε 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε το παλάτι των Μερενίδων, το τζαμί Καραουίν που 
αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του αραβικού τότε κόσμου 
και το μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα Φεζ - Μέσος Άτλαντας - Μαρακές
Πρόγευμα και θα αναχώρησουμε από τη Φεζ. Με ενδιάμεσες στάσεις στην 
ορεινή Ιφράν που βρίσκεται στην περιοχή του μέσου Άτλαντα και στη συνέχεια 
στην όμορφη Μπενί Μελάλ που αποτελεί οικονομικό κέντρο της περιοχής, άφιξη 
στο εξωτικό και κοσμοπολίτικο Μαρακές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και διανυκτέρευση.

6η ημέρα Μαρακές
Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές. Μεταξύ άλλων θα δούμε 
εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, σύμβολο του Μαρακές, το παλάτι Ελ Μπαχία και 
το μουσείο Νταρ Σι Σαϊντ, πανέμορφο ανάκτορο που στεγάζει μια εντυπωσιακή 
συλλογή Μαροκινών Λαϊκών Τεχνών. Συνεχίζουμε με τη φημισμένη πλατεία 
Τζεμαά ελ Φνα ή αλλιώς «Πλατεία των Θαυμάτων». Η Τζεμαά ελ Φνα είναι 
σύμβολο του Μαρακές, όπου επί καθημερινής βάσης εκτυλίσσεται ένα 
μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν υπαίθριοι αυτοσχέδιοι πάγκοι-εστιατόρια,
γητευτές φιδιών, παραμυθάδες, σε συνδυασμό πάντα με τα εκατοντάδες 
μαγαζιά που ξετρυπώνουν στις πιο απίθανες γωνίες των εμπορικών περιοχών 
που ονομάζονται σουκς. Η Μεντίνα του Μαρακές (παλιά πόλη) αποτελεί από το 
1995 μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Στη συνέχεια προαιρετικά 
θα περιηγηθούμε στα μονοπάτια του ολάνθιστου παραμυθένιου κήπου 
Μαζορέλ όπου βρίσκεται και το μνημείο για τον Yves Saint Laurent, ο οποίος 
εξασφάλισε τη διατήρηση των κήπων με προσωπική φροντίδα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

7η ημέρα Μαρακές (ελεύθερη μέρα) - Προαιρετική εκδρομή 
στην Εσαουίρα - Αποχαιρετιστήριο φολκλορικό γλέντι
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα για να μπορείτε να περιπλανηθείτε μόνοι σας στο 
πανέμορφο Μαρακές και για τις αγορές σας. Προτείνουμε να επισκεφθείτε την 
Εσαουίρα, παραθαλάσσια πόλη του δυτικού Μαρόκο, στις ακτές του Ατλαντικού. 
Θα θαυμάσουμε τα επιβλητικά τείχη στο χρώμα της άμμου, τα λευκά σαν 
νησιώτικα σπίτια και θα αισθανθούμε πρωταγωνιστές σε φιλμ εποχής. Αποτελεί 
πόλη των τεχνών και των γραμμάτων με πλούσια καλλιτεχνική δημιουργία. Το 
οχυρωμένο κέντρο της, η Μεντίνα, έχει ανακηρυχθεί ως μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της Unesco από το 2001. Επιστροφή στο Μαρακές. Δείπνο και στη 
συνέχεια θα μεταβούμε για το αποχαιρετιστήριο φολκλορικό γλέντι, όπου θα 
απολαύσουμε ένα φανταστικό θέαμα.

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

9η ημέρα Πτήση επιστροφής - Άφιξη
Μετά από τη βραδινή πτήση, άφιξη στην πόλη μας το πρωί.

Περιλαμβάνονται:Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή με Aegean Airlines. Μεταφορές από και προς τα 
αεροδρόμια του εξωτερικού. Διαμονή σε ξενοδοχεία 5*(εκτός από μία διανυκτέρευση στην Καζαμπλάνκα 
σε ξενοδοχείο 4*). Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο. Φολκλορική βραδιά με ποτό. Περιηγήσεις, ξεναγήσεις 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός. Τοπικοί ξεναγοί. Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Φόρους αεροδρομίων. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Φιλοδωρήματα 20€.
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Θεσσαλονίκη - Αθήνα A3 7121 17:30-18:20
Αθήνα - Μαρακές A3 738 21:45-00:15
Μαρακές - Αθήνα A3 739 01:05-07:25
Αθήνα - Θεσσαλονίκη A3 7110 09:55-10:50

10.08 17.08

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΤΗΣ
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9 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Πτήση για Καζαμπλάνκα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και βραδινή πτήση για Καζαμπλάνκα. Άφιξη και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.

2η ημέρα Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Μεκνές - Φεζ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη μητροπολιτική πρωτεύουσα του Μαρόκου, 
Ραμπάτ. Εκεί θα θαυμάσουμε το παλάτι του βασιλιά Χασάν Β΄, το μαυσωλείο 
του Μοχάμεντ Ε΄, τον πύργο Χασάν και την εντυπωσιακή Κάσμπα της Ουντάγια. 
Συνεχίζουμε για την πρώην αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές όπου θα 
δούμε την ιστορική πλατεία Λαχεντίμ γνωστή ως πλατεία καταστροφής της 
μεγαλοπρεπής πόλης Μπαμπ ελ Μανσούρ και το παλάτι Μουλάι Ισμαήλ. 
Τέλος, άφιξη στην ιερή πόλη Φεζ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

3η ημέρα Φεζ
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση στη μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό 
μετά την Καζαμπλάνκα και μία από τις τέσσερις αυτοκρατορικές πόλεις, Φεζ. 
Η ξενάγηση στην πρώτη μουσουλμανική Μεντίνα ξεκινάει από το παλαιότερο 
οχυρωμένο τμήμα της πόλης με τα 9.202 σοκάκια. Εκεί θα δούμε εξωτερικά την 
κορανική σχολή Μπου Ανανία και την εβραϊκή συνοικία Μελλάχ, ενώ θα έχουμε 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε το παλάτι των Μερενίδων, το τζαμί Καραουίν που 
αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του αραβικού τότε κόσμου 
και το μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα Φεζ - Μιντέλτ - Ερασίντια - Ερφούντ
Πρόγευμα και θα αφήσουμε τη Φεζ με προορισμό πόλεις και χωριά της 
οροσειράς του μέσου Άτλαντα. Θα περάσουμε από την ορεινή Ιφράν, το 
εμπορικό κέντρο Μιντέλτ και την Ερασίντια για να φτάσουμε στην Ερφούντ. 
Η πόλη ιδρύθηκε από τους Γάλλους σαν τοπικό διοικητικό κέντρο. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα Ερφούντ - Δώρο σαφάρι στη Μερζούγκα με τζιπ 4x4 
- Τινερχίρ - Ελ Κελάα - Περιοχή Ουαρζαζάτ
Αφύπνιση νωρίς το πρωί για να ζήσουμε μια μοναδική εμπειρία. Θα 
αναχωρήσουμε για τους αμμόλοφους της Μερζούγκα με ειδικά διαμορφωμένα 
τζιπ 4x4 όπου θα απολαύσουμε την ανατολή του ηλίου. Ακολούθως θα 
διαδιασχίσουμε εντυπωσιακές οάσεις και θα περάσουμε από την Τινερχίρ, τη 
λεγόμενη «πόλη με τις χίλιες κάσμπες», την M’ Γκούνα Ελ Κελάα «πόλη των 
ρόδων» και την Σκούρα για να καταλήξουμε στην περιοχή της Ουαρζαζάτ, 
γνωστή και ως «πύλη της ερήμου» που αποτελούσε παλιότερα οχυρό των 
γάλλων λεγεωνάριων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

6η ημέρα Ουαρζαζάτ - Μαρακές
Πρόγευμα και ακολουθεί ημέρα ξενάγησης στην Ουαρζαζάτ. Αποτελεί 
προπύργιο της ερήμου και διαθέτει δύο από τις ομορφότερες κάσμπες του 
Μαρόκου τις οποίες θα επισκεφθούμε. Η πρώτη γνωστή ως κάσμπα Ταουρίρτ 
(εξωτερική επίσκεψη) ήταν τόπος κατοικίας του πασά Ταμί Ελ Γκλάουι με 
πύργους που υψώνονται πάνω από τις σκεπές των παραδοσιακών σπιτιών. 
Η δεύτερη κάσμπα ονομάζεται Αΐτ Μπεν Xαντού, έχει χαρακτηριστεί μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την Unesco και έχει χρησιμοποιηθεί 
ως σκηνικό για πολλές κινηματογραφικές ταινίες. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε 
στο Μαρακές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

7η ημέρα Μαρακές - Αποχαιρετιστήριο φοκλορικό θέαμα
Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, 
εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, σύμβολο του Μαρακές, το παλάτι Ελ Μπαχία και 
το μουσείο Νταρ Σι Σαΐντ, πανέμορφο ανάκτορο που στεγάζει μια εντυπωσιακή 
συλλογή μαροκινών λαϊκών τεχνών. Συνεχίζουμε με τη φημισμένη πλατεία 
Τζεμάα ελ Φνα γνωστή ως «Πλατεία των Θαυμάτων». Η Τζεμάα ελ Φνα 
αποτελεί σύμβολο του Μαρακές, όπου επί καθημερινής βάσης εκτυλίσσεται ένα 
μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν υπαίθριοι αυτοσχέδιοι πάγκοι-εστιατόρια, 
γητευτές φιδιών, παραμυθάδες, σε συνδυασμό πάντα με τα εκατοντάδες 
μαγαζιά που ξετρυπώνουν στις πιο απίθανες γωνίες των εμπορικών περιοχών 
που ονομάζονται σουκς. Η Μεντίνα του Μαρακές (παλιά πόλη) έχει ανακηρυχθεί 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Στη συνέχεια, προαιρετικά, θα 
περιηγηθούμε στα μονοπάτια του ολάνθιστου παραμυθένιου κήπου Μαζορέλ 
όπου βρίσκεται και το μνημείο για τον Yves Saint Laurent, ο οποίος εξασφάλισε 
τη διατήρηση των κήπων με προσωπική φροντίδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και στη συνέχεια θα μεταβούμε για το αποχαιρετιστήριο φολκλορικό 
γλέντι, όπου θα απολαύσουμε ένα φανταστικό θέαμα.

8η ημέρα Μαρακές - Καζαμπλάνκα - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Καζαμπλάνκα, οικονομική πρωτεύουσα του 
Μαρόκου. Θα ξεναγηθούμε στην κεντρική αγορά, στην πλατεία Ηνωμένων 
Εθνών, στην πλατεία Μοχάμεντ Ε’, στο μέγα τζαμί του Χασάν Β’ (εξωτερικά), 
στην παραλιακή λεωφόρο Κορνίς όπου θα έχουμε χρόνο για να απολαύσουμε 
τον καφέ μας και την πλούσια συνοικία Άνφα με τον ιππόδρομο και τα γήπεδα 
γκολφ. Ελεύθερος χρόνος και το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής.

9η ημέρα Πτήση επιστροφής - Άφιξη
Μετά από μία βραδινή πτήση, άφιξη στην πόλη μας το πρωί.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή με Aegean Airlines. Μεταφορές από και προς τα 
αεροδρόμια του εξωτερικού. Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* και 5*. Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο. Φολκλορική 
βραδιά με ποτό. Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρος ελληνόφωνος 
αρχηγός-συνοδός. Τοπικοί ξεναγοί. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνει: Φόρους αεροδρομίων. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο. Φιλοδωρήματα 20€.
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Θεσσαλονίκη - Αθήνα A3 7121 17:30-18:20
Αθήνα - Καζαμπλάνκα A3 736 22:00-00:20
Καζαμπλάνκα - Αθήνα A3 737 01:05-07:15
Αθήνα - Θεσσαλονίκη A3 7108 08:50-09:45

08.08
22.08

29.08
17.10

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΤΗΣ
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9 ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Πτήση για Καζαμπλάνκα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και βραδινή πτήση για Καζαμπλάνκα. Άφιξη και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.

2η ημέρα Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Μεκνές - Φεζ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη μητροπολιτική πρωτεύουσα του Μαρόκου, 
Ραμπάτ. Εκεί θα θαυμάσουμε το παλάτι του βασιλιά Χασάν Β΄, το μαυσωλείο του 
Μοχάμεντ Ε΄ και τον πύργο Χασάν. Συνεχίζουμε για την πρώην αυτοκρατορική 
πρωτεύουσα Μεκνές όπου θα δούμε την ιστορική πλατεία Λαχεντίμ γνωστή ως 
πλατεία καταστροφής της μεγαλοπρεπής πόλης Μπαμπ ελ Μανσούρ και το παλάτι 
Μουλάι Ισμαήλ. Τέλος, άφιξη στην ιερή πόλη Φεζ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα Φεζ
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση στη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη 
μετά την Καζαμπλάνκα και μία από τις τέσσερις αυτοκρατορικές πόλεις, Φεζ. 
Η ξενάγηση στην πρώτη μουσουλμανική Μεντίνα ξεκινάει από το παλαιότερο 
οχυρωμένο τμήμα της πόλης με τα 9.202 σοκάκια. Εκεί θα δούμε εξωτερικά την 
κορανική σχολή Μπου Ανανία και την εβραϊκή συνοικία Μελλάχ, ενώ θα έχουμε 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε το παλάτι των Μερενίδων, το τζαμί Καραουίν που 
αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του αραβικού τότε κόσμου 
και το μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα Φεζ - Μέσος Άτλαντας - Μαρακές
Πρόγευμα και θα αναχώρησουμε από τη Φεζ. Με ενδιάμεσες στάσεις στην 
ορεινή Ιφράν που βρίσκεται στην περιοχή του μέσου Άτλαντα και στη συνέχεια 
στην όμορφη Μπενί Μελάλ που αποτελεί οικονομικό κέντρο της περιοχής, άφιξη 
στο εξωτικό και κοσμοπολίτικο Μαρακές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και διανυκτέρευση.

5η ημέρα Μαρακές - Αποχαιρετιστήριο φολκλορικό θέαμα
Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, 
εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, σύμβολο του Μαρακές, το παλάτι Ελ Μπαχία και 
το μουσείο Νταρ Σι Σαΐντ, πανέμορφο ανάκτορο που στεγάζει μια εντυπωσιακή 
συλλογή μαροκινών λαϊκών τεχνών. Συνεχίζουμε με τη φημισμένη πλατεία 
Τζεμάα ελ Φνα γνωστή ως «Πλατεία των Θαυμάτων». Η Τζεμάα ελ Φνα 
αποτελεί σύμβολο του Μαρακές, όπου επί καθημερινής βάσης εκτυλίσσεται ένα 
μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν υπαίθριοι αυτοσχέδιοι πάγκοι-εστιατόρια, 
γητευτές φιδιών, παραμυθάδες, σε συνδυασμό πάντα με τα εκατοντάδες 
μαγαζιά που ξετρυπώνουν στις πιο απίθανες γωνίες των εμπορικών περιοχών 
που ονομάζονται σουκς. Η Μεντίνα του Μαρακές (παλιά πόλη) έχει ανακηρυχθεί 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Στη συνέχεια, προαιρετικά, θα 
περιηγηθούμε στα μονοπάτια του ολάνθιστου παραμυθένιου κήπου Μαζορέλ 
όπου βρίσκεται και το μνημείο για τον Yves Saint Laurent, ο οποίος εξασφάλισε 
τη διατήρηση των κήπων με προσωπική φροντίδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και διανυκτέρευση.

6η ημέρα Μαρακές (ελεύθερη μέρα) - Προαιρετική εκδρομή 
στην Εσαουίρα
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα για να περιπλανηθείτε μόνοι σας στο πανέμορφο 
Μαρακές και για τις αγορές σας. Προτείνουμε να επισκεφθείτε την Εσαουίρα, 
παραθαλάσσια πόλη του δυτικού Μαρόκου, στις ακτές του Ατλαντικού. Θα 
θαυμάσουμε τα επιβλητικά τείχη στο χρώμα της άμμου, τα λευκά σαν νησιώτικα 
σπίτια και θα αισθανθούμε πρωταγωνιστές σε φιλμ εποχής. Αποτελεί πόλη 
των τεχνών και των γραμμάτων με πλούσια καλλιτεχνική δημιουργία. Το 
οχυρωμένο κέντρο της, η Μεντίνα, έχει ανακηρυχθεί ως μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της Unesco. Επιστροφή στο Μαρακές. Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η ημέρα Μαρακές - Προαιρετική εκδρομή στην Ουαρζαζάτ - 
Αποχαιρετιστήριο φολκλορικό θέαμα
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα στο Μαρακές. Προτείνουμε μια ημερήσια 
εκδρομή στην Ουαρζαζάτ. Αποτελεί προπύργιο της ερήμου και διαθέτει δύο 
από τις ομορφότερες κάσμπες του Μαρόκου τις οποίες θα επισκεφθούμε. 
Η πρώτη γνωστή ως κάσμπα Ταουρίρτ (εξωτερική επίσκεψη) ήταν τόπος 
κατοικίας του πασά Ταμί Ελ Γκλάουι με πύργους που υψώνονται πάνω από τις 
σκεπές των παραδοσιακών σπιτιών. Η δεύτερη κάσμπα ονομάζεται Αΐτ Μπεν 
Xαντού, έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από 
την Unesco και έχει χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό για πολλές κινηματογραφικές 
ταινίες. Στη συνέχεια επιστροφή στο Μαρακές. Δείπνο και θα μεταβούμε για το 
αποχαιρετιστήριο φολκλορικό γλέντι, όπου θα απολαύσουμε ένα φανταστικό 
θέαμα.

8η ημέρα Μαρακές - Καζαμπλάνκα - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Καζαμπλάνκα, οικονομική πρωτεύουσα του 
Μαρόκου. Θα ξεναγηθούμε στην κεντρική αγορά, στην πλατεία Ηνωμένων 
Εθνών, στην πλατεία Μοχάμεντ Ε΄, στο μέγα τζαμί του Χασάν Β΄ (εξωτερικά), 
στην παραλιακή λεωφόρο Κορνίς όπου θα έχουμε χρόνο για να απολαύσουμε 
τον καφέ μας και την πλούσια συνοικία Άνφα με τον ιππόδρομο και τα γήπεδα 
γκολφ. Ελεύθερος χρόνος και το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής.

9η ημέρα Πτήση επιστροφής - Άφιξη
Μετά από τη βραδινή πτήση, άφιξη στην πόλη μας το πρωί.

Περιλαμβάνονται:Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή με Aegean Airlines. Μεταφορές από και προς τα 
αεροδρόμια του εξωτερικού. Διαμονή σε ξενοδοχεία 5*(εκτός από μία διανυκτέρευση στην Καζαμπλάνκα σε 
ξενοδοχείο 4*). Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο. Φολκλορική βραδιά με ποτό. Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως 
αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός. Τοπικοί ξεναγοί. Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνει: Φόρους αεροδρομίων. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο. Φιλοδωρήματα 20€.
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω ΝA N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Θεσσαλονίκη - Αθήνα A3 7121 17:30-18:20
Αθήνα - Καζαμπλάνκα A3 736 22:00-00:20
Καζαμπλάνκα - Αθήνα A3 737 01:05-07:15
Αθήνα - Θεσσαλονίκη  A3 7108 08:50-09:45

08.08
22.08

29.08
17.10

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΤΗΣ
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7 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Πτήση για Καζαμπλάνκα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και βραδινή πτήση για Καζαμπλάνκα. Άφιξη και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.

2η ημέρα Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Μεκνές - Φεζ
Πρόγευμα και θα γνωρίσουμε την Καζαμπλάνκα, οικονομική πρωτεύουσα 
του Μαρόκου. Θα ξεναγηθούμε στην κεντρική αγορά, στην πλατεία 
Ηνωμένων Εθνών, στην πλατεία Μοχάμεντ Ε΄, στο μέγα τζαμί του Χασάν Β΄ 
(εξωτερικά), στην παραλιακή λεωφόρο Κορνίς. Ακολούθως, αναχώρηση για 
τη μητροπολιτική πρωτεύουσα του Μαρόκου, Ραμπάτ. Εκεί θα θαυμάσουμε 
το παλάτι του βασιλιά Χασάν Β΄, το μαυσωλείο του Μοχάμεντ Ε΄, τον πύργο 
Χασάν και την εντυπωσιακή Κάσμπα της Ουντάγια. Συνεχίζουμε για την πρώην 
αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές όπου θα δούμε την ιστορική πλατεία 
Λαχεντίμ γνωστή ως πλατεία καταστροφής της μεγαλόπρεπης πόλης Μπαμπ 
ελ Μανσούρ και το παλάτι Μουλάι Ισμαήλ. Τέλος, άφιξη στην ιερή πόλη Φεζ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα Φεζ
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση στη μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό 
μετά την Καζαμπλάνκα και μία από τις τέσσερις αυτοκρατορικές πόλεις, Φεζ. 
Η ξενάγηση στην πρώτη μουσουλμανική Μεντίνα ξεκινάει από το παλαιότερο 
οχυρωμένο τμήμα της πόλης με τα 9.202 σοκάκια. Εκεί θα δούμε εξωτερικά την 
κορανική σχολή Μπου Ανανία και την εβραϊκή συνοικία Μελλάχ, ενώ θα έχουμε 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε το παλάτι των Μερενίδων, το τζαμί Καραουίν που 
αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του αραβικού τότε κόσμου 
και το μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα Φεζ - Μέσος Άτλαντας - Μαρακές
Πρόγευμα και θα αναχώρησουμε από τη Φεζ. Με ενδιάμεσες στάσεις στην 
ορεινή Ιφράν που βρίσκεται στην περιοχή του μέσου Άτλαντα και στη συνέχεια 
στην όμορφη Μπενί Μελάλ που αποτελεί οικονομικό κέντρο της περιοχής, άφιξη 
στο εξωτικό και κοσμοπολίτικο Μαρακές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και διανυκτέρευση.

5η ημέρα Μαρακές - Αποχαιρετιστήριο φολκλορικό θέαμα
Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, 
εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, σύμβολο του Μαρακές, το παλάτι Ελ Μπαχία και 
το μουσείο Νταρ Σι Σαΐντ, πανέμορφο ανάκτορο που στεγάζει μια εντυπωσιακή 
συλλογή μαροκινών λαϊκών τεχνών. Συνεχίζουμε με τη φημισμένη πλατεία 
Τζεμάα ελ Φνα γνωστή ως «Πλατεία των Θαυμάτων». Η Τζεμάα ελ Φνα 
αποτελεί σύμβολο του Μαρακές, όπου επί καθημερινής βάσης εκτυλίσσεται ένα 
μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν υπαίθριοι αυτοσχέδιοι πάγκοι-εστιατόρια, 
γητευτές φιδιών, παραμυθάδες, σε συνδυασμό πάντα με τα εκατοντάδες 
μαγαζιά που ξετρυπώνουν στις πιο απίθανες γωνίες των εμπορικών περιοχών 
που ονομάζονται σουκς. Η Μεντίνα του Μαρακές (παλιά πόλη) έχει ανακηρυχθεί 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Στη συνέχεια, προαιρετικά, θα 
περιηγηθούμε στα μονοπάτια του ολάνθιστου παραμυθένιου κήπου Μαζορέλ 
όπου βρίσκεται και το μνημείο για τον Yves Saint Laurent, ο οποίος εξασφάλισε 
τη διατήρηση των κήπων με προσωπική φροντίδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και στη συνέχεια θα μεταβούμε για το αποχαιρετιστήριο φολκλορικό 
γλέντι, όπου θα απολαύσουμε ένα φανταστικό θέαμα.

6η ημέρα Μαρακές (ελεύθερη μέρα) - Προαιρετική εκδρομή 
στην Εσαουίρα - Βραδινή πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα για να περιπλανηθείτε μόνοι σας στο πανέμορφο 
Μαρακές και για τις αγορές σας. Προτείνουμε να επισκεφθείτε την Εσαουίρα, 
παραθαλάσσια πόλη του δυτικού Μαρόκου, στις ακτές του Ατλαντικού. Θα 
θαυμάσουμε τα επιβλητικά τείχη στο χρώμα της άμμου, τα λευκά σαν νησιώτικα 
σπίτια και θα αισθανθούμε πρωταγωνιστές σε φιλμ εποχής. Αποτελεί πόλη των 
τεχνών και των γραμμάτων με πλούσια καλλιτεχνική δημιουργία. Το οχυρωμένο 
κέντρο της, η Μεντίνα, έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της 
Unesco. Επιστροφή στο Μαρακές. Το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής.

7η ημέρα Πτήση επιστροφής - Άφιξη
Μετά από μία βραδινή πτήση, άφιξη στην πόλη μας το πρωί.

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

ΚΑΖΑΜ
ΠΛΑΝΚΑ - ΡΑΜ

ΠΑΤ - Μ
ΕΚΝΕΣ - ΦΕΖ - ΙΦΡΑΝ - Μ

ΠΕΝΙ Μ
ΕΛΑΛ - Μ

ΑΡΑΚΕΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω ΝA N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ
27/06 Θεσσαλονίκη - Αθήνα A3 7123 19:30-20:20
25/07 Θεσσαλονίκη - Αθήνα A3 7121 17:30-18:20
Αθήνα - Καζαμπλάνκα A3 736 22:00-00:20
Μαρακές - Αθήνα A3 739 01:05-07:25
Αθήνα - Θεσσαλονίκη A3 7108 08:50-09:45

27.06 25.07

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΤΗΣ
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8 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Θεσσαλονίκη - Πτήση για Αθήνα - Τύνιδα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο & πτήση για Τύνιδα. Άφιξη, υποδοχή από 
τον ξεναγό μας και τον αντιπροσωπο μας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας στην Τύνιδα. 

2η ημέρα Τύνιδα (Μουσείο Μαρντό – Καρχηδόνα)
Πρόγευμα & χρόνος ελεύθερος για χαλάρωση. Το μεσημέρι επίσκεψη 
στο μουσείο Μπαρντό, που έχει μια από τις καλύτερες και μεγαλύτερες 
συλλογές ψηφιδωτών στον κόσμο. Στη συνέχεια διασχίζοντας  τις κεντρικές 
λεωφόρους  της Τύνιδας, θα επισκεφθούμε το χώρο όπου βρίσκεται το 
διοικητικό κέντρο της Τυνησίας και το Τέμενος Ζιτούνα και κατηφορίζοντας 
θα μπούμε στη μεγάλη σκεπαστή αγορά της Τύνιδας. Αφού ολοκληρώσουμε 
την επίσκεψη μας στα σουκς, φθάνουμε στην πύλη της εισόδου της Μεδίνας 
και μπαίνουμε στη λεωφόρο Μπουργκίμπα, μια από τις μεγαλύτερες 
λεωφόρους της Τύνιδας, όπου βρίσκεται και το σύγχρονο εμπορικό κέντρο 
της πόλης. Μετά από μία σύντομη διαδρομή και περνώντας από  τη λίμνη της 
Τύνιδας(Ντου Λακ), φθάνουμε στην Καρχηδόνα  όπου θα επισκεφθούμε το 
αρχαίο θέατρό τη και τις θέρμες του Αντονίνου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Δείπνο. 

3η ημέρα Τύνιδα – Μοναστίρ – Κερουαν – Γκαφσα - Τοζερ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το Μοναστίρ. Στη διαδρομή θα επισκεφθούμε το 
Μοναστίρ, πανεπιστημιούπολη και γενέτειρα του επί χρόνοια προέδρου της 
Τυνησίας  Μπουργκίμπα και  επίσκεψη στο μαυσωλείο του. Αναχώρηση και 
άφιξη στην Κερουάν και περιήγηση της πόλης με επισκέψεις στις δεξαμενές 
των Αγλαβιτών, το τέμενος του συντρόφου του προφήτη (κουρέα), με τα 
περίφημα αραβουργήματα και θα συνεχίσουμε την περιήγηση μας με το 
πρώτο ιερό Τέμενος  που χτίστηκε στη βόρεια Αφρική. Έπειτα  επίσκεψη 
στη Μεντίνα, με την ενδιαφέρουσα αγορά της. Ελεύθερος χρόνος για καφέ 
τσάι και παραδοσιακά γλυκά. Επίσκεψη σε εργαστήριο χαλιών-παραδοσιακή 
τέχνη της Καιρουάν. Αναχώρηση για την Τοζέρ με μία διαδρομή δίπλα 
στους πρόποδες του Άτλαντα, περνώντας από την Γκάφσα φθάνουμε στην 
μεγαλύτερη όαση της Τυνησίας, το Τοζέρ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο. Μετά το δείπνο επίσκεψη του λαογραφικού μουσείου Νταρ Σαριέτ. 

4η ημέρα Τοζερ – Νεφτα –Σεμπικα –Ταμερζα - Ουνγκισμελ
Πρόγευμα. Περιήγηση στην πόλη του Τοζέρ με την ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα 
αρχιτεκτονική της και την αγορά της. Επίσκεψη της μεγαλύτερης όασης της 
Τυνησίας και καθώς τη διασχίζουμε, θα αισθανθούμε την ατμόσφαιρα της 
όασης και την δροσιά της. Επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο της όασης όπου 
θα δούμε ζώα της ερήμου. Η διαδρομή αυτή προαιρετικά μπορεί να γίνει 
με Παϊτόνια. Γεύμα. Επιβίβαση σε 4 επί 4, επίσκεψη στο πανέρι της όασης 
της Νέφτα και συνεχίζουμε στις ορεινές οάσεις  Τσεμπίκα, Ταμέρζα και 
Ουνγκισμέλ όπου  βρίσκεται το στούντιο που γυρίστηκε η ταινία ο πόλεμος 
των άστρων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο της Τοζέρ θα έχετε περιορισμένο 
χρόνο για χαλάρωση και στη συνέχεια θα μεταφερθούμε σε διαμορφωμένο 
χώρο στην όαση όπου θα έχετε την ευκαιρία για μια μοναδική εμπειρία, 
της Βεδουινικης βραδιας  με παραδοσιακό δείπνο, παραδοσιακούς χορούς, 
γητευτές φιδιών, και χορό οριεντάλ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

ΤΥΝΙΔΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΝΤΟ - ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ - ΜΟΝΑΣΤΙΡ - 
ΚΕΡΟΥΑΝ - ΓΚΑΦΣΑ - ΤΟΖΕΡ - ΝΕΦΤΑ - ΣΕΜΠΙΚΑ - ΤΑΜΕΡΖΑ 
- ΟΥΝΓΚΙΣΜΕΛ - ΤΟΖΕΡ - ΣΟΤ ΕΛ ΤΖΕΡΙΚ - ΚΙΜΠΙΛΗ- ΝΤΟΥΖ - 
ΜΑΤΜΑΤΑ - ΕΛ ΤΖΕΜ - ΣΟΥΣ - ΠΟΡΤ ΕΛ ΚΑΝΤΑΟΥΙ - ΧΑΜΑΜΕΤ

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟ 
15/06 ΕΩΣ 07/09

A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΤΗΣ
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5η ημέρα Τοζερ - Σοτ Ελ Τζεριντ – Κιμπιλη - Ντουζ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για την Ντουζ, που είναι η πόρτα της ερήμου, 
διασχίζοντας την αλμυρή λίμνη του Σοτ Ελ Τζερίντ που η επιφάνεια της είναι 
καλυμμένη από αλάτι, όπου ιδιαίτερα μετά τη βροχή έχουμε την αίσθηση 
πως βρισκόμαστε σε παγετώνα και στην περιοχή αυτή συναντάμε και το 
φαινόμενο του αντικατοπτρισμού και επίσης το Στο Ελ Τζερίντ βρίσκουμε και 
τα περίφημα τριαντάφυλλα της ερήμου. Σύντομη στάση για φωτογραφίες. 
Στη συνέχεια περνώντας από την Κιμπίλη με την όαση της, φθάνουμε στην 
επόμενη πανέμορφη όαση της Ντουζ. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας, 
το οποίο βρίσκεται δίπλα  στους αμμόλοφους και πριν τη δύση του ηλίου 
θα κάνουμε τη βόλτα στους αμμόλοφους της Σαχάρας με καμήλες για να 
απολαύσουμε  τη μοναδικότητα, τη μεγαλοπρέπεια και την απεραντοσύνη 
της Σαχάρας. Δείπνο. 

6η ημέρα Ντουζ – Ματματα - Ελ Τζεμ – Σους - Πορτ Ελ Κανταουι- 
Χαμαμετ 
Πρόγευμα.  Αναχώρηση για το βορρά  με επίσκεψη στα  Ματμάτα χωριό 
Βερβερίνικο, μέσα σε ένα σεληνιακό τοπίο, χτισμένο σε ένα λόφο με τις 
περίφημες κατοικίες των Τρογλοβιτών, όπου θα επισκεφθούμε και μια τυπική 
κατοικία τους. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το  Ρωμαϊκό αμφιθέατρο 
του Ελ Τζεμ. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας διασχίζοντας τους ατέλειωτους 
ελαιώνες, άφιξη στην Σους. Σύντομη στάση στο κέντρο της πόλης και 
ελεύθερος χρόνος στην πλούσια αγορά της. Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη 
στο φημισμένο Θέρετρο του Πορτ ελ Καντάουι με την χαρακτηριστική μαρίνα 
του και την πανέμορφη παραδοσιακή αρχιτεκτονική του. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη Χαμμαμέτ. Δείπνο.

7η ημέρα Χαμαμετ 
Πρόγευμα. Ημέρα ελεύθερη για να εξερευνήσετε το Χαμμαμέτ. Δείπνο. 

8η ημέρα Χαμαμετ – Τύνιδα  - Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα. Ημέρα ελεύθερη για μπάνιο και χαλάρωση. (check out 12.00) 
Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στην Τύνιδα με επίσκεψη στις σκεπαστές 
αγορές της Τύνιδας για τα τελευταία σας ψώνια. Μεταφορά στο γραφικό χωριό 
Σίντι Μπου Σάιντ με την ανδαλουσιάνικη αρχιτεκτονική του, την πανοραμική 
θέα του στη μεσόγειο και την όμορφη μαρίνα του. Θα έχουμε την ευκαιρία 
να απολαύσουμε σε ένα παραδοσιακό καφενέ ένα μοναδικό αραβικό καφέ 
ή τσαι μέντα. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο παραδοσιακό εστιατόριο 
la victoire για το αποχαιρετιστήριο δείπνο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της 
Τύνιδα για την  πτήση επιστροφής μας. 

Περιλαμβάνονται: Εφτά (7) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία El MOURADI GAMMARTH  TUNIS 5*,  
HOTEL RAS EL AIN TOZEUR  4*, MOURADI DOUZ 4*, HOTEL VINCCI FLORA PARK HAMMAMENT 4*  ή παρόμοια 
(standard δωματια ξενοδοχείου τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με πρόσθετο κρεβάτι, το μονόκλινο θα είναι 
δωμάτιο με μία κλίνη ή δίκλινο με χρήση ενός κρεβατιού). (7) πρωϊνά και (6) επιλεγμένα γεύματα ή δείπνα
Τοπικός διπλωματούχος ξεναγός-αρχηγός. Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο 
πρόγραμμα. Η εκδρομή στις ορεινές οάσεις  με τζιπ 4Χ4(υποχρεωτικά στη διάρκεια της εκδρομής η ζώνη 
ασφαλείας). Βόλτα με  καμήλες στους αμμόλοφους της Σαχάρας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια ταξιδιού 
Δεν περιλαμβάνονται: Προαιρετικά ένα επιπλέον δείπνο(20€) με παραδοσιακή τυνησιακή κουζίνα στη 
Βεδουίνικη βραδιά όπου θα απολαύσετε τους Βεδουίνικους παραδοσιακούς χορούς, τους γητευτές των 
φιδιών, τα άλογα που χορεύουν, χορό οριεντάλ, και θα γευτείτε τη παραδοσιακή βεδουίνικη κουζίνα και ένα 
αποχαιρετιστήριο επιπλέον δείπνο (20€) με τυνησιακή μουσική. Φόροι αεροδρομίων, δημοτικοί φόροι στα 
ξενοδοχεία & φιλοδωρήματα. Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους(15 ευρώ το άτομο) και γενικά 
όπου απαιτείται. Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

 Α3 734   Αθήνα – Τύνιδα     23.45 – 23.59  
Α3 735   Τύνιδα  – Αθήνα    01.30 – 05.40     

57



58

9 ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα – Πτήση για το Ντουμπάι 
Προγράμματα TK1/2/3/4 & EK1/2/3/4: Απογευματινή 
συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για το Ντουμπάι.  
Διανυκτέρευση εν πτήση.

2η ημέρα – Ντουμπάι (ξενάγηση πόλης) – Χρόνος 
ελεύθερος για Shopping. Προγράμματα TK1/2/3/4  
& EK1/2/3/4:
Άφιξη στο Ντουμπάι το πρωί. Μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις και 
την παραλαβή των αποσκευών μας, συνάντηση με τον τοπικό μας 
αντιπρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σας στο ξενοδοχείο, 
θα λάβετε τις αρχικές βασικές πληροφορίες για την περιοχή και τις 
καθημερινές σας δραστηριότητες. Άφιξη στο ξενοδοχείο και χρόνος 
για να απολαύσετε πρωινό στο ξενοδοχείο σας. Check – in στις 
14.00 μ.μ.

Προγράμματα TK2/3/4  & EK/2/3/4: Κατά τις 09.00, 
ξεκινάμε για την πρωινή ξενάγηση στο κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. 
Διασχίζοντας τη διάσημη λεωφόρο Ζαέντ με τους πανύψηλους 
ουρανοξύστες, θα θαυμάσουμε τον μεγαλοπρεπή πύργο Μπουρτζ 
Χαλίφα ή Μπουρτζ Ντουμπάι, που είναι και το ψηλότερο κτίριο στον 
κόσμο. Θα κατευθυνθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης και την 
παραδοσιακή συνοικία Μπαστακία. Εκεί θα επισκεφθούμε το παλιό 
φρούριο του Ντουμπάι, όπου στεγάζεται σήμερα το μουσείο της 
πόλης. Θα περάσουμε στην απέναντι πλευρά της παλιάς πόλης, 
την περιοχή Ντέιρα, διασχίζοντας το κανάλι Ντουμπάι Κρικ με τις 
παραδοσιακές βάρκες.  Η περιοχή φημίζεται για τις σουκ ή αγορές 
των μπαχαρικών και του χρυσού. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε 
στην παραλιακή περιοχή της Τζουμέιρα, όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να φωτογραφήσουμε ένα από τα σύμβολα του Ντουμπάι, 
το περίφημο 7* ξενοδοχείο Μπουρζ αλ Αράμπ. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια για του ταξιδιώτες που 
έφτασαν από το ίδιο πρωί. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για να 
ξεκουραστείτε στο ξενοδοχείο σας ή να επιδοθείτε σε ατελείωτο 
shopping. Προτείνουμε να κάνετε μία απογευματινή βόλτα 
στο Ντουμπάι Downtown, όπου θα απολαύσετε το υπερθέαμα 
των σιντριβανιών Dubai Fountains και θα περιπλανηθείτε στο 
πολυκατάστημα Dubai Mall με το ενυδρείο του. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα – Χρόνος ελεύθερος για Shopping 
& Απογευματινό Σαφάρι στην έρημο με 4x4 & 
βεδουίνικη βραδιά. Προγράμματα TK1/2/3/4  & 
EK1/2/3/4 
Πρωινό και προτείνουμε να επισκεφθείτε το Mall of Emirates , με 
το χιονοδρομικό κέντρο της πόλης για συνέχεια του shopping. Το 
απόγευμα μας περιμένει περιπέτεια στην Αραβική έρημο. Μέσω μιας 
όμορφης διαδρομής θα κατευθυνθούμε έξω από την πολύβουη 
πόλη, με κατεύθυνση τα σύνορα με το Ομάν, όπου το τοπίο αρχίζει 
να παίρνει ένα καστανό  χρώμα από τους αμμόλοφους της ερήμου. 
Συγκέντρωση με όλα τα άλλα τζιπ για αναμνηστική φωτογραφία, 
πριν το ξεκίνημα μιας διαφορετικής δραστηριότητας, που θα σας 
κάνει να νιώσετε σαν να κάνετε σερφινγκ σε κύματα. Ακολουθεί 
στάση σε εκτροφείο καμήλων και ενώ ο ήλιος έχει ήδη αρχίσει να 
δύει και να παίζει με τα χρώματα της άμμου, μας δίνεται η ευκαιρία 
για υπέροχες φωτογραφίες με φόντο το ηλιοβασίλεμα στην 
έρημο. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε σε βεδουίνικες τέντες, 
όπου θα γευθούμε αραβικά εδέσματα και θα παρακολουθήσουμε 
παραδοσιακούς χορούς. Έξω από τις τέντες θα μπορέσουμε επίσης 
να κάνουμε βόλτα με καμήλες, καθώς και σερφινγκ με ιστιοσανίδα 
στην άμμο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα – Ντουμπάι (Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου 
Ντάμπι). Προγράμματα TK3/4  & EK/3/4 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα των Αραβικών 
Εμιράτων, το Άμπου Ντάμπι. Η πρώτη στάση της διαδρομής μας 
θα είναι στο περίφημο θεματικό πάρκο της Φεράρι, στο νησί 
Γιαζ, δίπλα από τις εγκαταστάσεις της Formula 1. Συνεχίζουμε για 
το κέντρο της πόλης, διασχίζοντας την κοσμοπολίτικη παραλιακή 
λεωφόρο Corniche. Θα θαυμάσουμε από τη μαρίνα του Άμπου 
Ντάμπι, το 7* ξενοδοχείο Emirates Palace, υπόδειγμα πολυτελούς 
αραβικής αρχιτεκτονικής και το White Palace, τη νέα κατοικία της 
βασιλικής οικογένειας. Στάση για φαγητό και ακολουθεί η επίσκεψη 
του Μεγάλου Λευκού Τζαμιού, κατασκευασμένου από μάρμαρο 
και χρυσό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Ντουμπάι αργά το 
απόγευμα. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο.

Προγράμματα ΤΚ1/2 & ΕΚ1/2 :
Ελεύθερη ημέρα για βόλτες, δραστηριότητες και shopping στο 
Ντουμπάι.

5η ημέρα – Ντουμπάι (Ημέρα ελεύθερη για 
δραστηριότητες, βόλτες και shopping). Προγράμματα 

TK2/3/4  & EK2/3/4 
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα για χαλάρωση στη θάλασσα με βόλτα 
στη μαρίνα του Ντουμπάι και το The Walk. Για τον απογευματινό 
σας καφέ ή δείπνο, σας προτείνουμε το υπέροχο ξενοδοχειακό 
συγκρότημα Μαντινάτ Τζουμέιρα, για να απολαύσετε την όμορφη 
θέα στα κανάλια του και να φωτογραφήσετε το Μπουρζ αλ Αράμπ, 
πίνοντας το ποτό σας σε ένα από τα πολυάριθμα μαγαζάκια και 
εστιατόρια. Αξίζει να περιπλανηθείτε στο ομώνυμο σουκ, ένα μικρό 
παζάρι με παραδοσιακά αραβικά ενθύμια και να δοκιμάσετε ένα 
ναργιλέ ή Sisha, όπως είναι γνωστό. 
Προγράμματα ΤΚ1 & ΕΚ1 :
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

6η ημέρα – Ντουμπάι (Ημέρα ελεύθερη για 
δραστηριότητες, βόλτες και shopping) . Προγράμματα 
TK3/4  & EK3/4 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες σας αγορές στα 
πολυάριθμα πολυκαταστήματα. Εναλλακτικά σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε το υδάτινο πάρκο του Atlantis the Palm ή το θεματικό 
πάρκο IMG. 
Προγράμματα ΤΚ2 & ΕΚ2 :
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

7η ημέρα – Ντουμπάι (Ημέρα ελεύθερη για 
δραστηριότητες,  βόλτες και shopping). Προγράμματα 
T4  & EK4 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες σας αγορές στα 
πολυάριθμα πολυκαταστήματα. Εναλλακτικά σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε το υδάτινο πάρκο του Atlantis the Palm ή το θεματικό 
πάρκο IMG. 

Προγράμματα ΤΚ3 & ΕΚ3 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

8η ημέρα – Ντουμπάι (Ημέρα ελεύθερη για βόλτες και 
shopping). Προγράμματα T4  & EK4 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες σας αγορές στα 
πολυάριθμα πολυκαταστήματα. Εναλλακτικά σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε το υδάτινο πάρκο του Atlantis the Palm ή το θεματικό 
πάρκο IMG. 

9η ημέρα – Ντουμπάι – Πτήση επιστροφής  
Προγράμματα T4  & EK4 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικό εισιτήριο σε 
οικονομική θέση σύμφωνα με τις παραπάνω πτήσεις 
(Σε όλα τα προγράμματα). Μία αποσκευή 30kg και μία 
χειραποσκευή 8kg κατ’ άτομο (Τurkish, Emirates) - (23kg 
για Aegean) (Σε όλα τα προγράμματα). Μεταφορές από το 
αεροδρόμιο του Ντουμπάι στο ξενοδοχείο της  επιλογής 
σας (Σε όλα τα προγράμματα). Διαμονή στο Ντουμπάι σε 
ξενοδοχείο της επιλογής σας (Σε όλα τα προγράμματα).
Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας. (Σε όλα τα 
προγράμματα). Ξενάγηση μισής ημέρας στο Ντουμπάι  
(Σε όλα τα προγράμματα εκτός ΤΚ1, ΕΚ1). Ολοήμερη 
εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι με γεύμα (Σε όλα τα 
προγράμματα εκτός ΤΚ1/2, ΕΚ1/2). Σαφάρι στην έρημο 
με 4x4 και βεδουίνικη βραδιά με μπάρμπεκιου (Σε όλα 
τα προγράμματα). Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων 
(Σε όλα τα προγράμματα). 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης 
& υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου (Σε όλα τα 
προγράμματα). Ασφάλεια αστικής ευθύνης (Σε όλα τα 
προγράμματα). ΦΠΑ (Σε όλα τα προγράμματα)

ΔΕΝ Περιλαμβάνονται: Φόρους αεροδρομίων και 
επίναυλο καυσίμων  370 € (Σε όλα τα προγράμματα). 
Έξοδα προσωπικής φύσεως. Προαιρετικές εκδρομές. 
Δημοτικό φόρο διαμονής (πληρωτέος τοπικά, περίπου 3 
€ σε 3* ξενοδοχείο, 4 € σε 4* ξενοδοχείο, 5 € σε 5* 
ξενοδοχείο ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση).

*Σε περίπτωση που επιθυμείτε ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 
(Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές από και προς 
το αεροδρόμιο, διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 
της επιλογής σας με πρωινό καθημερινά η τιμή 
μειώνεται κατά 120 €

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ – 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ: 
ΤΚ 1 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, Safari 4 x 4 με bbq Δείπνο
ΤΚ 2 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο , Ξενάγηση πόλης, 
Safari 4 x 4 με bbq Δείπνο
ΤΚ 3 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, Ξενάγηση πόλης, 
Safari 4 x 4 με bbq Δείπνο, Εκδρομή στο Αμπού Ντάμπι με γεύμα
ΤΚ 4 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο , Ξενάγηση πόλης, 
Safari 4 x 4 με bbq Δείπνο, Εκδρομή στο Αμπού Ντάμπι με γεύμα
ΕΚ 1 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, Safari 4 x 4 με bbq Δείπνο
ΕΚ 2 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, Ξενάγηση πόλης, 
Safari 4 x 4 με bbq Δείπνο
ΕΚ 3 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, Ξενάγηση πόλης, 
Safari 4 x 4 με bbq Δείπνο, Εκδρομή στο Αμπού Ντάμπι με γεύμα
ΕΚ 4 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, Ξενάγηση πόλης, 
Safari 4 x 4 με bbq Δείπνο, Εκδρομή στο Αμπού Ντάμπι με γεύμα
GF 1 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, Safari 4 x 4 με bbq Δείπνο
GF 2 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο , Ξενάγηση πόλης, 
Safari 4 x 4 με bbq Δείπνο, Εκδρομή στο Αμπού Ντάμπι με γεύμα
RJ 1 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο , Ξενάγηση πόλης, 
Safari 4 x 4 με bbq Δείπνο, Εκδρομή στο Αμπού Ντάμπι με γεύμα

Γενικές Σημειώσεις: 
Οι αναχωρήσεις οι οποίες θα έχουν από 8 άτομα και κάτω 
ο τοπικός αντιπρόσωπος και αρχηγός-ξεναγός θα είναι 
αγγλόφωνος. Στις αναχωρήσεις που οι ταξιδιώτες θα 
είναι από 8 και πάνω ο συνοδός θα είναι ελληνόφωνος.Τα  
Ελληνικά διαβατήρια ΔΕΝ χρειάζονται βίζα κατά την άφιξη 
στα Η.Α.Ε. 

Τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 
μήνες ακόμη από την άφιξη στον προορισμό. ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΗ 
ΒΡΑΔΙΑ: Βόλτα με τις καμήλες στην έρημο, τσάι 
καλωσορίσματος, δείπνο BBQ, oriental χορούς. 

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο σαφάρι σε παιδιά ηλικίας 
κάτω των 6 ετών, σε ενήλικες άνω των 65 ετών και σε 
εγκύους. Τα ξενοδοχεία ζητάνε πιστωτική κάρτα ή ένα ποσό 
συνήθως για εγγύηση με το check in.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Τ Η Σ Ε Ω Ν

ΚΑΘΉΜΕΡΙΝΕΣ 
ΑΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ

A N A X Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη   ΤΚ 1894  21.30-22.45
Κωνσταντινούπολη – Ντουμπάι   ΤΚ 762 00.10-05.45*
Ντουμπάι – Κωνσταντινούπολη   ΤΚ 761  02.00-05.35
Κωνσταντινούπολη – Θεσσαλονίκη   ΤΚ 1881 07.20-08.4058
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7 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: Πτήση για Αμμάν
Συγκέντρωση το απόγευμα στο αεροδρόμιο και πτήση για το Αμμάν μέσω 
Κωνσταντινούπολης. Διανυκτέρευση εν πτήση.

2η ημέρα: Αμμάν (ξενάγηση πόλης) – Γέρασα «Αντιόχεια επί 
Χρυσορρόη ποταμώ»
Άφιξη στις 04.40π.μ. στο Αμμάν και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για να πάρουμε 
πρωινό με την άφιξη μας. Αφού φρεσκαριστούμε στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στα 
σημαντικότερα αξιοθέατα του Αμμάν: στο Αρχαίο Ρωμαϊκό Θέατρο (χωρητικότητας 
6.000 θεατών), στο Αρχαιολογικό Μουσείο όπου φιλοξενούνται ευρήματα όλων 
των εποχών και στην Ελληνιστική Ακρόπολη, χτισμένη στον Αλ Κάλα, τον ψηλότερο 
λόφο της πόλης με την πανοραμική θέα, που κάποτε φιλοξενούσε το κολοσσιαίο 
άγαλμα του Ηρακλή ύψους 10 μ. Μετά τη γνωριμία μας με την ιστορική κοιτίδα της 
πόλης, θα βγούμε έξω από το Αμμάν και θα κατευθυνθούμε προς τα βόρεια. Θα 
προχωρήσουμε προς τη Γέρασα (Jerash). Ο πλούτος της ήταν τόσο μεγάλος που 
ονομάστηκε «Πομπηία της Μέσης Ανατολής». Επιστροφή στο Αμμάν και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας και δείπνο.

3η ημέρα: Αμμάν – Μάνταμπα – Όρος Νέμπο – Βηθανία – Νεκρά 
θάλασσα – Πέτρα – Petra By Night
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για τη νότια Ιορδανία και την Πέτρα. Η πρώτη μας 
στάση θα είναι η Μάνταμπα ή Μαδηβά, σημαντικό χριστιανικό κέντρο της χώρας. 
Επόμενος σταθμός μας το όρος Νέμπο, από όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική 
θέα προς την Γη της Επαγγελίας του Μωυσή. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την 
Βηθανία, έναν ακόμη σημαντικό Χριστιανικό χώρο, καθώς εκεί βαφτίστηκε ο Ιησούς 
από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Έπειτα κατευθυνόμαστε στη Νεκρά Θάλασσα, το 
φυσικό σύνορο μεταξύ Ιορδανίας, Ισραήλ και Δυτικής.  Συνεχίζουμε για την Πέτρα, 
ίσως τον πιο εντυπωσιακό αρχαιολογικό χώρο της Μέσης Ανατολής. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο μας στην Πέτρα και τακτοποίηση. Δείπνο. Το βράδυ, μας περιμένει ακόμη 
μία ανεπανάληπτη εμπειρία, η Petra By Night (προαιρετικά). Θα διασχίσουμε ξανά το 
φαράγγι της Πέτρα ιππεύοντας άλογα, για να απολαύσουμε το Θησαυροφυλάκιο και 
άλλα μνημεία τη νύχτα, με κεριά και έναστρο ουρανό.

4η ημέρα: Πέτρα – Μικρή Πέτρα (Μπέιντα) - Έρημος Ουάντι Ράμ 
(Διανυκτέρευση σε πολυτελή κατασκήνωση κάτω από τα αστέρια 
της ερήμου)
Πρωινό και μετάβαση νωρίς το πρωί στον αρχαιολογικό χώρο. Η Πέτρα, γνωστή 
ως η ρόδινη πόλη της ερήμου, αποτελεί μια από τις πιο μυστηριώδεις πόλεις της 
αρχαιότητας. Διασχίζοντας το στενό φαράγγι Σικ με τις κάθετες πλαγιές που 
ξεπερνούν τα 50 μέτρα, αλά σύγχρονοι Ιντιάνα Τζοουνς, θα φτάσουμε στο μαγευτικό 
Θησαυροφυλάκιο. Στην επίσκεψη μας θα διασχίσουμε το δρόμο των προσόψεων, 
την νεκρόπολη των Βασιλικών τάφων, θα δούμε το θέατρο, διάφορους αρχαίους 
και βυζαντινούς ναούς, τη φυλακή και άλλα ρωμαϊκά μνημεία. Θα συνεχίσουμε για 
άλλα 50 λεπτά και ανεβαίνοντας περίπου 800 λαξευμένα σκαλοπάτια,  θα φτάσουμε 
στο μεγαλοπρεπές Μοναστήρι, το δεύτερο δημοφιλέστερο κτίσμα του χώρου. Μετά 
την απαραίτητη ξεκούραση, θα επιστρέψουμε πίσω. Στη συνέχεια μετάβαση λίγα 
χιλιόμετρα από την Πέτρα, στην Μπέιντα ή την «Μικρή Πέτρα», όπως αποκαλείται. 
Θα δούμε αποθήκες και τάφους, κανάλια νερού και δεξαμενές.  Έπειτα αναχώρηση 
για την κοιλάδα του Φεγγαριού, το Ουάντι Ραμ, όπου έδρασε ο Λόρενς της Αραβίας. 
Τακτοποίηση στην πολυτελή κατασκήνωση μας κάτω από τα αστέρια της ερήμου. 
Δείπνο.

5η ημέρα: Σαφάρι στην Έρημο Ουάντι Ράμ – Άκαμπα
Πρωινό και θα διασχίσουμε με τζιπ 4x4 με καρότσα την ερημική περιοχή με τα 
συναρπαστικά γεωλογικά φαινόμενα, τις βραχογραφίες, την πολύχρωμη άμμο και 
τα απότομα φαράγγια. Σίγουρα μια μοναδική εμπειρία στην Κοιλάδα του Φεγγαριού. 
Και μετά την έκρηξη αδρεναλίνης θα αποχαιρετήσουμε την έρημο στρέφοντας το 
βλέμμα μας προς τη θάλασσα και την κοσμοπολίτισσα Άκαμπα. Μοναδικό λιμάνι της 
χώρας, στον μυχό του κόλπου της Άκαμπα ή κόλπου του Εϊλάτ, στο βόρειο άκρο της 
Ερυθράς Θάλασσας. Μια όμορφη πόλη, φημισμένη για την τουριστική της κίνηση, τα 
πολυτελή ξενοδοχεία της, τις αμμώδεις παραλίες της και το παραθαλάσσιο ριλάξ που 
υπόσχεται στους επισκέπτες της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

6η ημέρα: Άκαμπα (Χρόνος ελεύθερος για scuba diving, snorkeling 
και μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα)
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα στην Άκαμπα. Η πόλη είναι χτισμένη πάνω στη 
θάλασσα, με τα λευκά της κτίρια στολισμένα με ανατολίτικες αψίδες και καμάρες. Η 
παραλιακή της περαντζάδα είναι πλαισιωμένη από εξωτικούς φοίνικες, τα μπαράκια 
της σερβίρουν κοκτέιλ σε τραπεζάκια έξω και ατμοσφαιρικά φωτισμένες ταράτσες 
(η Ιορδανία είναι η Ελβετία της Μέσης Ανατολής, και το αλκοόλ ρέει άφθονο 
παντού) και η αμμουδερή παραλία της καταλήγει στα βαθυγάλαζα νερά της Ερυθράς 
Θάλασσας. Η Ερυθρά Θάλασσα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς 
του πλανήτη για scuba diving και snorkeling λόγω του εντυπωσιακού βυθού της, 
των κοραλλιογενών υφάλων και των φαντασμαγορικών χρωμάτων της. Λογικό κι 
επόμενο, λοιπόν, η Άκαμπα να βρίθει σχολών που διοργανώνουν μαθήματα αλλά 
και μεμονωμένες εξορμήσεις για scuba και για snorkeling. Στις 22.00 μ.μ. checkout 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Άκαμπα για την πτήση μας.

7η ημέρα : Άκαμπα – Πτήση επιστροφής
Πτήση στις 01.40 π.μ. για την Ελλάδα μέσω Κωνσταντινούπολης. Άφιξη στην πόλης 
μας νωρίς το πρωί.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια σύμφωνα με τις παρακάτω πτήσεις
Μια αποσκευή 23 kg και μια χειραποσκευή 8 kg ανά άτομο. Διανυκτερεύσεις σε 
4* ξενοδοχείο στο Αμμάν (1Ν), 5* στην Πέτρα (1Ν) , 5* στο Ουάντι Ραμ (1Ν) 
και 5* στην Άκαμπα (1Ν + 1 day use μέχρι τις 22.00). Ημιδιατροφή (πρωινό 
και δείπνο) καθημερινά. Πρωινό με την άφιξη σας στο Αμμάν την 1η ημέρα. 
Day use την τελευταία ημέρα στο ξενοδοχείο στην Άκαμπα. Check out στις 
22.00 το βράδυ. Εκδρομές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα με το αναλυτικό 
πρόγραμμα. Μεταφορά με άλογα μέσα στο φαράγγι της Πέτρα. Σαφάρι με 
ειδικά διαμορφωμένα οχήματα στη συναρπαστική κοιλάδα Ουάντι Ραμ.
Είσοδοι σε μουσεία / αρχαιολογικούς χώρους. Επαγγελματίας Ελληνόφωνος 
ξεναγός. Βίζα Ιορδανίας. Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. Φ.Π.Α

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (400 €)
Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων, 
ιατρικά έξοδα κλπ.) Όλα τα γεύματα που δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα. 
Προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες, που δεν αναφέρονται στο 
καθημερινό πρόγραμμα. Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της 
Κωνσταντινούπολης.

Σημείωση: Τα  Ελληνικά διαβατήρια  χρειάζονται βίζα κατά την άφιξη 
στην Ιορδανία. Θα πρέπει το διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη 
ισχύ από την ημέρα άφιξης στη χώρα. Το ταξίδι εκτελείται με ελάχιστη 
συμμετοχή 15 ατόμων. Σε περίπτωση που η συμμετοχή είναι μικρότερη, 
το ταξίδι δεν ακυρώνεται και εκτελείται με επιβάρυνση.

ANAXΩΡΉΣΕΙΣ 15.06 - 22.06 - 20.07 - 03.08
24.08 - 14.09 - 20.09 - 04.10

AM
M

AN - Μ
ΑΝΤΑΜ

ΠΑ - ΟΡΟΣ ΝΕΜ
ΠΟ - ΒΗΘΑΝΙΑ - ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 

- ΠΕΤΡΑ - PETRA BY NIGHT - EΡΗΜ
ΟΣ - ΟΥΑΝΤΙ ΡΑΜ

 - ΑΚΑΜ
ΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΤΤΆ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΆ
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10 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: Πτήση από την Ελλάδα για το Μπαλί
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μπαλί. Διανυκτέρευση εν 
πτήση.

2η ημέρα: Μπαλί
Άφιξη στο Μπαλί και μετά τις διατυπώσεις και την παραλαβή των αποσκευών 
μας, συνάντηση με τον τοπικό μας ξεναγό. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σας 
στο ξενοδοχείο θα λάβετε τις αρχικές βασικές πληροφορίες για το νησί και τις 
καθημερινές δραστηριότητες. Τακτοποίηση στο δωμάτιο και χρόνος ελεύθερος 
για ξεκούραση. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Εκδρομή στο Κεντρικό & Βόρειο Μπαλί & Ναός 
Tanah Lot
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και επίσκεψη του σημαντικότερου αξιοθέατου 
του νησιού, του εμβληματικού ναού Tanah Lot. Επόμενη στάση ο ναός Taman 
Ayun, βασιλικός ναός της δυναστείας Mengwi. Στη διαδρομή θα απολαύσετε 
τους περίφημους ορυζώνες του νησιού και μαγικά χωριά. Συνεχίζουμε για 
την παραδοσιακή αγορά Candi Kuning, όπου μπορείτε να βρείτε φρέσκα 
φρούτα, λαχανικά, καφέ, μπαχαρικά και βότανα, και εξωτικά λουλούδια. Η 
εκδρομή μας συνεχίζει με το μαγευτικό Ινδουιστικό ναό Ulun Danu. Ο ναός είναι 
χτισμένος δίπλα στην υπέροχη λίμνη Beratan. Η τοποθεσία είναι ανεπανάληπτη, 
καθώς γύρω της βρίσκονται τέσσερα βουνά, δημιουργώντας μία εκπληκτική 
ατμόσφαιρα και εικόνα. 

4η ημέρα: Μπαλί (Ελεύθερη ημέρα)
Ελεύθερη ημέρα για να απολαύσουμε τις νότιες ακτές, τον κοραλλιογενή βυθό 
και την κοσμοπολίτικη νυχτερινή ζωή. Σας προτείνουμε εναλλακτικά εξαιρετικές 
δραστηριότητες φύσης, πολιτισμού και αδρεναλίνης. Δείτε τις προαιρετικές 
εκδρομές στο ειδικό έντυπο του Μπαλί.

5η ημέρα: Μπαλί (Ελεύθερη ημέρα)
Ελεύθερη ημέρα για να απολαύσουμε τις νότιες ακτές, τον κοραλλιογενή βυθό 
και την κοσμοπολίτικη νυχτερινή ζωή. Σας προτείνουμε εναλλακτικά εξαιρετικές 
δραστηριότητες φύσης, πολιτισμού και αδρεναλίνης. Δείτε τις προαιρετικές 
εκδρομές στο ειδικό έντυπο του Μπαλί.

6η ημέρα: Εκδρομή στα καλύτερα του Ubud (ορυζώνες & 
μαϊμούδες)
Πρόγευμα και παράδοση δωματίων. Αναχώρηση για τα υψίπεδα του Ubud, το 
πολιτιστικό κέντρο του νησιού. Πρώτη στάση το χωριό Tampak Siring, όπου 
θα δείτε το ναό Tirta Empul και το παλάτι που έφτιαξε ο πρώτος πρόεδρος της 
Ινδονησίας. Επόμενη στάση το ιερό δάσος των μαϊμούδων, προστατευμένος 
χώρος όπου θα δείτε και θα παίξατε με τους μακάκους. Στο μουσείο Blanco, 
θα μπορέσετε να γνωρίσετε περισσότερα στοιχεία για τον παραδοσιακό 
τρόπο ζωής στο Μπαλί, να επισκεφθείτε το οικογενειακό ιερό και εικόνες 
παραδοσιακών φορεσιών και προσφορών προς τους Θεούς. Συνεχίζετε για το 
κέντρο του χωριού Ubud, όπου θα δείτε τα βασικότερα αξιοθέατα και θα έχετε 
χρόνο να παζαρέψετε στην υπέροχη τοπική υπαίθρια αγορά. Ελεύθερος χρόνος 
για μεταφορά στο νέο μας κατάλυμα.

7η ημέρα: Μπαλί (Ελεύθερη ημέρα)
Ελεύθερη ημέρα για να απολαύσουμε τη μαγευτική φύση, τα πολύχρωμα 
χωριά, τους μυστηριακούς ναούς και υπαίθριες αγορές. Σας προτείνουμε 
εξαιρετικές δραστηριότητες φύσης, πολιτισμού και αδρεναλίνης. Δείτε τις 
προαιρετικές εκδρομές στο ειδικό έντυπο του Μπαλί.

8η ημέρα: Μπαλί (Ελεύθερη ημέρα)
Ελεύθερη ημέρα για να απολαύσουμε τη μαγευτική φύση, τα πολύχρωμα 
χωριά, τους μυστηριακούς ναούς και υπαίθριες αγορές. Σας προτείνουμε 
εξαιρετικές δραστηριότητες φύσης, πολιτισμού και αδρεναλίνης. Δείτε τις 
προαιρετικές εκδρομές στο ειδικό έντυπο του Μπαλί.

9η ημέρα: Πτήση επιστροφής στην Ελλάδα
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για τελευταίες αγορές ή μία ακόμη δραστηριότητα. 
Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας για το αεροδρόμιο του 
Μπαλί. Πτήση για την Ελλάδα. Διανυκτέρευση εν πτήση.

10η ημέρα: Άφιξη στην Ελλάδα
Άφιξη το πρωί θα φτάσουμε πίσω στην πατρίδα γεμάτοι υπέροχες εικόνες και 
αναμνήσεις.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση. Μία (1) αποσκευή και μία (1) χειραποσκευή 
ο έκαστος. Διαμονή σε ξενοδοχεία, όπως αναφέρεται παραπάνω με πρωινό καθημερινά. Μεταφορές από και 
προς το αεροδρόμιο στο Μπαλί. Ολοήμερη εκδρομή στο κεντρικό και βόρειο Μπαλί & επίσκεψη του Ναού 
Tanah Lot (ομαδικό πρόγραμμα). Ολοήμερη εκδρομή στα καλύτερα του Ubud (ομαδικό πρόγραμμα). 24ωρο 
τηλέφωνο ανάγκης & Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων. Ελληνόφωνος insider. Ενημερωτικά έντυπα, 
Τοπικοί φόροι, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (200 € με τη Scoot ή 360 € με την 
Turkish, ανά άτομο). Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα (20 € πληρωτέα κατά την άφιξη). Οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Έξοδα προσωπικής φύσεως, Ταξιδιωτική ασφάλεια. Φαγητό και ποτά κατά 
τη διάρκεια των πτήσεων της Scoot.

Σημείωση : Δεν χρειάζεται βίζα για το ταξίδι σας στην Ινδονησία (Μπαλί). Θα πρέπει ωστόσο το 
διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα άφιξης στη χώρα.

ANAXΩΡΉΣΕΙΣ 10.08 - 17.08 -  27.07 - 03.08 - 10.08 
17.08 - 27.08
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10 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: Πτήση για Αβάνα, άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την Αβάνα μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού. Άφιξη στο αεροδρόμιο ΄΄Χοσέ Μαρτί΄΄ της Αβάνα. Ο Insider μας θα 
σας περιμένει εκεί και θα σας συνοδέψει στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: Αβάνα - Επίσκεψη της πόλης της Αβάνας
Μετά το πρόγευμα, ακολουθεί η πρωινή ξενάγηση στη μοντέρνα και παλιά 
πόλη της Αβάνας χαρακτηρισμένη από την Unesco σαν μνημείο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Ξεκινώντας από την παλιά Αβάνα (HabanaVieja), 
θα επισκεφθούμε την  πλατεία του Καπιτωλίου την πλατεία του Καθεδρικού 
ναού (Plaza de la Catedral), την Πλατεία των όπλων (Plaza de las Armas) 
την πιο παλιά πλατεία της πόλης, την πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου της 
Ασίζης (Plaza de San Francisco de Asis). Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε 
στον ναΐσκο Templete για να καταλήξουμε στο Μουσείο της Habana Club, 
όπου θα έχουμε την δυνατότητα να γευθούμε το γνωστό ρούμι και να 
μυηθούμε στην ιστορία παραγωγής του.  Στις αναχωρήσεις του Αυγούστου 
το εργοστάσιο παραγωγής πούρων παραμένει κλειστό και αντ΄ αυτού θα 
επισκεφτούμε το Palacio Villanueva όπου στο πάτιο αυτού του χαρακτηριστικού 
νεοαποικιακού κτίσματος θα παρακολουθήσουμε επίδειξη από εξειδικευμένο 
τεχνίτη (torcedor) της διαδικασίας παρασκευής των πούρων. Σειρά έχει η 
μοντέρνα πόλη και το αριστοκρατικό προάστιο του Μιραμάρ. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε την εμβληματική πλατεία της επανάστασης , γνωστή για 
τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και τις ομιλίες του Φιντέλ Κάστρο μετά την 
επανάσταση. Θα διασχίσουμε την παραλιακή λεωφόρο το διάσημο Μαλεκόν  για 
τα καταλήξουμε στο φρούριο - κάστρο που δεσπόζει στον λόφο πάνω από την 
είσοδο του λιμανιού (Castillo del Μoro). Γεύμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την 
ατμοσφαιρική Αβάνα των 60ς με παλιά Αμερικάνικα αυτοκίνητα της δεκαετίας 
του ‘50 και να απολαύσουμε βόλτα στην πόλη. 

3η ημέρα: Αβάνα – Ολοήμερη εκδρομή στo Βινιάλες  με γεύμα 
και είσοδο σε εργοστάσιο πούρων
Πρωινή αναχώρηση για τo Pinar del Rio και την κοιλάδα του Viniales. Πρώτη 
μας στάση, στο παρατηρητήριο Τζασμίνες. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για 
να επισκεφθούμε την Σπηλιά του Ινδιάνου. Επόμενος σταθμός η βραχογραφία 
διαστάσεων 120 Χ 160 μέτρων, ζωγραφισμένη στην πλαγιά λόφου από 
πωρόλιθο. Γεύμα και πριν την επιστροφή μας στην Αβάνα, θα επισκεφτούμε την 
Finca Montesino. Επιστροφή στην Αβάνα και χρόνος ελεύθερος. 

4η ημέρα: Αβάνα – Γουαμά – Σιενφουέγος
Σήμερα θα αναχωρήσουμε με κατεύθυνση Νοτιοανατολικά, προς την 
Χερσόνησο Ζαπάτα για να επισκεφθούμε το εθνικό πάρκο του Γουαμά (Guamá), 
χαρακτηρισμένο από την Unesco σαν σημαντική βιόσφαιρα για το περιβάλλον.. 
Στην είσοδο του πάρκου βρίσκεται το εκτροφείο κροκοδείλων το οποίο θα 
επισκεφθούμε. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο Σιενφουέγος, πόλη 
χτισμένη το 1819 από Γάλλους άποικους. Θα κάνουμε μια πανοραμική ξενάγηση 
της πόλης, θα σταματήσουμε στο θέατρο Τομας Τιερρύ και στο Παλάθιο ντε 
Βάγιε, αριστούργημα του εκλεκτικισμού που έχει μετατραπεί σε εστιατόριο με 
υπέροχη θέα στη θάλασσα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα: Σιενφουέγος - Τρινιδάδ – Σάντα Κλάρα – Βαραδέρο
Μετά το πρόγευμα, θα αναχωρήσουμε για το Τρινιδάδ. Με την άφιξη θα 
ξεκινήσουμε την επίσκεψη στην πόλη μουσείο ανακηρυγμένη από την Unesco 
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα περπατήσουμε την Plaza 
Mayor  κεντρική πλατεία της πόλης και θα επισκεφθούμε την παραδοσιακή 
ταβέρνα Canchanchara. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη ιστορική 
πόλη της Σάντα Κλάρα. Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε τον μουσειακό χώρο 
με το μαυσωλείο του Τσέ και το θωρακισμένο τραίνο που ανατινάχτηκε από 
τους επαναστάτες. Αναχώρηση για το Βαραδέρο μέσω μιας ενδιαφέρουσας 
διαδρομής από την Κουβανέζικη ύπαιθρο. Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια, 
δείπνο και χρόνος ελεύθερος. 

6η ημέρα: Βαραδέρο
Ημέρα ελεύθερη με πρόγραμμα all inclusive σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία 
του Βαραδέρο για χαλάρωση, κολύμπι και ξεκούραση. Προαιρετικά, μπορείτε 
να επιλέξετε την μονοήμερη κρουαζιέρα με Καταμαράν στο νησάκι Κάγιο 
Μπλάνκο.. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα και δείπνο. 

7η ημέρα: Βαραδέρο - Αβάνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε τη θάλασσα 
και τις παροχές του ξενοδοχείου σας. Γεύμα (ανάλογα με την ώρα αναχώρησης)  
και ξεκινάμε για την Αβάνα, μέσω μιας ενδιαφέρουσας διαδρομής στη Βόρεια 
ακτογραμμή. 

8η ημέρα: Αβάνα – πτήση επιστροφής
Χρόνος ελεύθερος στην Αβάνα για να απολαύσουμε την μοναδική αυτή πόλη 
με την γοητεία των 60ς, να περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο, να 
δοκιμάσουμε τα υπέροχα κοκτέιλ με τους ήχους ζωντανής μουσικής στα 
δεκάδες μπαράκια. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής μας. 

9η ημέρα: Άφιξη στη Ελλάδα
Άφιξη στη Ελλάδα, μέσω ενδιάμεσου σταθμού, με νωπές τις αναμνήσεις ενός 
μοναδικού ατμοσφαιρικού ταξιδιού, που αποτελεί εμπειρία ζωής.

Σημείωση: Για την καλύτερη διεκπεραίωση της εκδρομής, η σειρά 
του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, χωρίς ωστόσο να 
παραληφθεί οτιδήποτε.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση με αναχώρηση από και προς Θεσσαλονίκη 
Μία αποσκευή και μία χειραποσκευή ο έκαστος. 4 διανυκτερεύσεις στην Αβάνα στο ξενoδοχείο Melia Cohiba 
5 * με πρωινό (standard δωμάτιο). 1 διανυκτέρευση στο Σιενφουέγος στο ολοκαίνουργιο ξενοδοχείο 
Melia San Carlos 4* deluxe με ημιδιατροφή (standard δωμάτιο). 2 διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο στο 
ξενοδοχείο Melia Paradisus Varadero 5* deluxe με all inclusive (Junior suite). Όλες τις μεταφορές και εκδρομές 
έτσι όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο. Πανοραμική ξενάγηση 
στην Αβάνα με παλιά Αμερικάνικα αυτοκίνητα. Πρωινό καθημερινά και επτά (7) γεύματα (2 γεύματα στην 
Αβάνα - ένα στην επίσκεψη πόλης και ένα στην εκδρομή στο Βινιάλες, ημιδιατροφή στο Σιενφουέγος και 
all inclusive στο Βαραδέρο). Όλες οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, όπως αναγράφονται 
στο πρόγραμμα. Έλληνα συνοδό πολύ έμπειρο του γραφείου μας και Κουβανό επίσημο ξεναγό. Ξενάγηση 
της Κωνσταντινούπολης με Ελληνόφωνο τοπικό ξεναγό, την τελευταία ημέρα του προγράμματος (Μόνο για 
τους ταξιδιώτες από Θεσσαλονίκη με την Turkish 2,9,16/ΑΥΓ που έχουνε αναμονή στην Κωνσταντινούπολη).
Υποχρεωτικά αχθοφορικά στα  και φιλοδωρήματα για οδηγό ξεναγό. Έντυπο υλικό. Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΦΠΑ Δεν περιλαμβάνονται :  Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων, Βίζα Κούβας και ταξιδιωτική 
ασφάλεια (690 €). Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων, ιατρικά έξοδα 
κλπ.) Όλα τα γεύματα που δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα. Προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες, 
που δεν αναφέρονται στο καθημερινό πρόγραμμα. Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της 
Κωνσταντινούπολης.

Σημείωση : Τα  Ελληνικά διαβατήρια  χρειάζονται βίζα κατά την άφιξη στην Κούβα.
 Θα πρέπει το διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα άφιξης στη χώρα

ΑΒΑΝΑ - ΒΙΝΙΑΛΕΣ - ΓΟΥΑΜ
Α - ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ - ΤΡΙΝΙΔΑΔ - ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ - ΒΑΡΑΔΕΡΟ
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OΔΙΚΕΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ - ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ 6 ΉΜΕΡΕΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΉΣ 7 ΉΜΕΡΕΣ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΣΕΡΑΓΕΒΟ - ΖΛΑΤΙΜΠΟΡ - ΝΙΣ 6 ΉΜΕΡΕΣ
ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ 5 ΉΜΕΡΕΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΕΡΒΙΑΣ - ΚΡΟΑΤΙΑΣ - ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ 6 ΉΜΕΡΕΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 6 ΉΜΕΡΕΣ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ “Ή ΛΕΥΚΉ ΠΟΛΉ”  4 ΉΜΕΡΕΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 6 ΉΜΕΡΕΣ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 4,5 ΉΜΕΡΕΣ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΟΔΉΣΣΟΣ “ΣΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ” 7 ΉΜΕΡΕΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΜΑΥΡΉΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 5 ΉΜΕΡΕΣ
ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 8 ΉΜΕΡΕΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 9 ΉΜΕΡΕΣ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΚΕΝΤ. ΕΥΡΩΠΉΣ 7 ΉΜΕΡΕΣ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΉ - ΒΙΕΝΝΉ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ 5,6 ΉΜΕΡΕΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ - ΜΟΝΑΧΟ - ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 8 ΉΜΕΡΕΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 19 ΉΜΕΡΕΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΑΛΣΑΤΙΑ 11 ΉΜΕΡΕΣ
BENELUX 14 ΉΜΕΡΕΣ
ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΥΑΝΉ ΑΚΤΉ - ΠΡΟΒΉΓΚΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 10 ΉΜΕΡΕΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΑΛΛΙΑΣ - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ - ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΉΡΑ 14 ΉΜΕΡΕΣ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΉ ΟΥΜΒΡΙΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΉΣΙΑΚΉ ΤΟΣΚΑΝΉ - CINQUE TERRE 10 ΉΜΕΡΕΣ
ΣΙΚΕΛΙΑ - ΛΕΤΣΕ - ΕΛΛΉΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ 9 ΉΜΕΡΕΣ
ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ - ΛΕΤΣΕ 7 ΉΜΕΡΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΉ 4,5 ΉΜΕΡΕΣ
ΚΛAΣΙΚΉ ΤΟΥΡΚΙΑ 6 ΉΜΕΡΕΣ
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 7 ΉΜΕΡΕΣ
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΕΡΒΙΑΣ - ΚΡΟΑΤΙΑΣ - ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ 

1η  ημέρα Αναχώρηση για Βελιγράδι (Περιήγηση Πόλης)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για σύνορα Ευζώνων. Περνώντας 
περιφερειακά από τα Σκόπια, φτάνουμε στα σύνορα της Σερβίας. 
Διέλευση των συνόρων και εισερχόμαστε στη Σερβία. Άφιξη 
στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Θα δούμε τα κατεστραμμένα 
ακόμη κτίρια από τον πόλεμο των Νατοϊκών δυνάμεων, το 
κρατικό Θέατρο, το Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, το 
Δημαρχείο της πόλης και το Σερβικό Πατριαρχείο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 

2η ημέρα Βελιγράδι - Ζάγκρεμπ
Πρόγευμα & αναχωρούμε για το Ζάγκρεμπ. Με την άφιξή μας 
ξεκινάμε την περιήγηση μας στο Ζάγκρεμπ το οποίο αποτελείται 
από τρία τμήματα: τα δύο παλαιότερα τμήματα (Κάπτολ και Γκόρντι 
Γκραντ) που βρίσκονται στο ψηλότερο σημείο κι από την Ντόλνι 
Γκραντ (“Κάτω Πόλη”) με εκτεταμένες σύγχρονες συνοικίες 
άλλα και βιομηχανικές περιοχές. Αξιοθέατα της πόλης αποτελούν 
το Αρχαιολογικό Μουσείο Ζάγκρεμπ, το Κροατικό Μουσείο 
Φυσικών Επιστημών, το Μουσείο Μίμαρα, το Εθνικό Θέατρο και η 
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα Ζάγκρεμπ – (Τεργέστη – Κόπερ – Πορτορόζ) 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Τεργέστη. Άφιξη και η 
περιήγησή μας αρχίζει με την Αρχόντισσα της Αδριατικής αλλά 
και το πρώτο μεγάλο λιμάνι της Ιταλίας, ένα ολοζώντανο μνημείο 
νεότερης ιστορίας και επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων. Θα 
δούμε την ελληνική εκκλησία της Τεργέστης, τον Άγιο Νικόλαο, 
το ονομαζόμενο Canal Grande, το ναός του Αγίου Αντωνίου, 
τον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και της Αγίας Τριάδος. Χρόνος 
ελεύθερος και αναχώρηση για το Κόπερ της Σλοβενίας,  την 
πόλη  καταγωγής  του Ιωάννη Καποδίστρια. Το Κόπερ είναι το 
μοναδικό λιμάνι της Σλοβενίας.  Εκτός από το λιμάνι σημαντικό 
είναι και το πανεπιστήμιο που διαθέτει η πόλη. Ελεύθερος χρόνος 
και συνεχίζουμε με επίσκεψη στο γραφικό Πορτορόζ που είναι 
το «Καμάρι της Σλοβενίας»,  Τα στενά σοκάκια του δημιουργούν 
ένα μικρό λαβύρινθο. Περπατήστε ανάμεσα στα σοκάκια και 
ανακαλύψτε μικρά μαγαζάκια, ωραία πλακόστρωτα και εκκλησίες. 
Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

4η ημέρα Ζάγκρεμπ – (Σπήλαϊα Ποστόϊνα – Λίμνη 
Μπλέντ – Λιουμπλιάνα)
Πρόγευμα & αναχώρηση για τα σπήλαια Ποστόινα. Θα 
επισκεφθούμε τα μεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόινα, που 
θεωρούνται δεύτερα σε μέγεθος σπήλαια της Ευρώπης. Με ειδικό 
τρενάκι διασχίζουμε ένα μεγάλο τμήμα του μεγάλου σπηλαίου 
και απολαμβάνουμε το μοναδικό φαντασμαγορικό εσωτερικό 
διάκοσμο, από σταλακτίτες και σταλαγμίτες διαφόρων σχημάτων 
και αποχρώσεων. Συνεχίζουμε για τη λίμνη Μπλεντ. Βρίσκεται 
στους πρόποδες των Ιουλιανών Άλπεων και είναι ένα από τα 
ομορφότερα μέρη της περιοχής. Θα επισκεφθούμε το φημισμένο 
κάστρο του Μπλεντ όπου από ψηλά θα έχουμε μια πανοραμική 
και εντυπωσιακή εικόνα της λίμνης. Στο νησάκι, που είναι το 
μοναδικό της Σλοβενίας, βρίσκεται μία παλιά μπαρόκ εκκλησία. 
Συνεχίζουμε για τη Λιουμπλιάνα. η πόλη που είναι χτισμένη 
στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, με έντονα στοιχεία από την 
Αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική σε αρκετά κτίρια. θα δούμε το 
παλαιό Δημαρχείο και τον Καθεδρικό Ναό που δεσπόζουν την 
πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα Ζάγκρεμπ – (Λίμνες Πλίτβιτσε)
Πρόγευμα & αναχωρούμε για τις Λίμνες Πλίτβιτσε, που είναι στην 
κυριολεξία ένα θαύμα της φύσης, ένας τόπος τέτοιας απερίγραπτης 
ομορφιάς, ώστε ανακηρύχθηκε το 1979 από την UNESCO μνημείο 

ANAXΩΡΉΣΕΙΣ 14.07 - 28.07 - 04.08 - 11.08 - 18.08 - 25.08                   

Περιλαμβάνονται:  Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* & 
4* - όπως αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα & ένα δείπνο 
καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
& εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται: Εισιτήριο Εισόδου Σπήλαια Ποστόινα 
ενήλικας 25,8€  - παιδί 6-15 ετών 15,5€. Εισιτήριο Εισόδου Κάστρο 
Μπλεντ ενήλικας 11€ - παιδί έως 14 ετών 5€. Εισιτήριο Εισόδου Εθνικό 
Πάρκο Λίμνες Πλίτβιτσε ενήλικες 250ΗΚΝ περίπου 35€ - παιδί 7-18 
ετών 110ΗΚΝ περίπου 15€. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε 
μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται 
στα περιλαμβάνονται

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΤΕΡΓΕΣΤΗ - ΚΟΠΕΡ - ΠΟΡΤΟΡΟΖ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΪΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ - ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ 

6
ΗΜΕΡΕΣ

παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο δρυμός των λιμνών Πλίτβιτσε είναι 
ιδιαίτερα γνωστός για τους πολλούς μικρούς και μεγάλους 
εντυπωσιακούς υδάτινους καταρράκτες που δημιουργούν πέφτοντας 
16 μεγάλες και πολλές μικρότερες, γαλαζοπράσινες, πεντακάθαρες 
λίμνες, μέσα στις οποίες κολυμπούν ψάρια και φυτρώνουν νούφαρα 
και ορχιδέες. Χρόνος ελεύθερος για να απαθανατίσετε το πανέμορφο 
τοπίο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

6η ημέρα Ζάγκρεμπ - Επιστροφή
Πρόγευμα. Επιστροφή στη πόλη μας μέσω διέλευσης των 
συνόρων και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις.
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1η ημέρα: Ηγουμενίτσα – Πρίντεζι 
Αναχώρηση το μεσημέρι με προορισμό το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 
Άφιξη και αναχώρηση με πλοίο για το λιμάνι του Πρίντεζι. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα: Πρίντεζι – Λέτσε – Καλημέρα – Στερνατία 
Aφιξη στο Πρίντεζι και αναχώρηση για την «Αθήνα της Απουλίας», 
το Λέτσε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε τη περιπατητική 
μας περιήγηση της πόλης. Μεταξύ άλλων θα δούμε το Καθεδρικό 
ναό της πόλης, αφιερωμένο στην Παναγία της Αναλήψεως, τη 
κεντρική πλατεία με το Ρωμαϊκό αμφιθέατρο του 1ου αιώνα μΧ, 
την στήλη - τμήμα της αρχαίας Αππίας Οδού που από την Ρώμη 
κατέληγε μέχρι το Μπρίντιζι, όπου επάνω έχει τοποθετηθεί το 
άγαλμα του προστάτη της πόλης Σάντ Ορόνζο, την εκκλησιά Σάντα 
Κρότσε (Τιμίου Σταυρού) με την εκπληκτική πρόσοψη, το Θρόνο 
του Κυβερνήτη της πόλης, κατασκευασμένο από ασβεστόλιθο, απ’ 
όπου εκφώνιζε τους λόγους του, κα. Απόγευμα ελεύθερο για να 
εξερευνήσετε τις τοπικές γεύσεις και να περιηγηθείτε ελεύθερα 
στα στενά της πόλης θαυμάζοντας την αρχιτεκτονική του 17ου και 
18ου αιώνα και των περίτεχνων μνημείων της που οικοδομήθηκαν 
ή διακοσμήθηκαν την εποχή της ακμής του συγκεκριμένου 
ρυθμού. Αναχώρηση για τα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας, 
την Καλημέρα και τη Στερνατιά που σε κάθε γωνιά διατηρούν την 
ελληνική γλώσσα και κληρονομιά ζωντανή ανά τους αιώνες.

3η ημέρα: Λέτσε – (Ματέρα – Αλμπερομπέλο – Οστούνι) 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μία από τις 
αρχαιότερες κατοικημένες πόλεις του κόσμου, τη Ματέρα - την 
υπόσκαφη πόλη, την Καππαδοκία της Ιταλίας. Εκεί, θα κάνουμε 
μια βόλτα στο Parco della Murgia Materana, ένα εθνικό πάρκο 
με καταπληκτική θέα της πόλης και του ποταμού Gravina και θα 
επισκεφτούμε τις μοναδικές σπηλιές της πόλης, που αποτελούν 
ένα ιδιαίτερο αξιοθέατο, αφού ορισμένες ακόμη και σήμερα 
παραμένουν κατοικίες ντόπιων κατοίκων. Αναχώρηση για το 
παραμυθένιο Αλμπερομπέλο, το οποίο είναι διάσημο για τις 
μοναδικές κατοικίες του με τις κωνικές στέγες, οι οποίες είναι 
γνωστές ως “Τρούλοι”. Εκεί, θα θαυμάσουμε το ζωντανό μουσείο 
που στεγάζεται στο συγκρότημα Casa Pezzolla από την κοιλάδα 
Itria. Αναχώρηση για το Οστούνι, μία γραφική λευκή πόλη, χτισμένη 
σε τρεις λόφους που προσφέρουν υπέροχη πανοραμική θέα που 
καθρεφτίζει μία πλούσια ιστορία. Εκεί θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό 
της ρομανικής γοτθικής ηλικίας, ο οποίος δεσπόζει στην μέση της 
πόλης, με πρόσοψη που περιλαμβάνει ένα παράθυρο με 24 ακτίνες 
με σπάνια ομορφιά. Ακόμη θα περπατήσουμε κατά μήκος της Via 
Cattedrale, η οποία χωρίζει σε δύο μέρη τη μεσαιωνική καρδιά 
της πόλης και θα δούμε την πρώην μονή Καρμελιτών, που σήμερα 
λειτουργεί ως έδρα του Μουσείου προκλασσικού πολιτισμού της 
Νότιας Murgia.  Ακόμη, θα δούμε τις δύο αρχαίες πύλες της πόλης, 
τη Porta Nova και την Porta San Dimitra στα Αραγονικά τείχη που 
περιτριγυρίζουν μία σειρά από εκκλησίες και κομψά σπίτια που 
ομορφαίνουν την πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: Λέτσε – Τάραντο - Μπάρι – (Απόπλους για 
Ντουμπρόβνικ)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση με τις αποσκευές μας 
για τη μοναδική αποικία που ίδρυσαν οι Σπαρτιάτες στη Μεγάλη 
Ελλάδα τον Τάραντα. Εκεί, θα δούμε τα ερείπια του Ναού της 

7 ΗΜΕΡΕΣ

ANAXΩΡΉΣΕΙΣ 28.07 - 04.08 - 11.08 - 18.08 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΉΣ 
ΠΡΙΝΤΕΖΙ - ΛΕΤΣΕ - ΜΑΤΕΡΑ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ - ΟΣΤΟΥΝΗ - ΛΕΤΣΕ - 
ΜΠΑΡΙ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΤΙΡΑΝΑ

MONAΔΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ
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Ήρας, του αρχαιότερου ελληνικού ναού στη Μεγάλη Ελλάδα, και 
το επιβλητικό Αραγωνέζικο Κάστρο, αντιπροσωπευτικό δείγμα 
της εποχής του Βασιλείου των Δύο Σικελιών, που δεσπόζει στην 
είσοδο του Κόλπου, στο Κανάλι του Τάραντα. Θα έχετε ελεύθερο 
χρόνο να δοκιμάσετε τις τοπικές γεύσεις  της πόλης και να κάνετε 
τα ψώνια σας, πριν αναχωρήσουμε για το Μπάρι, το διαμάντι 
της νοτίου Ιταλίας όπως χαρακτηρίζεται από πολλούς. Από εκεί 
να επιβιβαστούμε στο καράβι με προορισμό το Ντουμπρόβνικ. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

5η ημέρα: Ντουμπρόβνικ – Τρέμπινιε (Περιήγηση πόλης)
Άφιξη στο Ντουμπρόβνικ  που σύμφωνα με μια θεωρία ιδρύθηκε 
από Έλληνες ναυτικούς. Η πόλη, που στα μεσαιωνικά χρόνια 
ονομαζόταν «Ραγούζα», μετά από μια περίοδο ενετοκρατίας, 
έφτασε στη μεγαλύτερη ακμή της τον 15ο και 16ο αιώνα, όταν 
η θαλασσοκρατορία της ανταγωνιζόταν εκείνη της Δημοκρατίας 
της Βενετίας και άλλων ιταλικών ναυτικών δημοκρατιών. Στην 
ξενάγησή μας, θα δούμε τα επιβλητικά και καλοδιατηρημένα τείχη 
που προστάτευαν την πόλη, την Κρήνη του Ονόφριο, την εκκλησία 
του Σωτήρος, το Φραγκισκανικό Μοναστήρι, το παλαιό φαρμακείο 
της πόλης που λειτουργεί από τον 13ο αι., το Μέγαρο Σπόνζα, που 
στεγάζει τα κρατικά αρχεία και τη συγκινητική Αίθουσα Μνήμης 
για τους νεκρούς του πολέμου της Κροατίας (1995-1999), τη 
μαρμάρινη στήλη με το ανάγλυφο του ιππότη Ορλάντο, τον Ναό του 
Αγίου Βλασίου –προστάτη της πόλης–, τον πύργο του Ρολογιού, το 
Παλάτι του Ρέκτορα (διοικητή), στο οποίο στεγάζεται το Μουσείο 
της Πόλης και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της 
Παναγίας. Αναχώρηση για το Τρέμπινιε και τα τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

6η ημέρα: Τρέμπινιε -  Μπούτβα – Κότορ – Τίρανα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Μπούτβα, όπου 
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. 
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. Αναχώρηση για 
τα Τίρανα και επίσκεψη στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του 
Χριστού. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

7η ημέρα: Τίρανα  -  Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη, με 
ενδιάμεσες στάσεις για καφέ, φαγητό και άφιξη  το βράδυ στην 
πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. 
Μία (1) διανυκτέρευση σε τετράκλινες καμπίνες για την 
διαδρομή Ηγουμενίτσα- Πρίντεζι. Μία (1) διανυκτέρευση σε 
τετράκλινες καμπίνες για την διαδρομή Μπάρι-Ντουμπρόβνικ 
με πρωινό. Πρόγευμα σε μπουφέ & ένα δείπνο καθημερινά 
στο χώρο των ξενοδοχείων. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & 
εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με 
το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός 
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Επίσημος 
ξεναγός κατά τη ξενάγησή μας στο Ντουμπρόβνικ. Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται:  Checkpoints 25€ ανά άτομο
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα 
& αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται.
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1η ημέρα Αναχώρηση για Ζάγκρεμπ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί & αναχώρηση για τα σύνορα 
Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα 
της Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα 
- γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα  Ζάγκρεμπ -  Λιουμπλιάνα -  Σπήλαια 
Ποστόινα - Τεργέστη - Κόπερ
Πρόγευμα & αναχώρηση για τη Λουμπλιάνα . Άφιξη και περιήγηση 
στην πόλη που είναι χτισμένη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, 
με έντονα στοιχεία από την Αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική σε 
αρκετά κτίρια. Θα δούμε το παλαιό Δημαρχείο και τον Καθεδρικό 
Ναό που δεσπόζουν την πόλη. Στη συνέχεια αναχώρηση για τα 
μεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόινα, που θεωρούνται δεύτερα σε 
μέγεθος σπήλαια της Ευρώπης. Με ειδικό τρενάκι διασχίζουμε 
ένα μεγάλο τμήμα του μεγάλου σπηλαίου και απολαμβάνουμε το 
μοναδικό φαντασμαγορικό εσωτερικό διάκοσμο, από σταλακτίτες 
και σταλαγμίτες διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων. 
Συνεχίζουμε για την Τεργέστη και η περιήγησή μας αρχίζει με την 
Aρχόντισα της Αδριατικής αλλά και το πρώτο μεγάλο λιμάνι της 
Ιταλίας, ένα ολοζώντανο μνημείο νεότερης ιστορίας και επίκεντρο 
σημαντικών εξελίξεων. Θα δούμε την ελληνική εκκλησία της 
Τεργέστης, τον Αγιος Νικόλαο, το ονομαζόμενο Canal Grande, το 
ναός του Αγίου Αντωνίου, τον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και της 
Αγίας Τριάδος. Αργότερα μεταφορά στο Κόπερ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

3η ημέρα Κόπερ - Οπάτια – Ριέκα - Λίμνες Πλίτβιτσε - 
Κorenica
Πρόγευμα & αναχώρηση για την Οπάτια . Άφιξη και περιήγηση στην 
Οπάτια, τη μεγαλύτερη λουτρόπολη της Κροατίας (Αμπάτσια στην 
Ιταλική). Η πόλη είναι κτισμένη μέσα σε κήπους, όπου αφθονούν 
οι ροδοδάφνες, και οι μπουκαμβίλιες. Τα στενά δρομάκια, τα παλιά 
σπίτια με τις καμινάδες δίνουν στην πόλη μια ιδιαίτερη ομορφιά. 
Έπειτα αναχωρούμε για την πανέμορφη πόλη Ριέκα που βρίσκεται 
στην «αγκαλιά του κόλπου Earner». Θα δούμε τον πύργο της 
πόλης, την εκκλησία των Καπουτσίνων, τα ερείπια του Ρωμαϊκού 
τείχους, το παλαιό δημαρχείο και τον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Βίτου. Χρόνος ελεύθερος και στην συνέχεια αναχώρηση για τις 
Λίμνες Πλίτβιτσε που είναι στην κυριολεξία ένα θαύμα της φύσης, 
ένας τόπος τέτοιας απερίγραπτης ομορφιάς, ώστε ανακηρύχθηκε 
το 1979 από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο 
δρυμός των λιμνών Πλίτβιτσε είναι ιδιαίτερα γνωστός για τους 
πάμπολλους μικρούς και μεγάλους εντυπωσιακούς υδάτινους 
καταρράκτες που δημιουργούν πέφτοντας 16 μεγάλες και πολλές 
μικρότερες, γαλαζοπράσινες, πεντακάθαρες λίμνες, μέσα στις 
οποίες κολυμπούν ψάρια και φυτρώνουν νούφαρα και ορχιδέες. 
Χρόνος ελεύθερος για να απαθανατίσετε το πανέμορφο τοπίο. Στη 
συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο . 

4η ημέρα Korenica – Ζαντάρ – Σίμπενικ – Τρογκίρ – 
Σπλιτ – Νέουμ
Πρόγευμα & αναχωρούμε για την παραλιακή πόλη της Κροατίας, 
την πόλη Ζαντάρ. Είναι μια τουριστική πόλη, σημαντικά αξιοθέατα 
της οποίας είναι, μεταξύ άλλων, ο οκτάγωνος πυργωτός ναός 
του Αγίου Δονάτου (9ος αι.) με το εντυπωσιακό καμπαναριό 
του, ο καθεδρικός ναός της Αγίας Αναστασίας (9ος-12ος αι.) 
σε ρυθμό τρίκλιτης βασιλικής με δύο τεράστια κυκλικά βιτρό, 
καθώς και η Ρωμαϊκή αγορά που βρίσκεται ακριβώς δίπλα, στην 

7 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ

ANAXΩΡΉΣΕΙΣ 11.06- 16.06 - 30.06 - 07.07 - 14.07  - 21.07  - 28.07 - 04.08 - 11.08 - 18.08

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ – ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ 
ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΪΝΑ – ΤΕΡΓΕΣΤΗ – 
ΚΟΠΕΡ - ΟΠΑΤΙΑ – ΡΙΕΚΑ – ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ – ΖΑΝΤΑΡ – ΣΙΜΠΕΝΙΚ – 
ΤΡΟΓΚΙΡ – ΣΠΛΙΤ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΚΟΤΟΡ – ΜΠΟΥΤΒΑ - ΤΙΡΑΝΑ
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Περιλαμβάνονται: 
Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* - 4* - όπως 
αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα & δείπνο 
καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με 
το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός 
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται:
Checkpoints 10€. Εισιτήριο Εισόδου Σπήλαια Ποστόινα 
ενήλικας 27,9€  - παιδί 6-15 ετών 16,7€. Εισιτήριο Εισόδου 
Εθνικό Πάρκο Λίμνες Πλίτβιτσε ενήλικες 250ΗΚΝ περίπου 35€ 
- παιδί 7-18 ετών 110ΗΚΝ περίπου 15€. Κρουαζιέρα Λόκρουμ 
10€. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα 
& αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται

πλακόστρωτη πλατεία Ζελένι. Δε θα παραλείψουμε να δούμε το 
πρώτο πανεπιστήμιο του Ζαντάρ που ιδρύθηκε το 1396 σαν μέρος 
μοναστηριού Βενεδικτίνων μοναχών. Έπειτα μεταφερόμαστε στο 
Σίμπενικ με τον υπέροχο καθεδρικό ναό του Αγίου Ιακώβου. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη - νησί), 
που έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO, ως Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το τουριστικό θέρετρο Τρογκίρ 
χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα και ενώνεται με την ξηρά 
με μία ωραία γέφυρα. Διαθέτει πλούσια ιστορία και θεωρείται 
πνευματικό κέντρο της Δαλματίας και δημοφιλής παραθεριστικός 
προορισμός με άριστη τουριστική υποδομή. Στη συνέχεια, 
κατευθυνόμαστε προς το Σπλιτ, το μεγαλύτερο τουριστικό 
θέρετρο της Δαλματίας. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας 
στην πόλη, θα επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο σε σχήμα 
ρωμαϊκού κάστρου του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, το οποίο είναι 
το σημαντικότερο και καλύτερα διατηρημένο ρωμαϊκό κτίριο στην 
Κροατία χτισμένο μεταξύ 295 και 305 μ.Χ. Θα έχουμε, επίσης, 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό, το Γοτθικό 
Δημαρχείο, τον αναγεννησιακό Πύργο του Ρολογιού. Χρόνος 
ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία της πόλης, τη διάσημη 
Ρίβα για καφέ ή φαγητό. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το Νέουμ. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Νέουμ - Ντουμπρόβνικ (Ξενάγηση Πόλης) - 
Κρουαζιέρα Λόκρουμ - Τρέμπινιε 
Πρόγευμα & αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και ξεκινάμε 
για την ξενάγηση στην πόλη.Το Ντουμπρόβνικ φυλάσσεται για 
περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά 
και καλοδιατηρημένα τείχη του. Βρίσκεται υπό την προστασία της 
UNESCO και χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που θα δούμε 
μέσα στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, 
όπως ο μητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, Αγίου 
Βλασίου, με το μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, 
η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το φραγκισκανό μοναστήρι με 
την εκκλησία του Σωτήρος και το παλαιότερο φαρμακείο της 
πόλης από την εποχή της δημοκρατίας της Ραγούζας. Δε θα 
παραλείψουμε να δούμε τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή 
κρήνη του Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Έπειτα θα 
πραγματοποιήσουμε την κρουαζιέρα (εισιτήρια εξ ιδίων) στο 
νησάκι Λόκρουμ. Το πευκόφυτο νησί όπου ναυάγησε – σύμφωνα 
πάντα με την τοπική παράδοση – ο βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρδος 
Ά ο Λεοντόκαρδος, αλλά σώθηκε ως εκ θαύματος. Επίσκεψη στον 
πανέμορφο Βοτανικό κήπο , την αλμυρή  λίμνη που αποκαλείται 
Νεκρά Θάλασσα  και τα ερείπια του μοναστηρίου – εκκλησία 
του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου. Αργότερα αναχώρηση για το 
Τρέμπινιε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

6η ημέρα Τρέμπινιε – Κότορ – Μπούτβα - Τίρανα
Πρόγευμα & θα ξεκινήσουμε για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι 
περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε από τη 
Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Οι ενετικές 
επιρροές είναι εμφανείς στην αρχιτεκτονική της πόλης. Ο Κόλπος 
του Κότορ, που είναι και το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και 
η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν συμβάλει στην ανακήρυξή 
του ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την 

UNESCO. Θα περιηγηθούμε στο Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του 
Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και στην εκκλησία του 
Αγίου Νικολάου. Συνεχίζουμε για την Μπούτβα. Ξεκινάμε την 
περιήγηση μας από την μαρίνα όπου είναι αραγμένα πανάκριβα 
πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται βόρεια της Παλαιάς Πόλης και 
από εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα Ομπάλα που είναι ο πεζόδρομος 
περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε την κεντρική πύλη των 
βενετσιάνικων τειχών για να επισκε- φτούμε την Ακρόπολη που 
κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα της Παλαιάς Πόλης, 
πάνω στα ερείπια παλαιών οχυρώσεων. Το φρούριο, που πολλές 
φορές άλλαξε σχήμα και μέγεθος, τώρα στεγάζει και το Θέατρο 
της Μπούτβα όπου φιλοξενούνται διάφορα πολιτιστικά δρώμενα, 
κυρίως θεατρικές παραστάσεις με δραματολόγιο ντόπιων και 
ξένων συγγραφέων. Συνεχίζουμε με προορισμό την πρωτεύουσα 
της Αλβανίας, τα Τίρανα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

7η ημέρα  Τίρανα (Περιήγηση Πόλης) - Επιστροφή 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση από το κομβικό σημείο 
της πόλης είναι η πλατεία Σκεντέρμπεη και η πλατεία της Μητέρας 
Τερέζας. Θα κάνουμε μία βόλτα με το λεωφορείο όπου θα δούμε 
τις κεντρικές πλατείες της πρωτεύουσας, τα υπουργεία, το 
Εθνικό – Ιστορικό Μουσείο, την Όπερα, το τζαμί του Ethern Bey 
που χτίστηκε το 1789, καθώς και τον πύργο του ρολογιού που 
χτίστηκε το 1830. Στη μέση της πλατείας δεσπόζει το άγαλμα 
του Γεωργίου Καστριώτη Σκεντέρμπεη (εθνικός Ήρωας) καβάλα 
στ’ άλογο και γύρω κυβερνητικά κτίρια. Τελειώνοντας θα δούμε 
την πρωθυπουργική κατοικία, την Ακαδημία καλών τεχνών, το 
Πανεπιστήμιο. Αναχώρηση με τελικό προορισμό την πόλη μας. 
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1η ημέρα  Αναχώρηση για Ποντγκόριτσα  
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για την Ποντγκόριτσα, την 
σημερινή πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου. Είναι χτισμένη στη 
συμβολή των ποταμών Μόρατσα και Ρίβνιτσα και κατά την περίοδο 
που η χώρα ήταν μέρος της Γιουγκοσλαβίας ήταν το Τίτογκραντ. 
Από το 2006 είναι η νέα πρωτεύουσα της χώρας. Από τα αξιοθέατα 
της πόλης ο οθωμανικός Πύργος του Ρολογιού και η γέφυρα της 
Χιλιετίας. Άφιξη αργά το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα  Ποντγκόριτσα - Μπούτβα – Κότορ -  
Τρέμπινιε 
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την 
Μπούτβα. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση της από την μαρίνα 
όπου είναι αραγμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται 
βόρεια της Παλαιάς Πόλης και από εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα 
Ομπάλα που είναι ο πεζόδρομος περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε 
την κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούμε 
την Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα 
της Παλαιάς Πόλης, πάνω στα ερείπια παλαιών οχυρώσεων.  Έπειτα 
αναχώρηση για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι περικυκλωμένο από 
ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία 
της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο Κόλπος του Κότορ, που είναι και το 
νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική της παλιάς 
πόλης έχουν συμβάλει στην ανακήρυξή του ως Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Θα περιηγηθούμε στο 
Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, 
καθώς και στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου.  Στην συνέχεια 
αναχώρηση για την πόλη του Τρέμπινιε. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 

3η ημέρα: Τρέμπινιε – Ντουμπρόβνικ (Ξενάγηση 
Πόλης)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το 
Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση στην πόλη, που 
φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο 
από τα στιβαρά και καλοδιατηρημένα τείχη του. Βρίσκεται υπό την 
προστασία της UNESCO και χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής 
ομορφιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα 
που θα δούμε μέσα στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας 
αρχιτεκτονικής, όπως ο μητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, 
Αγίου Βλασίου, με το μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, 
η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το φραγκισκανό μοναστήρι με την 
εκκλησία του Σωτήρος και το παλαιότερο φαρμακείο της πόλης από 
την εποχή της δημοκρατίας της Ραγούζας. Δε θα παραλείψουμε να 
δούμε τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή κρήνη του Ονοφρίου, 
καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Χρόνος ελεύθερος και αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα:  Τρέμπινιε – (Μόσταρ)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το Μόσταρ 
(παλιά γέφυρα - stari most). Είναι η βασίλισσα του Νερετβα, 
κτισμένη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, ενώ συνιστά πόλη 
μαρτυρική ανά τους αιώνες με σύμβολά της τη Νέα Γέφυρα και 
τους Πύργους. Έχει, επίσης, χαρακτηριστεί από την UNESCO ως 
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Μετά την περιήγηση 
μας, ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο για γεύμα εξ ιδίων και 
αγορές σε τοπικά είδη. Επιστροφή το  απόγευμα στο ξενοδοχείο και 
δείπνο.

5η ημέρα: Τρέμπινιε  – Επιστροφή
Μετά το πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου θα αναχωρήσουμε με 
τις αποσκευές μας. Μετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη αργά το βράδυ 
στην πόλη μας γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας. 

5
ΗΜΕΡΕΣ

ANAXΩΡΉΣΕΙΣ 29.06 - 07.07 - 14.07 - 21.07 - 27.07 - 04.08 - 10.08  - 17.08 - 24.08 - 01.09

Περιλαμβάνονται: Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - 
όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα σε μπουφέ & ένα 
δείπνο καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου.  Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
& εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με 
το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Επίσημος ξεναγός 
κατά τη ξενάγησή μας στο Ντουμπρόβνικ. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται  Checkpoints 10€ ανά άτομο. Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΤΣΑ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΜΟΣΤΑΡ 
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BEΛΙΓΡΑΔΙ - ΣΕΡΑΓΕΒΟ - ΖΛΑΤΙΜΠΟΡ - ΝΙΣ

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Βελιγράδι
Πρωινή αναχώρηση από Θεσσαλονίκη  με προορισμό το Βελιγράδι. 
Άφιξη στον προορισμό μας και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση.

2η ημέρα: Βελιγράδι – Κρουαζιέρα (προαιρετική) 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή στο 
μουσείο Τίτο, γνωστό σαν «σπίτι των λουλουδιών». Συνεχίζουμε 
με μία επίσκεψη στην ατέλειωτη εκκλησία του Αγίου Σάββα και 
αναχωρούμε για το φρούριο Καλεμεγκτάν με την εξαιρετική θέα 
προς τους ποταμούς Σάβα και Δούναβη. Θα περπατήσουμε μέρος 
της πλακόστρωτης οδού Κνέζ Μιχαήλοβα, προχωρώντας προς την 
Μητρόπολη. Ακόμη, θα κατευθυνθούμε προς την Βουλή και θα 
δούμε τα καταστραμμένα κτήρια των βομβαρδισμών του 1999. Το 
απόγευμα σας προτείνουμε μια μίνι κρουαζιέρα στους ποταμούς 
Δούναβη και Σάβα.

3η ημέρα: Βελιγράδι – Μόκρα Γόρα – Βίσεγκραντ– 
Σεράγεβο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για πόλη Μόκρα Γκόρα 
όπου θα απολαύσουμε μια διαδρομή εξαιρετικής ομορφιάς με 
το παραδοσιακό τρένο «Τσίρα» με ατμομηχανή που θυμίζει την 
εποχή του Φάρ Ουέστ. Θα συνεχίσουμε για το μικρό παραμυθένιο 
ξύλινο χωριό που δημιουργήθηκε από την φαντασία του διάσημου 
σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα. Μέσα σ’ αυτό το χωριό θα 
βρείτε μία γραφική πλατεία, την κεντρική εκκλησία, εστιατόρια 
και ζαχαροπλαστεία με ποικιλία από παραδοσιακές σπεσιαλιτέ 

φτιαγμένες με βιολογικά υλικά. Περνώντας τα σύνορα με τη 
Βοσνία Ερζεγοβίνη, θα βρεθούμε σε μια από τις πιο όμορφες 
περιοχές της Σερβίας, το Βίσεγκραντ με την περίφημη γέφυρα του 
ποταμού Ντρίνα που κτίστηκε τον 5ο αιώνα όπου θα επισκεφτούμε 
την περιοχή του Άντριτσγκραντ. Συνεχίζουμε για Σεράγεβο, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Σεράγεβο – Μόσταρ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας 
στην πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Σεράγεβο μια 
από τις πλέον μαρτυρικές πόλεις των τελευταίων χρόνων. Από 
τους προϊστορικούς χρόνους, κτισμένο ανάμεσα στα βουνά, 
πρωτοκατοικήθηκε από Ιλλυρικές φυλές, και οργανώθηκε σαν 
πόλη κατά την Οθωμανική αυτοκρατορία τον 15ο αιώνα. Αφού 
κάνουμε ένα περίπατο στην παλιά πόλη με τα 86 τζαμιά, θα 
συνεχίσουμε για το Μόσταρ διασχίζοντας μία ειδυλλιακή διαδρομή 
που εντυπωσιάζει κάθε περαστικό. Το Μόσταρ χαρακτηρίζεται 
ως η ¨βασίλισσα̈  του Νερέτβα αφού είναι κτισμένη στις όχθες 
του ομώνυμου ποταμού.  Μία πόλη επίσης μαρτυρική ανά τους 
αιώνες, με σύμβολο της τη Νέα Γέφυρα με τους Πύργους είναι 
πλέον χαρακτηρισμένη  από την Unesco σαν μνημείο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Αφού περιηγηθούμε στην πόλη, θα 
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα: Σεράγεβο – Ζλάτιμπορ – Μοναστήρι Ζίτσας – Νις
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Ζλάτιμπορ όπου 
θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα τοπίο απαράμιλλης, 

5,6
ΗΜΕΡΕΣ

ANAXΩΡΉΣΕΙΣ  28.07 - 04.08 - 11.08 - 18.08 - 25.08

Περιλαμβάνονται: Τέσσερις (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - 
όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα σε μπουφέ & ένα 
δείπνο καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου.  Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
& εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με 
το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται:  Checkpoints 10€ ανά άτομο. Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

ΜΟΚΡΑ ΓΟΡΑ - ΒΙΣΕΓΚΡΑΝΤ - ΣΕΡΑΓΕΒΟ - ΜΟΣΤΑΡ - ΖΛΑΤΙΜΠΟΡ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΖΙΤΣΑΣ - ΝΙΣ
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φυσικής ομορφιάς, το οποίο περιβάλλεται από λίμνες, ποτάμια 
και πεδιάδες. Οδικώς το εντυπωσιακό τοπίο θα σας καταπλήξει, γι’ 
αυτό μην παραλείψετε να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες. Επίσης, 
κεντρικά της πόλης του Ζλάτιμπορ υπάρχει μια αρκετά μεγάλη 
λίμνη, με μοναδική ομορφιά και φυσικά θα περπατήσουμε στις 
όμορφες πλατείες και στα μαγαζιά. Αναχώρηση για το Μοναστήρι 
της Ζίτσας, ένα από τα πιο γνωστά Μοναστήρια της Σερβίας. 
Καθοδόν στην διαδρομή μας θα περάσουμε από περιοχές με 
ξεχωριστού κάλλους ομορφιά. Άφιξη στο Νις και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

6η ημέρα: Νις – Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη, 
με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ, φαγητό και άφιξη το βράδυ στην 
πόλη μας.

Σημαντική σημείωση: Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και 
5ήμερο. Ζητήστε το αναλυτικό μας πρόγραμμα.

ΖΛΑΤΙΜΠΟΡ

ΝΙΣ



ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 
1η ημέρα Αναχώρηση για Σόφια
Συγκέντρωση στα γραφεία το πρωί και αναχώρηση για τα σύνορα 
Προμαχώνα. Άφιξη στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια. Θα 
δούμε τον βυζαντινό ναό της Αγίας Κυριακής, τα ρωμαϊκά μνημεία, 
τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νιέφσκι, τη Βουλή και την 
πανεπιστημιούπολη. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Σόφια - Βουκουρέστι
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και συνεχίζουμε για 
Λόβετς-Ρούσε. Θα περάσουμε από τη γέφυρα Φιλίας Ρούσε-
Τζιούρτζιου που συνδέει τη Ρουμανία με τη Βουλγαρία. Άφιξη στο 
Βουκουρέστι και χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

3η ημέρα Βουκουρέστι (ξενάγηση)
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας με το ωραιότερο 
κτήριο Αρτ Νουβό, «ναό της μουσικής», το Ατενέουμ Ρομαν, το 
επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόμημα του βασιλικού παλατιού που 
σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας, το 
παλάτι του βασιλιά Κάρολου Α’, που σήμερα στεγάζει την Κεντρική 
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την πλατεία της Επανάστασης του 
1989 και το κτίριο που στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος 
Τσαουσέσκου, το εντυπωσιακό οικοδόμημα της Εθνικής 
Στρατιωτικής Λέσχης (Cercul National Militar) και το τελευταίο 
«απόκτημα», πριν από την πτώση της δικτατορίας, το φαραωνικών 
διαστάσεων προεδρικό μέγαρο, με τον οξύμωρο τίτλο «Σπίτι 
του Λαού» που σήμερα ονομάζεται Παλάτι του κοινοβουλίου, το 
δεύτερο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το Πεντάγωνο. Επίσης 
θα δούμε την Αψίδα του Θριάμβου, την πατριαρχική εκκλησία 
και το Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτίριο του Πανεπιστημίου. 
Ελεύθερος χρόνος στη φημισμένη οδό Λιπσκάνη και στον 
αρχαιολογικό χώρο της λεγόμενης παλιάς βασιλικής αυλής, όπου 
δεσπόζει η προτομή του Βλαντ Τσέπες. Έπειτα θα επισκεφτούμε το 
παλάτι που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Μην παραλείψετε 
να επισκεφτείτε τον ορθόδοξο ναό Σταυρουπόλεως.

4η ημέρα Βουκουρέστι - Σινάια - Πύργος του Δράκουλα 
(Καρπάθια) - Σιμπίου
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού 
διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχοβα φτάνουμε στη 
Σινάια, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε 
το παλάτι Πέλες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, πρώτου 
βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθ’ οδόν το 
μοναστήρι της Σινάια, το πρώτο κτίριο που κτίστηκε ύστερα 
από την επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα αναχωρούμε 
για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό 

Περιλαμβάνονται: Πέντε (5) 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.

ΣΟΦΙΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΙΝΑΪΑ - ΣΙΜΠΙΟΥ - ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
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ΣΙΜΠΙΟΥ

ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε τον 14ο αιώνα ως 
αμυντικό φρούριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Στη 
συνέχεια κατευθυνόμαστε στη μεσαιωνική και γραφική Σιμπίου. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Σιμπίου - Τιμισοάρα - Βελιγράδι
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για Βελιγράδι. Στη διαδρομή μας 
θα συναντήσουμε την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ρουμανίας, 
Τιμισοάρα που είναι γνωστή ως «μικρή Βιέννη». Πράγματι, 
οι αυστριακές επιρροές είναι εμφανείς στην αρχιτεκτονική, το 
φαγητό και τον πολιτισμό. Πρόκειται για μία πόλη που αξίζει να 
την περπατήσουμε, χωρισμένη σε τετράγωνα που κρύβουν 
αρχιτεκτονικά διαμάντια. Το κέντρο είναι όλο πεζοδρομημένο. 
Σημαντικά αξιοθέατα αποτελούν ο ορθόδοξος καθεδρικός ναός, 
η πλατεία Ουνίριι με τα υπέροχα μπαρόκ κτίρια και το πάρκο 
των Ρόδων. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας για Βελιγράδι. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ προτείνουμε μια βόλτα 
στον μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα. 

6η ημέρα Βελιγράδι (περιήγηση) - Επιστροφή
Πρόγευμα και 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 την εκκλησία του Αγίου Σάββα και το 
Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης, δε θα παραλείψουμε να δούμε το 
κάστρο Καλεμέγκνταν, όπου απέναντι βρίσκεται η φυλακή που 
οι οθωμανοί κρατούσαν αιχμάλωτο τον ήρωα της ελληνικής 
επανάστασης Ρήγα Φεραίο μαζί με τους συντρόφους του. Προς 
τιμή του οι Σέρβοι έστησαν μνημείο με την προτομή του σε 
περίοπτη θέση απέναντι από το πάρκο του Καλεμέγκνταν. Επίσης, 
ονόμασαν τον δρόμο σε οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά την περιήγησή 
μας αναχώρηση και με τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη στην πόλη 
μας το βράδυ.



ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΝΟΒΙΣΑΝΤ - ΝΙΣ 

1η ημέρα Αναχώρηση για  Βελιγράδι
Συγκέντρωση στα γραφεία νωρίς το πρωί και αναχώρηση για 
το Βελιγράδι. Άφιξη, μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  
και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Σας 
προτείνουμε το μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, 
όπου θα βρείτε πολλά και όμορφα καταστήματα για πιθανές σας 
αγορές.

2n ημέρα Βελιγράδι (Ξενάγηση πόλης) – προαιρετική 
βραδινή βόλτα & κρουαζιέρα 
Πρόγευμα & ξεκινάμε την ξενάγηση στο Βελιγράδι, το οποίο είναι 
μια πόλη με πολλά μνημεία. Η Σερβία έχει τη δική της μεγάλη 
ιστορία, την οποία θα ακούσουμε από τον ξεναγό μας. Θα δούμε 
τα κατεστραμμένα ακόμη κτίρια από τον πόλεμο των Νατοϊκών 
δυνάμεων, απέναντι στην ανίσχυρη αλλά περήφανη Σερβία, που 
ωστόσο οι κάτοικοι της κράτησαν 78 ολόκληρες μέρες αμυνόμενοι, 
το κρατικό Θέατρο, το Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, 
το Δημαρχείο της πόλης και το Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης, δε 
θα παραλείψουμε να επισκεφτούμε τη φυλακή, όπου οι Τούρκοι 
κρατούσαν αιχμάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης Ρήγα 
Φεραίο μαζί με τους συντρόφους του. Προς τιμή του σήμερα οι 
Σέρβοι έστησαν μνημείο με την προτομή του σε περίοπτη θέση. 
απέναντι από το πάρκο του Καλεμέγκνταν, ονόμασαν δε το δρόμο 
σε οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά την ξενάγησή μας, χρόνος ελεύθερος 
στην πόλη. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε την προαιρετική 
βραδινή έξοδο στο Νυχτερινό Βελιγράδι και την μίνι Κρουαζιέρα 
στους ποταμούς Σάββα και Δούναβη. Στην πανοραμική μας 
ξενάγηση θα θαυμάσουμε φωτισμένα τα βασικά αξιοθέατα της 
πόλης και βεβαίως το μοναδικό κάστρο αυτής. Στην συνέχεια θα 
επιβιβαστούμε στα ειδικά ποταμόπλοια για μια μίνι κρουαζιέρα, 
όπου θα δούμε την πόλη από μια άλλη οπτική γωνία. Η κρουαζιέρα 
θα καταλήξει στο Ζεμουν (παλιά περιοχή του Βελιγραδίου), όπου 
μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας στο Νέο Καζίνο της πόλης. 
Όσοι δεν αισθάνονται τυχεροί μπορούν να περιπλανηθούν στα 
πολύ καλά εστιατόρια και μπαρ της περιοχής αυτής. 

3η ημέρα Βελιγράδι -  Νόβισαντ - Φρούσκα Γκόρα
Μετά το πρόγευμα μας, αναχώρηση για την πόλη του Νόβισαντ. 
Σε απόσταση περίπου 90 χμ. και διασχίζοντας τον μεγάλο ποταμό 
Δούναβη, φτάνουμε στην πανέμορφη πόλη και πρωτεύουσα 
της Βοϊβοντίνα το Νόβισαντ. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι 
Κρουσεντολ (16ος αιών.) στη Φρούσκα Γκόρα και το Σρέμσκι 
Καρλόβτσι (Sremski Karlovci). Περιήγηση στην πόλη και μετά 
χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα Βελιγράδι - Νις - Επιστροφή 
Πρόγευμα & αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, όπου 
γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύντομη περιήγηση στην πόλη 
και συνεχίζουμε για τα σύνορα Ευζώνων με καθοδόν στάσεις, 
άφιξη στην πόλη μας. 

4
ΗΜΕΡΕΣ

ANAXΩΡΉΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΉ

Περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της 
επιλογής σας - όπως αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα 
& ένα δείπνο καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το 
παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Επίσημος ξεναγός 
κατά τη ξενάγησή μας στο Βελιγράδι. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται Βραδινή Βόλτα & κρουαζιέρα 10€ ανά άτομο
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & 
αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙΣΑΝΤ - ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ - ΝΙΣ
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ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ



ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 

1η μέρα Αναχώρηση για Σόφια – Βουκουρέστι
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για 
τα σύνορα Προμαχώνα, Σόφια. Γεύμα εξ ιδίων, και συνεχίζουμε 
για Λόβετς, Ρούσε, άφιξη το βράδυ στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

2η μέρα Βουκουρέστι (ξενάγηση πόλης) – Παλάτι της 
Βουλής 
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας. Θα θαυμάσουμε 
το ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβώ, «ναό της μουσικής» το 
Ατενέουμ Ρομαν, το επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόμημα του 
βασιλικού παλατιού που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο 
Τέχνης της Ρουμανίας το παλάτι του βασιλιά Κάρολου Α’ που 
σήμερα στεγάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την 
πλατεία της Επανάστασης του 1989 και το κτήριο που στέγαζε 
τα γραφεία του καθεστώτος Τσαουσέσκου, το εντυπωσιακό 
οικοδόμημα της Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης (Cercul National 
Militar) και το τελευταίο «απόκτημα», πριν από την πτώση της 
δικτατορίας, το φαραωνικών διαστάσεων προεδρικό μέγαρο, 
με τον οξύμωρο τίτλο «Σπίτι του Λαού που σήμερα ονομάζεται 
Παλάτι της Βουλής, το 2ο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το 
Πεντάγωνο. Επίσης θα γνωρίσουμε την Αψίδα του Θριάμβου, την 
πατριαρχική εκκλησία και το Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτήριο 
του Πανεπιστημίου. Ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης, στη φημισμένη οδό Λιπσκάνη και στον αρχαιολογικό χώρο 
της λεγόμενης παλιάς βασιλικής αυλής, όπου δεσπόζει η προτομή 
του Βλαντ Τσέπες, του γνωστότερου. Μην παραλείψετε να 
επισκεφτείτε τον Ορθόδοξο ναό Σταυρουπόλεως. Επίσης μπορείτε 
να επισκεφτείτε το εκπληκτικό καφέ μπαρ – εστιατόριο Caru’ cu 
Bere που προσφέρει από το 1879 γευστικά πιάτα και μπύρα που 
παρασκευάζεται σύμφωνα με τη μοναδική πρωτότυπη συνταγή 
του 1879. 

3η μέρα Βουκουρέστι – Σινάια – Πύργος του Δράκουλα 
(Καρπάθια) – Μπράσοφ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού 
διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην 
Σινάια, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε 
το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 
1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το 
Μοναστήρι της Σινάια, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από την 
επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα αναχωρούμε για το Μπραν. 
Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του 
Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο 
απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Στη συνέχεια φτάνουμε στο 
Μπρασόφ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

4η μέρα Μπρασόφ – Σιγκισοάρα – Σιμπίου 
Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση στο Μπρασόφ, όπου θα 
δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, 
τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Στη 
συνέχεια θα επισκεφτούμε τη Σιγκισοάρα γενέτειρα του Βλατ 
Τέπες, του Περίφημου Δράκουλα των Καρπαθίων. Συνεχίζουμε για 
το Σιμπίου που διετέλεσε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 
για το 2007 και έχει ανακηρυχθεί διατηρητέα πόλη της UNESCO. 
Θα περιηγηθούμε στην πόλη και θα δούμε τη Μητρόπολη που είναι 
κτισμένη στα θεμέλια της Βυζαντινής Αγίας Σοφίας, την πλατεία 
Χουέτ με την Ευαγγελική Εκκλησία που είναι περιτριγυρισμένη με 
πέντε πύργους και το Δημαρχείο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ χρόνος ελεύθερος για περιήγηση της πόλης .

5η μέρα Σιμπίου – Τιμισοάρα - Βελιγράδι
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για Βελιγράδι. Στην διαδρομή μας 
θα συναντήσουμε την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ρουμανίας, 
τη γραφική Τιμισοάρα που έχει το παρατσούκλι «Μικρή 
Βιέννη». Πράγματι, οι αυστριακές επιρροές είναι εμφανείς 
στην αρχιτεκτονική, το φαγητό και τον πολιτισμό. Πρόκειται 
για μία πόλη που αξίζει να την περπατήσουμε, χωρισμένη σε 
τετράγωνα που κρύβουν αρχιτεκτονικά διαμάντια. Το κέντρο είναι 
όλο πεζοδρομημένο. Σημαντικά αξιοθέατα είναι ο Ορθόδοξος 
Καθεδρικός Ναός, η πλατεία Ουνίριι, το πολύχρωμο κτήριο και το 
πάρκο των Ρόδων. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας για Βελιγράδι. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για το  βράδυ σας προτείνουμε μια 
βόλτα στο μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα  

6η μέρα 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 την εκκλησία του Αγίου Σάββα και το 
Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης, δε θα παραλείψουμε να το κάστρο 
Καλεμέγκνταν όπου απέναντι βρίσκεται η φυλακή που 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. 
Μετά την περιήγηση μας αναχώρηση με τις απαραίτητες στάσεις 
για τη πόλη μας.

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

Δεν περιλαμβάνονται  Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται.

ΣΟΦΙΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΣΟΦ - ΣΙΓΚΙΣΟΑΡΑ - ΣΙΜΠΙΟΥ - ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
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TIMIΣΟΑΡΑ



ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

1η ημέρα Αναχώρηση για Βουκουρέστι
Συγκέντρωση νωρίς πρωί & αναχώρηση για τα σύνορα 
Προμαχώνα. Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. Περνώντας τη Γέφυρα της Φιλίας 
πάνω από τον Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. 

2η ημέρα Βουκουρέστι (ξενάγηση πόλης) & «Σπίτι του 
Λαού»
Πρόγευμα & ξεκινάμε τη ξενάγησή μας. Θα θαυμάσουμε το 
ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβώ, «ναό της μουσικής» το Ατενέουμ 
Ρομαν, το επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόμημα του βασιλικού 
παλατιού που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της 
Ρουμανίας το παλάτι του βασιλιά Κάρολου του 1ου που σήμερα 
στεγάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την πλατεία 
της Επανάστασης του 1989 και το κτήριο που στέγαζε τα γραφεία 
του καθεστώτος Τσαουσέσκου, το εντυπωσιακό οικοδόμημα 
της Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης (Cercul National Militar) και το 
τελευταίο «απόκτημα», πριν από την πτώση της δικτατορίας, το 
φαραωνικών διαστάσεων προεδρικό μέγαρο, με τον οξύμωρο 
τίτλο «Σπίτι του Λαού» που σήμερα ονομάζεται Παλάτι του 
κοινοβουλίου, το 2ο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το 
Πεντάγωνο. Επίσης θα γνωρίσουμε την Αψίδα του Θριάμβου, την 
πατριαρχική εκκλησία και το Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτήριο 
του Πανεπιστημίου. Ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης, στη φημισμένη οδό Λιπσκάνι και στον αρχαιολογικό 
χώρο της λεγόμενης παλιάς βασιλικής αυλής, όπου δεσπόζει η 
προτομή του Βλαντ Τσέπες. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τον 
Ορθόδοξο ναό Σταυρουπόλεως. 

3η ημέρα Βουκουρέστι -Σινάια -Μπραν (Πύργος 
Δράκουλα) - Μπρασόφ 
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού 
διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην 
Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε 
το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 
1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν 
το Μοναστήρι της Σινάια, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από 
την επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα αναχωρούμε για το 
Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο 
του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό 
φρούριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια 

περιήγηση στο Μπρασόφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη 
Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος 
στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιστροφή στο Βουκουρέστι αργά 
το απόγευμα.

4η ημέρα Βουκουρέστι – Μουσείο Χωριού - Παλάτι 
(Οικία) Νικολάε Τσαουσέσκου 
Πρόγευμα & επίσκεψη στο «μουσείο του χωριού», που είναι 
μοναδικό στο είδος του. Εκατοντάδες παραδοσιακά σπίτια από όλες 
τις περιοχές της Ρουμανίας έχουν μεταφερθεί και συντηρούνται 
σε ένα μοναδικό τοπίο, ώστε ο επισκέπτης να αποκτήσει μια 
πλήρη εικόνα για την παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική, από τα 
Καρπάθια και το Δούναβη μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Έπειτα θα 
επισκεφτούμε το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. 
Θα δούμε τη χλιδή που κυριαρχεί στα δωμάτια, στις τραπεζαρίες 
και θα μας εντυπωσιάσει η πολυτέλεια. Χρόνος ελεύθερος στο 
ιστορικό κέντρο με τους μεγάλους πεζόδρομους για αγορές στα 
καταστήματα.  

5η ημέρα Βουκουρέστι - Σόφια (περιήγηση πόλης) - 
Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση το πρωί για Σόφια όπου θα ακολουθήσει 
περιήγηση 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. Συνεχίζουμε για σύνορα Προμαχώνα, άφιξη 
στην πόλη μας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η μέρα 
του προγράμματος.
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ANAXΩΡΉΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΉ (4HMΕΡΕΣ) & ΚΑΘΕ KΥΡΙΑΚΉ (5HMΕΡΕΣ)

Περιλαμβάνονται: Τρεις (3) ή τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία της επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
Πρόγευμα ή ημιδιατροφή (πρόγευμα & δείπνο στο χώρο του ξενοδοχείου 
καθημερινά) ανάλογα με την επιλογή του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το 
παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
Δεν περιλαμβάνονται Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε 
μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται 
στα περιλαμβάνονται.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ - ΠΑΛΑΤΙ (ΟΙΚΙΑ) ΝΙΚΟΛΑΕ ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ - ΣΟΦΙΑ

ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ
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ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΟΔΉΣΣΟΣ 

1η ημέρα Θεσσαλονίκη – Βουκουρέστι  
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Διασχίζοντας μια όμορφη φυσική 
διαδρομή στις ήπιες πλαγιές , συνεχίσουμε τη διαδρομή μας για 
τη Ρουμανία  και θα φτάσουμε στο Βουκουρέστι . Άφιξη στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Μια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη με τη βοήθεια του αρχηγού μας.  Δείπνο.  

2η ημέρα  Βουκουρέστι  
Πρόγευμα. Ακολουθεί ξενάγηση της πόλης που ονομάζεται και 
¨Παρίσι των Βαλκανίων .̈ Θα δούμε την Αψίδα του Θριάμβου,  το 
σπίτι του λαού και Παλάτι της Βουλής(παλάτι του Τσαουσέσκου το 
μεγαλύτερο κτίριο της Ευρώπης), την Στρατιωτική ακαδημία με 
την ανάγλυφη ιστορία της Ρουμανίας, το πρώτο  Πανεπιστήμιο 
του Βουκουρεστίου, (κτίριο του 19ου αιώνα), την Ελληνική 
Εκκλησία, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο της Ρουμανίας, την Ρωμαϊκή 
πλατεία, το Μέγαρο  του  Πρωθυπουργού, το Προεδρικό Μέγαρο, 
την όπερα ΜΟΥΣΙΚΗΣ, το Εθνικό  Θέατρο, και άλλα αξιοθέατα που 
εντυπωσιάζουν. Συνεχίζουμε με τη επίσκεψη στο “ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ  
ΧΩΡΙΟΥ“ , μία μοναδική γεωγραφική Εθνολογική-λαογραφική 
έκθεση της Ρουμάνικης ζωής, με τα 300 περίπου ξύλινα σπιτάκια 
και αγροικίες σε φυσικό μέγεθος που συγκεντρώθηκαν εκεί το 
1936. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα  Βουκουρέστι - Οδησσός
Πρόγευμα & στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Οδησσό. 
Μετά τη διέλευση των συνόρων Ρουμανίας – Μολδαβίας 

-Ουκρανίας φθάνουμε σ το μεγάλο, ιστορικό λιμάνι της Ουκρανίας 
στη Μαύρη Θάλασσα . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη, με τη βοήθεια 
του αρχηγού μας  όπου θα περιπλανηθούμε στην περίφημη French 
Boulevard. Δείπνο. 
 
4η  ημέρα  Οδησσός – ξενάγηση πόλης 
Πρόγευμα & αναχώρηση για ξενάγηση της πόλης όπου θα δούμε 
μεταξύ άλλων το κτίριο της Όπερας, το μνημείο Πούσκιν, τα Σκαλιά 
Ποτέμκιν, το σπίτι της Φιλικής Εταιρίας και την Παλιά Πόλη. Τα 
εντυπωσιακά κτίρια σχεδιάστηκαν από μεγάλους αρχιτέκτονες 
που εργάστηκαν πριν σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Βιέννη, 
η Βουδαπέστη και η Δρέσδη. Η ακμάζουσα αστική τάξη του 18ου 
και 19ου αιώνα φρόντισε να δώσει την πρέπουσα μεγαλοπρέπεια 
στο μεγάλο λιμάνι της Μαύρης θάλασσας. Στην εικόνα της πόλης 
συνέβαλε ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας και η πολυεθνικότητα του 
πληθυσμού που διατηρείται μέχρι σήμερα. Επίσκεψη του μουσείου 
λογοτεχνίας της πόλης και ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο 
της. Δείπνο.  

5η ημέρα  Οδησσός 
Πρόγευμα. Η γνωριμία μας με την παραθαλάσσια περιοχή και το 
λιμάνι της Οδησσού, όπου θα δούμε το μνημείο του «Χρυσού 
Παιδιού», την εκκλησία του Αγ. Νικολάου και το θέρετρο Αρκαδία. 
Συνεχίζουμε με το Αρχαιολογικό Μουσείο το οποίο ιδρύθηκε το 
1875 και ήταν το πρώτο μουσείο του είδους του σε ολόκληρη 
την πρώην Ρώσικη Αυτοκρατορία. Η περιήγηση θα ολοκληρωθεί 

Περιλαμβάνονται: 
Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας - όπως αυτό 
αναφέρεται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο 
του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος 
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται:  
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & 
αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΟΔΗΣΣΟΣ - ΚΩΣΤΑΝΤΖΑ - ΒΑΡΝΑ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
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με επίσκεψη στις κατακόμβες οι οποίες είναι τεχνητοί υπόγειοι 
λαβύρινθοι που δημιουργήθηκαν από τους πρώτους ιδρυτές της 
Οδησσού περίπου πριν από δύο αιώνες και με την πανοραμική 

6η ημέρα Οδησσός –  Κωστάντζα - Βάρνα  
Πρόγευμα & αναχώρηση για τη Βάρνα. Διερχόμενοι από τα 
σύνορα Ουκρανίας Ρουμανίας  θα επισκεφτούμε την Κωστάντζα 
και θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας για το μεγαλύτερο λιμάνι 
και την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ γνωριμία με την πόλη με τη βοήθεια του 
αρχηγού μας.  Δείπνο, διανυκτέρευση .  

7η ημέρα Βάρνα – Μεσήμβρια  - Θεσσαλονίκη 
Πρόγευμα & θα ξεκινούμε με σύντομη  περιήγηση της Βάρνας. 
Στην περιήγηση μας, ενδεικτικά, θα δούμε τη Μητρόπολη και τον 
πανέμορφο πεζόδρομό με την όπερα και τα πάρα πολλά μαγαζιά. 
Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη Μεσήμβρια (Νεσέμπαρ) το 
Μαργαριτάρι της Μαύρης Θάλασσας που βρίσκεται σε μια βραχώδη 
χερσόνησο, παλιότερα νησί, που ενώνεται με μια λωρίδα γης με 
τη στεριά. Τα αρχαιολογικά ερείπια της πόλης χρονολογούνται 
κυρίως από την Ελληνιστική περίοδο και περιλαμβάνουν την 
ακρόπολη, έναν ναό του Απόλλωνα, την αρχαία αγορά και ένα 
τμήμα των αρχαίων θρακικών τειχών. Συνεχίζοντας μέσω Σόφιας 
και Προμαχώνα επιστρέφουμε στην πόλη μας αργά το βράδυ. 

Σημαντική Σημείωση: Για το συγκεκριμένο ταξίδι είναι απαραίτητο 
διαβατήριο με ισχύ τουλάχιστον ακόμη έξι (6) μήνες από την 
ημερομηνία επιστροφής.



ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΜΑΥΡΉΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
1η ημέρα  Αναχώρηση για Φιλιππούπολη - Αρχαία 
Μεσημβρία  
Συγκέντρωση νωρίς πρωί & αναχώρηση για Προμαχώνα. Μετά 
από μια όμορφη διαδρομή, θα φτάσουμε και θα περιηγηθούμε στη 
Φιλιππούπολη που έκτισε ο Βασιλιάς Φίλιππος Β .́ Στην περιήγηση 
μας θα δούμε την εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 
το σπίτι του Λαμαρτίνου, το αρχαίο θέατρο και το λαογραφικό 
μουσείο. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας και θα φτάσουμε στην 
Αρχαία Μεσημβρία (Νεσέμπερ) που βρίσκετε στις Ακτές της 
Μαύρης Θάλασσας και αναφέρεται ως το μαργαριτάρι της Μαύρης 
θάλασσας. Η πόλη είναι προστατευόμενη από την Unesco και το 
κέντρο της πόλης διατηρεί το Βυζαντινό της χρώμα Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ, με τη βοήθεια του αρχηγού μας, θα 
περπατήσουμε στα γραφικά στενά με τα παραδοσιακά Ελληνικά 
σπίτια. 

2η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία  (Ξενάγηση) - Αγχίαλος - 
Σωζόπολη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ξενάγηση 
της πόλης. Η Αρχαία Μεσήμβρια χαρακτηρίζεται από τις πολλές 
εκκλησίες των Βυζαντινών αιώνων. Θα δούμε τις εκκλησίες 
της Αγίας Σοφίας και του Αγίου Ιωάννη, του Παντοκράτορα, 
τα μεσαιωνικά τείχη, το αρχαιολογικό μουσείο και θα κάνουμε 
περιπάτους στα όμορφα στενά με τα παραδοσιακά σπίτια με 
τις ψηλές εξώπορτες και τις πάμπολλες Βυζαντινές ορθόδοξες 
εκκλησιές. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε την Αγχίαλο (Πομόριε), 
όπου θα επισκεφτούμε το πρώην Ελληνικό μοναστήρι του Αγ. 
Γεωργίου, θα μάθουμε την ιστορία του, θα προσκυνήσουμε και 
θα κατεβούμε μέχρι την παραλία της Αγχιάλου για να γνωρίσουμε 
την πόλη. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας στη Μαύρη Θάλασσα 
θα φθάνουμε στην πιο παλιά αποικία των Ελλήνων στη Μαύρη 
Θάλασσα, την Σωζόπολη, (Αρχαία Απολλωνία). Εδώ βρίσκονται τα 
λείψανα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή που βρέθηκαν πρόσφατα 
και φυλάσσονται στην αναστηλωμένη εκκλησία των αγίων 
Κυρίλλου και Μεθοδίου. Το απόγευμα επιστροφή στη Αρχαία 
Μεσήμβρια. Χρόνος ελεύθερος για μπάνιο.   

3η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία - Βάρνα - Αλατζά 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την εκδρομή στην 
όμορφη πόλη της Βάρνας, την μεγαλύτερη πόλη της Μαύρης 
Θάλασσας. Θα διασχίσουμε τη Βάρνα, θαυμάζοντας τις χρυσές 
ακτές για να φτάσουμε στο μοναστήρι ΑΛΑΤΖΑ, του 5ου αιώνα 
που είναι λαξευμένο, όλο, ακόμα και τα κελιά του μέσα στον βράχο. 
Μετά την επίσκεψη και το προσκύνημα θα επιστρέψουμε και θα 

περιηγηθούμε στη Βάρνα. Θα δούμε τον Μητροπολιτικό ναό της 
Κοίμηση Της Θεοτόκου που κτίστηκε το 1866. Θα έχουμε χρόνο 
να περπατήσουμε στον πανέμορφο πεζόδρομό της πόλης,  με την 
όπερα και τα πάρα πολλά μαγαζιά. Αργότερα θα επισκεφθούμε 
το 2ο μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο της Ευρώπης 400 
στρεμμάτων, στο οποίο βρίσκεται το Ναυτικό Μουσείο με ένα 
ολόκληρο πολεμικό πλοίο, θέατρα καφετερίες, ενυδρείο και το 
μοναδικό στα Βαλκάνια “ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ’’, όπου με ένα εισιτήριο 
μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα μοναδικό πρόγραμμα 
με επιδείξεις Δελφινιών. Το απόγευμα επιστροφή στη Αρχαία 
Μεσήμβρια. Χρόνος ελεύθερος για μπάνιο. 

4η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία – Πύργος (Μπουργκάς)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Μαύρης Θάλασσας τον Πύργο (Μπουργκάς) 
πατρίδα του μεγάλου μας ποιητή Κώστα Βάρναλη. Θα δούμε 
την εκκλησία των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, που είναι η 
Μητρόπολη του Μπουργκάς και θα έχουμε χρόνο για βόλτα στο 
μεγάλο παραθαλάσσιο πάρκο και στον πεζόδρομό του  εμπορικού 
και ιστορικού κέντρου της πόλης. Ελεύθερος χρόνος στον 
πεζόδρομο για φαγητό και αγορές. Το απόγευμα επιστροφή στη 
Αρχαία Μεσήμβρια. Χρόνος ελεύθερος για μπάνιο.

5η ημέρα  Αρχαία Μεσημβρία - Σόφια - Επιστροφή
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Σόφια. Άφιξη 
και περιήγηση στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, τη Σόφια. Θα 
δούμε τη Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας Κυριακής, τα Ρωμαϊκά 
Μνημεία, τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νέφσκι, τη Βουλή και 
την Πανεπιστημιούπολη.  Μετά από τις απαραίτητες στάσεις άφιξη 
το βράδυ στην πόλη μας. 

5
ΗΜΕΡΕΣ

ANAXΩΡΉΣΕΙΣ 23.06 - 21.07 - 04.08 - 15.08 - 25.08 - 01.09

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

Δεν περιλαμβάνονται 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & 
αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΣΩΖΟΠΟΛΗ - ΒΑΡΝΑ - ΑΛΑΤΖΑ -ΠΥΡΓΟΣ (ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ) - ΣΟΦΙΑ
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ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΛΑΤΖΑ
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ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ  

1η ημέρα Θεσσαλονίκη – Ηγουμενίτσα 
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για 
το λιμάνι της Ανκόνα . Διανυκτέρευση εν πλω. 

2η ημέρα Ανκόνα - Πάντοβα
Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για 
την Πάντοβα. Αργά το απόγευμα άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. 

3η ημέρα Πάντοβα -  Βενετία - Μοντεκατίνι Τέρμε    
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στην πιο ρομαντική πόλη 
του κόσμου, τη Βενετία, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, 
που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 
Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή 
Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας 
από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό 
Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό 
μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην 
Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», 
όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος 
Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του 
(Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και 
το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από 
τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος  και 
το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο 
Μοντεκατίνι Τέρμε. Δείπνο.

4η ημέρα   Μοντεκατίνι Τέρμε    - Φλωρεντία
Πρόγευμα. Αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής 
Αναγέννησης, πόλη που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην περιήγησή μας 
θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου 
Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό Σάντα Μαρία Ντελ 
Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, 
θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το 
σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του 
Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που 
στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα 
σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη 

Πινακοθήκη Ουφίτσι, την ξακουστή και πολύ φωτογραφημένη 
γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και 
την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της 
Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά 
καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στην 
αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την 
πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε. Δείπνο.

5η ημέρα Μοντεκατίνι Τέρμε  - Πίζα -  Σιένα -  Ρώμη  
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική πόλη της Πίζας με 
τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, 
καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται 
μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και 
το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Επόμενη επίσκεψη η 
μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη 
κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό 
Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια της 
πόλης θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και 
τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, που 
θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη 
την Ιταλία.  Αναχώρηση για την Αιώνια Πόλη, τη Ρώμη. Άφιξη, 
μεταφορά, και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.

6η ημέρα Ρώμη  
Πρόγευμα. Η περιήγηση της πόλης, θα αρχίσει με την επίσκεψη 
μας στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο 
ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου, και την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου. Η ρωμαϊκή αγορά ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης 
και το κέντρο εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στο 
μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου. Σήμερα, αποτελεί 
έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της 
Ευρώπης. Συνεχίζουμε με τον λόφο του Καπιτωλίου και την Πιάτσα 
Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα 
Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο 
βρίσκεται και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τη φημισμένη 
Φοντάνα Ντι Τρέβι και τέλος την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.

7η ημέρα Ρώμη  - Ανκόνα 
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα όπου θα 
επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις 
καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

ANAXΩΡΉΣΕΙΣ 06.07 - 13.07 - 20.07 - 27.07 - 03.08 - 10.08 - 17.08 - 24.08 - 31.08 - 07.09

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο για τις 
μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Ανκόνα - Ηγουμενίτσα σε 4κλινες εσωτερικές 
καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4). Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 
(Hotel Milano Padova, Hotel Adua Montecatini Terme, Hotel American 
Palace Rome ή παρόμοια.  Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου). Τέσσερα (4) 
δείπνα – δύο (2) στο Μοντεκατίνι Τέρμε & δύο (2) στη Ρώμη. Εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της 
εκδρομής. Τοπικός  ξεναγός στη Φλωρεντία . Έμπειρος αρχηγός - συνοδός 
του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, 
θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. Καραβάκι Βενετίας την ημέρα της 
επίσκεψης (15€). Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Checkpoint (25€). Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ρώμη 
6€, Μοντεκατίνι 1,4€, Πάντοβα  3€).

ANKONA - ΠΑΝΤΟΒΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΠΙΖΑ - ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ

8
ΗΜΕΡΕΣ

8η ημέρα Ηγουμενίτσα – Θες/νικη
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα 
φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αποβίβαση και μεταφορά 
στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα στην 
Θεσσαλονίκη.

Σημειώσεις: Ξεναγήσεις και  εκδρομές ενδέχεται να  αλλάξει η 
σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 

1η ημέρα Θεσσαλονίκη – Βελιγράδι – Βουδαπέστη 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα σύνορα 
Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι. Με στάσεις καθ’ οδόν 
φτάνουμε στον τελικό προορισμό μας, τη Βουδαπέστη. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βουδαπέστη (ξενάγηση πόλης) – Κρακοβία 
Πρόγευμα και αμέσως μετά θα αρχίσουμε την περιήγησή μας από 
τη μνημειώδη πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας 
όπου θα γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, τη 
λεωφόρο της Δημοκρατίας με την Όπερα και τα καλοδιατηρημένα 
κτίρια, το ογκώδες μπαρόκ Κοινοβούλιο και τις γέφυρες που 
ενώνουν 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 Αγίου Ματία (όπου στέφονταν 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, Κρακοβία, κοιτίδα του μεσαιωνικού εμπορίου και 
μεγάλο κέντρο τεχνών και επιστημών κατά τον 16ο αιώνα που 
διατηρεί μέχρι σήμερα την αρχοντιά του Παλαιού Κόσμου. Άφιξη 
στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.

3η ημέρα Κρακοβία - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα 
(Wieliczka) - Κρακοβία περιήγηση
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για τη 
Βιελίτσκα όπου τα αλατωρυχεία της αποτελούν τη ζωντανή 
απόδειξη του πανέμορφου και ιδιαίτερου κόσμου μας. Στις 
υπόγειες στοές των αλατωρυχείων του 13ου αιώνα που αποτελούν 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco, θα θαυμάσουμε 
το «Παρεκκλήσι της Αγίας Κίνγκα», έναν υπόγειο καθεδρικό 
ναό λαξεμένο εξ ολοκλήρου μέσα σε πετρώματα αλατιού με 
εκπληκτικά ανάγλυφα βιβλικών παραστάσεων και πολυέλαιους 
από κρυστάλλους αλατιού. Θα δούμε επίσης, φωσφορίζουσες 
λίμνες, αγάλματα του Ιησού, την Αγία Τράπεζα, όλα φτιαγμένα 
και σκαλισμένα πάνω στο αλάτι. Στη συνέχεια επιστροφή στην 
Κρακοβία, όπου θα δούμε, μεταξύ άλλων, τον λόφο Βαβέλ, τη 
γοτθικού ρυθμού μητρόπολη της Κρακοβίας, όπου γινόταν η 
στέψη και ο ενταφιασμός των πολωνών βασιλέων, τη μεγάλη 
πλατεία Κεντρικής Αγοράς Ρίνεκ Γκλόβνι με την παλιά μεσαιωνική 
αγορά υφασμάτων που σήμερα φιλοξενεί τουριστικά καταστήματα 
και τον Πύργο του Δημαρχείου.

4η ημέρα Κρακοβία – Άουσβιτς (Auschwitz) - 
Βρότσλαβ (ξενάγηση) 
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αφήνουμε τη νότια 
Πολωνία για να επισκεφθούμε τον ειδικά διαμορφωμένο μουσειακό 
χώρο του Άουσβιτς Ι και Άουσβιτς ΙΙ - Μπιρκενάου, όπου κατά τη 
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έλαβε χώρα ένα από τα 
μεγαλύτερα εγκλήματα της ιστορίας από τους Ναζί με αποτέλεσμα 
εκατομμύρια άνθρωποι να βρουν τον θάνατο. Η επίσκεψη αποτελεί 
μια από τις πιο συγκινητικές και διδακτικές εμπειρίες του ταξιδιού. 
Στη συνέχεια αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Κάτω Σιλεσίας, 
το παραμυθένιο Βρότσλαβ. Η πόλη βρίσκεται κτισμένη σε 12 νησιά 
του ποταμού Όντερ, στα νερά του οποίου καθρεφτίζονται οι 112 
γέφυρες και τα πανέμορφα κτίρια. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, την 
κεντρική πλατεία Ρίνεκ, μία από τις ωραιότερες της Ευρώπης, το 
Δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή 
και το νησί Πιάσεκ. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ προτείνουμε περίπατο στο κέντρο της πόλης με την 
πανέμορφη πλατεία.
5η ημέρα Βρότσλαβ – Τσεστοχόβα (Μαύρη Παναγία) 
- Βαρσοβία
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την 
Τσεστοχόβα, πόλη όπου χτυπάει η καρδιά της Καθολικής Πολωνίας. 
Το μοναστήρι της Γιάσνα Γκόρα (Μαύρη Μαντόνα, ή Μαύρη Παναγία) 
διαθέτει την ομώνυμη εικόνα που θεωρείται το μεγαλύτερο 
θρησκευτικό κειμήλιο της Πολωνίας. Εκατομμύρια πιστοί από όλη 
τη χώρα, αλλά και από το εξωτερικό καταφθάνουν συνεχώς για να 
προσκυνήσουν την εικόνα της Παρθένου Μαρίας που θεωρείται 
θαυματουργή. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Βαρσοβία. Άφιξη 
στην αρχαία πρωτεύουσα των δουκών της Μαζοβίας, που κατέχει 
μια θέση στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Προτείνουμε το βράδυ περίπατο 
για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.

6η ημέρα Βαρσοβία (ξενάγηση) 
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείο και ακολουθεί ξενάγηση στα 
σημαντικότερα αξιοθέατα της ιστορικής πόλης που περιβάλλεται 
από παλιές οχυρώσεις. Θα ξεκινήσουμε από τους κήπους του 
ανακτόρου Λαζένκι που αποτελεί το μεγαλύτερο πάρκο στη 
Βαρσοβία. Θα δούμε το μνημείο αφιερωμένο στον Σοπέν και 
θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την κεντρική πλατεία 
της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, πολύ καλό δείγμα μπαρόκ 
αρχιτεκτονικής που λειτουργεί σαν μουσείο, το παλάτι και την 
πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία που 
σώθηκαν από τη ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Μέγαρο 
Πολιτισμού και Επιστήμης, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει 
την όπερα και το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, που 
θεωρείται από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης και το σπίτι της 

Περιλαμβάνονται: Εννιά (9) διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία 3* - 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Επίσημος ξεναγός στα Αλατωρυχεία Wieliczka & στο 
Μουσείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου.Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
Εισιτήριο Εισόδου Αλατωρυχεία Wieliczka περίπου 
25€. Εισιτήριο Εισόδου Auschwitz περίπου 20€ 
(περιλαμβάνει ξενάγηση 3 ωρών και ακουστικά). 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΒΡΟΤΣΛΑΒ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 
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Μαρί Κοζλόφκα Κιουρί που τιμήθηκε με Νόμπελ. Το απόγευμα 
προτείνουμε να περπατήσετε στους δρόμους της Βαρσοβίας, 
να επισκεφθείτε κάποιο από τα αμέτρητα πάρκα της πόλης ή να 
εξερευνήσετε τη λιγότερο τουριστική, δυτική όχθη του ποταμού 
Βιστούλα, διασχίζοντας μία από τις πολλές γέφυρες που ενώνουν 
τα δύο κομμάτια της πόλης.
7η ημέρα Βαρσοβία – Μπρατισλάβα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πανέμορφη πρωτεύουσα 
της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα. Η Σλοβακία κατοικείται από τους 
Σλοβάκους εδώ και πολλές εκατοντάδες χρόνια. Οι Ούννοι 
κατέκτησαν τη Σλοβακία όπως και οι Ούγγροι αργότερα, οι οποίοι 
έμειναν στη χώρα για 1000 περίπου χρόνια, και την προσάρτησαν 
στη μοναρχία της Αυστροουγγαρίας. Το 1918 σχημάτισαν με τους 
Τσέχους το κράτος της Τσεχοσλοβακίας. Οι Σλοβάκοι πίεσαν για 
μεγαλύτερη αυτονομία, με αποτέλεσμα τον Ιανουάριο του 1993, 
η τσέχικη και σλοβάκικη συνομοσπονδία να γίνουν δύο αυτόνομα 
κράτη. Ο χρυσός υπήρξε για πολλά χρόνια ο πλούτος της χώρας. 
Μέχρι και το 1918 έφτιαχναν χρυσά δουκάτα στην Κρέμνιτσα. 
Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στο οποία θα 
θαυμάσουμε το κάστρο, τον καθεδρικό ναό, το θέατρο, την όπερα 
και την θαυμάσια αγορά. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. 
8η 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 
αν εξερευνήσουμε τη σερβική πρωτεύουσα.

9η ημέρα Βελιγράδι (περιήγηση πόλης) – Επιστροφή 
Πρόγευμα και 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 την εκκλησία του Αγίου Σάββα και το 
Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης, δε θα παραλείψουμε να δούμε το 
κάστρο Καλεμέγκνταν, όπου απέναντι βρίσκεται η φυλακή που 
οι οθωμανοί κρατούσαν αιχμάλωτο τον ήρωα της ελληνικής 
επανάστασης Ρήγα Φεραίο μαζί με τους συντρόφους του. Προς 
τιμή του οι Σέρβοι έστησαν μνημείο με την προτομή του σε 
περίοπτη θέση απέναντι από το πάρκο του Καλεμέγκνταν. Επίσης, 
ονόμασαν τον δρόμο σε οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά την περιήγηση 
μας αναχώρηση και με τις απαραίτητες στάσεις άφιξη στην πόλη 
μας το βράδυ.
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ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΕΥΡΩΠΉΣ

1η ημέρα Αναχώρηση για Ζάγκρεμπ  
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί για τα σύνορα. 
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή φθάνουμε 
στην πρωτεύουσα της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 

2η ημέρα Ζάγκρεμπ – Γκρατς – Βιέννη 
Πρόγευμα & σύντομη περιήγηση της πόλης. Θα δούμε τα πάρκα 
Ribnjak, Zrinjevaν τον καθεδρικό ναό του Ζάγκρεμπ, που είναι 
το ψηλότερο κτίριο της Κροατίας καθώς και τη μεγάλη πλατεία 
στο Dolac, που λειτουργεί η Κεντρική Αγορά. Συνεχίζουμε 
για το  Γκρατς, τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Αυστρίας. Η 
παλαιά πόλη είναι ένα από τα καλύτερα διατηρητέα κέντρα 
πόλεων στην κεντρική Ευρώπη και το 1999 προστέθηκε στον 
κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα της είναι η Χάουπτπλατς, η τριγωνική 
πλατεία στην καρδιά της Παλιάς Πόλης, το Νέου αναγεννησιακού 
ρυθμού Δημαρχείο, ο Καθεδρικός Ναός, το τοπικό Κοινοβούλιο 
Λάντχάουζ και το Μαυσωλείο του αυτοκράτορα Φερδινάρδου 
Β .́ Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη Βιέννη και θα  
ταχτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος για 
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη με τη βοήθεια του αρχηγού μας. 

3η ημέρα Βιέννη (Περιήγηση πόλης) - Πράγα
Πρόγευμα & ξενάγηση στη Βιέννη. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο 
Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και 
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο 
στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) 
όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία 
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το 
τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το 
παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου 
του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι 
του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα 
της Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην 
ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας 
Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Στεφάνου. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Τσέχικης 
Δημοκρατίας, τη γραφική Πράγα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

Περιλαμβάνονται: Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής 
σας - όπως αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα σε μπουφέ στο 
χώρο του ξενοδοχείου & δείπνο καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & 
εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 
Δεν περιλαμβάνονται: Κρουαζιέρα Μολδάβα διάρκειας 2 ωρών 
περιλαμβάνει φαγητό σε μπουφέ 25€. Κρουζιέρα Δούναβη περιλαμβάνει 
ποτήρι σαμπάνια 15€. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται

ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΓΚΡΑΤΣ - ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
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4η ημέρα Πράγα  – Καστρούπολη  – Παλιά Πόλη - 
Κρουαζιέρα Μολδάβα
Πρόγευμα και ξεκινάμε τη ξενάγηση της Καστρούπολης και του 
Κάστρου όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, 
το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την 
αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό 
ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου κ.α. Συνεχίζουμε 
τη ξενάγηση στην χρυσή πόλη των 100 πύργων το σημαντικότερο 
Αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης, Θα θαυμάσουμε τα 
καταστήματα επώνυμων οίκων μόδας, τα πολυτελή εστιατόρια 
και καφέ και θα καταλήξουμε στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς 
πόλης. Θα θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο 
αστρονομικό ρολόι, θα περάσουμε από το Κλεμεντίνου, θα δούμε 
την βιβλιοθήκη, το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη 
πέτρινη γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε τον 
Πύργο της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς την πλατεία του 
Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και θα δούμε 
επίσης το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Για το 
βράδυ προτείνουμε να επιβιβαστούμε από την όχθη της “Μικρής 
πλευράς” σε καραβάκι όπου θα ακολουθήσει δίωρη κρουαζιέρα 
με γεύμα στο Μολδάβα.
 
5η ημέρα Πράγα  – Μπρατισλάβα - Βουδαπέστη 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. 
Θα επισκεφθούμε την πανέμορφη πρωτεύουσα της Σλοβακίας, 
τη Μπρατισλάβα. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Βουδαπέστη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε βραδινή κρουαζιέρα 
στο Δούναβη. 

6η ημέρα Βουδαπέστη (Ξενάγηση Πόλης)
Πρόγευμα ξεκινάμε τη  ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε την Πλατεία 
των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό 
του Αγ. Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας 
και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα 
περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο 
των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, 
στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του 
Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδα και της Πέστη, 
θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλλα  
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

7η ημέρα Βουδαπέστη  – Επιστροφή  
Μετά το πρωινό παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Περνώντας 
τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και 
φαγητό, φθάνουμε στην πόλη μας.
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ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΉ - ΒΙΕΝΝΉ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ 
1η ημέρα Θεσσαλονίκη - Ζέγκεντ  
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας για σύνορα 
Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι, Νόβι Σαντ. Περνώντας 
τα σύνορα Ουγγαρίας φθάνουμε στο Ζέγκεντ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βουδαπέστη (ξενάγηση πόλης) 
Πρόγευμα & αναχώρηση για Βουδαπέστη.  Άφιξη και ξενάγηση 
της πόλης. Θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της 
Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, θα θαυμάσουμε 
τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ 
Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα 
των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και 
την εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις των 
βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα 
της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας 
και το κάστρο, την Τσιταντέλλα.  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά.

3η ημέρα Βουδαπέστη - Βιέννη
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βιέννη. Στην περιήγησή μας 
θα θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το 
πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, 
θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε την 
περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου θα δούμε τα πιο σημαντικά 
αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το 
τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, 
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό θέατρο, το 
Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη 
συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου 
και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής 
παροικίας. Χρόνος ελεύθερος. Στην συνέχεια επιστροφή αργά το 
απόγευμα στην Βουδαπέστη. 

4η 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.

5η ημέρα Βουδαπέστη – Μπρατισλάβα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. 
Πόλος έλξης για τους επισκέπτες το κάστρο με τα γοτθικά και 
αναγεννησιακά στοιχεία, το οποίο στεγάζει το θησαυροφυλάκιο 
της Σλοβακίας, όπως και το Μουσείο Λαϊκής Μουσικής. Τη 
Μπρατισλάβα επέλεγε η αριστοκρατία της γειτονικής Βιένης για 
να χτίσει επαύλεις, οπότε η πόλη είναι ένα mix αρχιτεκτονικών 
ρυθμών. Από το κάστρο, το Παλάτι του Αρχιεπισκόπου και το 
γοτθικό ναό του Αγίου Μαρτίνου καθώς και άκομψα κτιριακά 
συμπλέγματα της κομουνιστικής περιόδου. Τα πλακόστρωτα 
δρομάκια και οι πλατείες προσφέρονται για ατελείωτες βόλτες. 
Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή το απόγευμα στη Βουδαπέστη.

6η ημέρα Βουδαπέστη  -  Επιστροφή 
Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση νωρίς το ταξίδι της 
επιστροφής μας. Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

Σημαντική Σημείωση
Στην 5ημερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η πέμπτη (5η) ημέρα 
του 6ημερου προγράμματος.

5,6
ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται: Τέσσερις (4), πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο της επιλογής σας - όπως αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο.
Πρόγευμα & δείπνο καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με 
πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

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

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΙΕΝΝΗ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
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1η ημέρα Θεσσαλονίκη  – Ηγουμενίτσα – Εν Πλω
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για 
το λιμάνι της Ανκόνα. Δείπνο και διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα Ανκόνα – Civitavecchia
Πρόγευμα στο πλοίο. Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και άμεση 
αναχώρηση για το λιμάνι της Civitavecchia.  Επιβίβαση στο 
πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της 
Βαρκελώνης. Διανυκτέρευση εν πλω.

3η ημέρα  Βαρκελώνη
Πρόγευμα και γεύμα στο πλοίο. Άφιξη στο λιμάνι της  Βαρκελώνης 
αργά το απόγευμα, μεταφορά και  τακτοποίηση  στο ξενοδοχείο.  
Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

4η ημέρα:  Βαρκελώνη 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή μας πανοραμική 
περιήγηση θα  διασχίσουμε μεγάλες λεωφόρους και θα 
περάσουμε από την Πλατεία Ισπανίας με το «Μαγικό Σιντριβάνι», 
θα ανηφορήσουμε στον λόφο Μονζουίκ, όπου βρίσκεται το 
Ισπανικό Χωριό, μια μικρογραφία χαρακτηριστικής ισπανικής 
αρχιτεκτονικής.  Εδώ βρίσκονται και οι περισσότερες από τις 
εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων που έγιναν το 1992. 
Στη συνέχεια, θα κατηφορίσουμε στο  λιμάνι της πόλης, όπου 
δεσπόζει το μνημείο του Χριστόφορου Κολόμβου, θα διασχίσουμε 
τη διάσημη πεζοδρομημένη λεωφόρο Ράμπλα και θα καταλήξουμε 
στην Πλατεία της Καταλονίας, για να περιπλανηθούμε στα 
γραφικά στενά της παλιάς πόλης, όπου δεσπόζει ο γοτθικός 
Καθεδρικός Ναός του Τιμίου Σταυρού και της Αγίας Ευλαλίας, και 
θα καταλήξουμε στην παραλία Μπαρτσελονέτα και στο Ολυμπιακό 
Χωριό. Τέλος, θα επισκεφτούμε την αντισυμβατική εκκλησία 
Σαγράδα Φαμίλια (της Ιεράς Οικογένειας), έργο του μοντερνιστή 
Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί. Επιστροφή το μεσημέρι 
στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε το ενυδρείο, ένα από τα πιο σημαντικά της Ευρώπης, 
ή το Μουσείο Πικάσο, ή το Μουσείο του Χουάν Μιρό και περπατήστε 
στην Πασέο Ντε Γκράθιας, τον ωραιότερο δρόμο της Βαρκελώνης 
και φωτογραφίστε τα απίστευτα κτίρια του Αντόνιο Γκαουντί, την 
Πεδρέρα και Κάσα Μπατλό. Δείπνο.

5η ημέρα Βαρκελώνη – Σαραγόσα – Μαδρίτη 
Πρόγευμα. Αναχώρηση  για την πρωτεύουσα της Ισπανίας 
τη Μαδρίτη, που είναι χτισμένη στο κέντρο της Ιβηρικής 
Χερσονήσου. Καθ’ οδών, θα επισκεφθούμε τη Σαραγόσα, την 
πολυπληθέστερη πόλη της αυτόνομης περιφέρειας της Αραγονίας, 
με τα χαρακτηριστικά κτίρια της τέχνης «μουδεχάρ»  αρχιτεκτονική  
διακόσμηση επηρεασμένη από τη μουσουλμανική παράδοση 
με στοιχεία από τη χριστιανική κουλτούρα και το γοτθικό στιλ.  
Θα δούμε την επιβλητική εκκλησία την  Βασιλική της Πιλάρ  και 
τον Καθεδρικός Ναός Λα Σέο, που έχουν ανακηρυχτεί από την 
Unesco Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Άφιξη 
νωρίς το απόγευμα στη Μαδρίτη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την 
πόλη. Δείπνο. 

6η ημέρα: Μαδρίτη  
Πρόγευμα. Στην πρωινή  πανοραμική ξενάγηση θα δούμε τα 
αναρίθμητα αξιοθέατα που “στολίζουν” την Μαδρίτη. Θα δούμε 
την μεσαιωνική πλατεία “Πλάθα Μαγιόρ”, την Πουέρτα δελ Σολ 

19 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ

ANAXΩΡΉΣΕΙΣ 16.06 - 21.07 - 04.08 - 18.08

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 
ΑΝΚΟΝΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΣΑΡΑΓΟΣΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ - ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ 
- ΠΟΡΤΟ - ΝΑΖΑΡΕ - ΦΑΤΙΜΑ - ΛΙΣΑΒΟΝΑ - ΦΑΡΟ - ΣΕΒΙΛΛΗ - ΚΟΡΔΟΒΑ - 
ΓΡΑΝΑΔΑ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
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Περιλαμβάνονται: 
Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου μας για 
τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Ανκόνα -  Ηγουμενίτσα 
και Civitavecchia – Βαρκελώνη  – Civitavecchia   σε 4κλινες 
εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4). Διαμονή σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* &  4*. Πρόγευμα  καθημερινά.
Οκτώ (8) γεύματα/δείπνα στο σύνολο.  Εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της 
εκδρομής. Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. Φ.Π.Α

Δεν περιλαμβάνονται: 
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και 
γενικά όπου απαιτείται. 
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά.(Βαρκελώνη 
1€, Πόρτο 2€, Λισαβόνα 2€, Ρώμη 6€ ). Check point 35 €.  

(την πόρτα του ήλιου) που είναι  το γεωγραφικό  κέντρο  της 
Ισπανίας, την Πλάθα δε Οριέντε  που την διακοσμούν τα αγάλματα 
των Ισπανών βασιλέων, το Βασιλικό Παλάτι με τα 2.500 δωμάτια, 
και τον Καθεδρικό Ναό της Αλμουδένα.  Θα διασχίσουμε μεγάλες 
Λεωφόρους όπως την Λεωφόρου Πράδο, όπου βρίσκονται μεγάλα 
μουσεία, όπως η Πινακοθήκη του Πράδο και Μοντέρνας Τέχνης 
Ρέϊνα Σοφία, θα δούμε τον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα και το 
νεοκλασικό κτίριο που στεγάζει την Βουλή. Θα περάσουμε από 
τις πλατείες του Ποσειδώνα και της Θεάς Κυβέλης με το υπέροχο 
νεοκλασικό κτίριο του Ταχυδρομείου, την Πύλη του Αλκαλά και το 
μεγάλο Πάρκο Ρετίρο. Τέλος θα  διασχίσουμε την μεγάλη λεωφόρο 
Καστελιάνα με τα μοντέρνα κτίρια, το γήπεδο του Μπερναμπέου και 
την Πλατεία του Χριστόφορου Κολόμβου. Επιστροφή το μεσημέρι 
στο ξενοδοχείο και  απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.

7η ημέρα Μαδρίτη  - Τολέδο
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το Τολέδο, την «πόλη των τριών 
πολιτισμών» (Χριστιανών, Εβραίων και Αράβων), χτισμένη 
στις όχθες του ποταμού Τάγου, που διατηρεί  αναλλοίωτη τη 
μεσαιωνική φυσιογνωμία της και έχει συμπεριληφθεί στον 
κατάλογο  της Unesco σαν Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε 
τον Καθεδρικό Ναό, που κυριαρχεί στον κέντρο της πόλης και 
αντικατοπτρίζει την ιστορική σημασία του, το σπίτι-μουσείο του Ελ 
Γκρέκο (Δομήνικου Θεοτοκόπουλου) και την εκκλησία του Αγίου 
Θωμά, όπου βρίσκεται το αριστούργημά του Ελ Γκρέκο,  «Η ταφή 
του κόμη Οργκάθ» (1586-1588).  Επιστροφή  νωρίς το απόγευμα  
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος . Δείπνο.

8η ημέρα Μαδρίτη  - Σαλαμάνκα - Πόρτο
Πρόγευμα. Αναχώρηση για την Σαλαμάνκα, γνωστή για το πιο 
παλαιό πανεπιστήμιο της Ισπανίας και  πρωτεύουσα της ομώνυμης 
επαρχίας. Στην πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης θα δούμε την Πλάθα Μαγιόρ με το επιβλητικό κτίριο του 
Δημαρχείου, τον Νέο Καθεδρικό Ναό, τον Παλιό Καθεδρικό Ναό, 
την μονή του Αγίου Στεφάνου και την Κάσα ντε λας Κόντσας.  
Αναχώρηση γι α Πόρτο την Πόλη-κόσμημα της Πορτογαλίας, 
χτισμένη στις όχθες του ποταμού Ντούρο,  δεύτερη πιο σημαντική 
πόλη της Πορτογαλίας με τα ξακουστά κρασιά.. Άφιξη, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία 
πρώτη γνωριμία με την πόλη.   

9η ημέρα  Πόρτο 
Πρόγευμα. Στην πρωινή  ξενάγηση  θα επισκεφθούμε την  
περιοχή Ριμπέϊρα,  που εκτίνεται κατά μήκος του ποταμού, με  
πολλά παραδοσιακά καταστήματα και με μία ανοιχτή αγορά.  
Στην άνω πόλη θα δούμε τον Καθεδρικού Ναού και το υπέροχο 
κτίριο που στεγάζεται ο σιδηροδρομικός σταθμός.  Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το  ναό του Άγιου Φραγκίσκου και το Παλάτι 
Μπόλσα, που σήμερα  στεγάζεται το Εμπορικό Επιμελητήριο και 
παλαιότερα το χρηματιστήριο. Τέλος θα επισκεφθούμε κάποιο 
παλιό οινοποιείο της πόλης, όπου για πολλά χρόνια ωριμάζει το 
περίφημο κρασί “ΠΟΡΤΟ” και θα έχουμε τη χαρά να γευθούμε σε 
ειδικά κατασκευασμένο ποτήρι “calice” την υπέροχη γεύση του και 
το πλούσιο άρωμα του. Επιστροφή  το μεσημέρι στο ξενοδοχείο  
και απόγευμα  ελεύθερος. 

10η ημέρα  Πόρτο -  Ναζαρε – Φατιμα – Ομπιτους - 
Λισαβόνα
Πρόγευμα & αναχώρηση για την Λισαβόνα. Καθ οδών θα 
επισκεφθούμε το γραφικό ψαροχώρι Ναζαρέ, την  θρησκευτική 
πρωτεύουσα της Πορτογαλίας τη Φάτιμα και τέλος το
πανέμορφο μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών, το Όμπιτους 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να περιπλανηθούμε  στα γραφικά 
στενά σοκάκια της πόλης, ανάμεσα σε λευκά σπίτια  στολισμένα με 
πολύχρωμα λουλούδια.  Αργά το απόγευμα  άφιξη στην Λισαβόνα,  
μεταφορά και τακτοποίηση  στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη 
διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.  

11η ημέρα Λισαβόνα  
Πρόγευμα. Η σημερινή μας ξενάγηση είναι αφιερωμένη στην  
ιστορική  πόλη, που διατηρεί έως και σήμερα το λατινικό ένδοξο 
χαρακτήρα της. Ένα από τα πιο φημισμένα αξιοθέατα της πόλης 
είναι το Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, όπου θα θαυμάσουμε μια 
μοναδική σε πολυτέλεια και πλούτο συλλογή που χρονολογείται 

ανάμεσα στον 17ο και 19ο αιώνα. Επόμενη επίσκεψη  είναι το 
μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το πιο εντυπωσιακό σύμβολο 
της πορτογαλικής δύναμης και πλούτου. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το μνημείο των Ανακαλύψεων καθώς και τον 
χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ, που χτίστηκε το 1515,  στις 
όχθες του ποταμού Tagus για να προστατεύσει τις εκβολές του 
ποταμού και έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, απ’ όπου ξεκίνησαν οι 
Πορτογάλοι θαλασσοπόροι για τα πέρατα της γης. Επιστροφή 
το μεσημέρι στο ξενοδοχείο. Για το ελεύθερο απόγευμα σας 
προτείνουμε να περπατήστε ως την Placa Rossio, εκεί που χτυπάει 
δυνατά η καρδιά της Λισαβόνα, και  αφεθείτε στις γαστρονομικές 
απολαύσεις και παρασυρθείτε στους έντονους ρυθμούς της 
πόλης.  To βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε τα παραδοσιακά 
πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν γνωστά σε όλο τον 
κόσμο από την φημισμένη τραγουδίστρια Αmalia Rodrigues. 

12η ημέρα Λισαβόνα  -  Φάρο – Σεβίλλη 
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το Φάρο που είναι η νοτιότερη πόλη 
της Πορτογαλίας και πρωτεύουσα της επαρχίας  του Αλγκάρβε. 
Στην πανοραμική μας περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης  
θα δούμε τις παλιές συνοικίες, την Βία Αδέντρο, την Μουράρια 
και το Μπάριο Ριμπέιρα.  Αργά  το απόγευμα άφιξη στη Σεβίλλη, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. 

13η ημέρα Σεβίλλη  
Πρόγευμα. Σήμερα θα επισκεφθούμε το ιστορικό κέντρο της 
Σεβίλλης, πατρίδα της Κάρμεν και του Φλαμένκο. Καλλιτεχνικό, 
πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της Νότιας Ισπανίας.  Πρωτεύουσα 
της Ανδαλουσίας χτισμένη στις όχθες του ποταμού Γουαλδακιβίρ, 
το μεγαλύτερο εσωτερικό λιμάνι της χώρας. Κατά την ελληνική 
μυθολογία η πόλη ιδρύθηκε από τον Ηρακλή. Κατακτήθηκε και 
αυτή από τους Ρωμαίους,  Βησιγότθους και Μαυριτανούς. Έντονο 
το αραβικό στοιχείο στην αρχιτεκτονική των κτιρίων με κορυφαίο 
μνημείο το Παλάτι Αλκαζάρ που από το 1987  ανακηρύχθηκε  
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ.  
Στη Σεβίλλη βρίσκεται και ο μεγαλύτερος καθεδρικός ναός της 
Ισπανίας με το επιβλητικό καμπαναριό, την Χιράλντα (La Giralda) .  
Στην πανοραμική περιήγηση θα διασχίσουμε μεγάλες λεωφόρους 
, θα δούμε το Χρυσό Πύργο, την Αρένα, την Πλατεία Ισπανίας,  
την Πλατεία Αμερικής και  πολλά αποικιακού ρυθμού κτίρια που 
κατασκευαστήκαν για την έκθεση του 1929  μεταξύ της Ισπανίας 
και των χωρών της  Λατινικής Αμερικής. Τέλος στην περιπατητική  

περιήγηση θα  περιπλανηθούμε στην γραφική εβραϊκή συνοικία 
της Σάντα Κρουζ. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και 
απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο. 

14η ημέρα Σεβίλλη – Κόρδοβα - Γρανάδα 
Πρόγευμα. Αναχώρηση για την χιλιοτραγουδισμένη Κόρδοβα, 
πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού που βρίσκεται στις όχθες του 
ποταμού Γουαδαλκιβίρ.  Το ιστορικό της κέντρο ανακηρύχθηκε 
το 1984 Μνημείο παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την 
ΟΥΝΕΣΚΟ. Η Κόρδοβα ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους, στη συνέχεια 
κατακτήθηκε από τους  Βησιγότθους και τους Μαυριτανούς. Η πόλη 
γνώρισε μεγάλη ακμή από τον 8ο αιώνα, που ήταν η πρωτεύουσα 
των Μαυριτανών στην Ισπανία και στη συνέχεια Χαλιφάτο 
των Ουμαγιαδών. Την εποχή αυτή η Κόρδοβα ήταν η δεύτερη 
μεγαλύτερη και πιο σημαντική πόλη, στο τότε γνωστό κόσμο , 
μετά την Κωνσταντινούπολη, και την αποκαλούσαν το «Κόσμημα 
της Δύσης». Τον 13ο αιώνα η Κόρδοβα περνά στα χέρια των 
Χριστιανών βασιλέων της Ισπανίας και αρχίζει να χάνει το παλιό 
της μεγαλείο. Πολλά και σημαντικά είναι τα μνημεία της Πόλης που 
θα δούμε στην περιπατητική περιήγηση μας. Θα περιπλανηθούμε 
στα γραφικά στενά της  Εβραϊκής συνοικίας , με τα παραδοσιακά 
σπίτια και τα υπέροχα «Πάτιος» ( εσωτερικές αυλές).  Στη συνέχεια 
θα  επισκεφθούμε το μεγάλο Τζαμί Μεσκίτα που στο εσωτερικό 
του βρίσκεται ο Καθεδρικός Ναός. Είναι το μεγαλύτερο Ισλαμικό 
Τέμενος της Ευρώπης και ένα από τα μεγαλύτερα στο κόσμο, που 
αποτελείται από 19 νάρθηκες και ένα «δάσος»  (856) κολώνες με 
διπλές Καμάρες. Αργά  το απόγευμα άφιξη στη Γρανάδα, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.  

15η ημέρα  Γρανάδα  - Βαλένθια
Πρόγευμα & πανοραμική περιήγηση. Η πόλη της Γρανάδα είναι 
μία από τις ωραιότερες  και ιστορικότητες πόλεις της Ισπανίας, 
κτισμένη πάνω σε τρείς λόφους,  στους πρόποδες της οροσειράς 
Σιέρα Νεβάδα.  Το όνομα της οφείλεται στις πολλές ροδιές που 
καλλιεργούνται στην περιοχή και η ισπανική ονομασία τους  
είναι «γκρανάδα». Η πόλη διατηρεί το παλιό αραβικό χαρακτήρα 
της καθώς έχει πολλά και  με μεγάλη καλλιτεχνική αξία κτίρια,  
μεταξύ των οποίων είναι ο καθεδρικός Ναός και  ξεχωριστή θέση 
έχει η Αλάμπρα (το κόκκινο φρούριο)  με το Παλάτι της και την 
μαυριτανική  ακρόπολη που κάνει την πόλη ένα πολιτιστικό 
και τουριστικό κέντρο της Ισπανίας. Το 1984 η Αλάμπρα  
αναγνωρίστηκε ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
από την ΟΥΝΕΣΚΟ.  Αναχώρηση για τη Βαλένθια, πρωτεύουσα 
της ομώνυμης Αυτόνομης Κοινότητας και γενέτειρα του διάσημου 
αρχιτέκτονα Σαντιάγκο Καλατράβα. Με την άφιξη θα κάνουμε 
την πανοραμική μας περιήγηση όπου θα δούμε το σύμπλεγμα 
των 3 κτιρίων «την Πόλη των Τεχνών και της Επιστήμης» στο 
πάρκο του ποταμού Τούρια. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης για να δούμε το κτίριο που στεγάζει το 
Ταχυδρομείο με τα φτερωτά αγάλματα, το κτίριο του Δημαρχείο, 
το Ιστορικό Μουσείο και τον επιβλητικό γοτθικό Καθεδρικό Ναό 
της Παναγίας των Αβοήθητων. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.  

16η ημέρα Βαλένθια – Βαρκελώνη  
Πρόγευμα. Αναχώρηση  για την πρωτεύουσα της Καταλονίας 
την Βαρκελώνη. Μεταφορά στο λιμάνι και επιβίβαση στο πλοίο. 
Τακτοποίηση στις καμπίνες και αναχώρηση για το λιμάνι του 
Λιβόρνο. Διανυκτέρευση εν πλω. 

17η ημέρα  Civitavecchia – Ρώμη
Πρόγευμα & γεύμα στο πλοίο. Άφιξη  στο λιμάνι της Τσιβιταβέκια, 
επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για τη Ρώμη. ‘Άφιξη  
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

18η ημέρα Ρώμη  - Ανκόνα
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα όπου θα 
επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις 
καμπίνες και απόπλους.  Δείπνο και διανυκτέρευση εν πλω.

19η ημέρα Ηγουμενίτσα - Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα στο πλοίο χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου 
έως την ώρα που θα φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 
Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά 
το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη.

Σημείωση: Ξεναγήσεις και  εκδρομές ενδέχεται να  αλλάξει η σειρά 
που θα πραγματοποιηθούν.
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1η ημέρα Ηγουμενίτσα – Aνκόνα 
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για 
το λιμάνι της Ανκόνα . Διανυκτέρευση εν πλω. 

2η ημέρα Ανκόνα– Μιλάνο
 Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για την οικονομική 
πρωτεύουσα της Ιταλίας  το Μιλάνο. Άφιξη και πανοραμική 
περιήγηση.   Θα  δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, την Πιάτσα ντελ 
Ντουόμο, τον εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο 
ντι Μιλάνο) και την περίφημη Σκάλα του Μιλάνου. Στη συνέχεια 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα  Μίλανο – Λουκέρνη - Στρασβούργο 
Πρόγευμα. Αναχώρηση για τη Λουκέρνη, μία από τις πιο 
τουριστικές πόλεις της Ελβετίας με την παλιά, ξύλινη, σκεπαστή 
γέφυρα Κάπελμπρυκε του 14ου αιώνα. Περιπλανηθείτε στα 
μικρά, γραφικά, πλακόστρωτα δρομάκια με τις ζωγραφισμένες 
προσόψεις των σπιτιών, και απολαύστε καφέ ή ζεστό κρασί σε 
κάποια από τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες της 
πόλης. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Στρασβούργο, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  

4η ημέρα Στρασβούργο -  Κολμάρ – Χωριά Αλσατίας 
Πρόγευμα & περιήγηση στο Στρασβούργο, πρωτεύουσα της 
περιφέρειας της Αλσατίας μία από τις δύο έδρες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (η άλλη είναι οι Βρυξέλλες). Εδώ εδρεύουν επίσης 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης. Μετάβαση στο ιστορικό κέντρο, τη 
«Μικρή Γαλλία», με τα κανάλια, τις γέφυρες στον ποταμό Ιλ, που 
διαρρέει την πόλη, τα ξύλινα σπίτια και τα παραδοσιακά αλσατικά 
ταβερνάκια. Επίσκεψη στον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Νοτρ 
Νταμ με το αστρονομικό ρολόι στην Πλατεία Δημοκρατίας.  Το 
απόγευμα μας  είναι αφιερωμένη στα πανέμορφα χωριά της 
Αλσατίας  όπως το Βernai – Ribeauville – Riquewihr – Kaysersberg 
- Eguisheim και φυσικά το Κολμάρ το στολίδι της Αλσατίας που 
βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού και φημίζεται για τα κρασιά του. 
Θα περιηγηθούμε  στο ιστορικό του κέντρο που χαρακτηρίζεται 
από παραδοσιακά σπίτια κτισμένα στις όχθες του ποταμού Λάουχ. 
Θα δούμε  το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό αφιερωμένο στον 
Άγιο Μαρτίνο όπως επίσης και μικρές πανέμορφες πλατείες 
με ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. Ελεύθερος χρόνος  στο 
πιο όμορφο σημείο της παλαιάς πόλης, την Μικρή Βενετία που 
χαρακτηρίζεται από κανάλια, περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρατικά 
καφέ και εστιατόρια. Μην λησμονήσετε να φωτογραφηθείτε με 
φόντο την Οικία Πφίστερ που κατασκευάστηκε γύρω στα 1537 
και αποτελεί δείγμα γερμανικής αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

11 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ

ANAXΩΡΉΣΕΙΣ 01.07 - 15.07 - 29.07 - 05.08 - 12.08 - 26.08

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ  
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΑΛΣΑΤΙΑ   

ΑΝΚΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΚΟΛΜΑΡ - 
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΜΟΝΑΧΟ - ΙΝΣΜΠΟΤΡΓΚ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
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5η ημέρα Στρασβούργο -  Κρουαζιέρα Ρήνου - 
Φρανκφούρτη
Πρόγευμα & αναχώρηση για Την περιοχή του Κόμπλεντζ απ’ 
όπου θα κάνουμε μια θαυμάσια κρουαζιέρα στο Ρήνο. Διανύουμε 
με το πλοίο το ωραιότερο μέρος της διαδρομής του Ρήνου, 
όπου ο ταξιδιώτης μαγεύεται από την άγρια ομορφιά των 
απόκρημνων οχθών με τα «γαντζωμένα» σε επίκαιρες θέσεις 
Κάστρα, τα ρομαντικά χωριά, τους κλιμακωτούς αμπελώνες και 
τη θέα του βράχου του Λορελάι.  Αργά το απόγευμα  άφιξη στην 
Φρανκφούρτη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

6η ημέρα  Φρανκφούρτη – Βιρτσμπουργκ – 
Ρότενμπουργκ Ομπ Ντερ Τάουμπερ - Νυρεμβέργη 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό 
Βύρτσμπουργκ στον ποταμό Μάιν, πρωτεύουσα της Κάτω 
Φρανκονίας (Βαυαρία). Περιήγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα 
της πόλης: το επιβλητικό παλάτι Ρέζιντεντς, τον μεγαλοπρεπή 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Κίλιαν, το γραφικό Δημαρχείο, τη 
γέφυρα με τα αγάλματα στον ποταμό Μάιν και το Φέστουνγκ 
Μάριενμπεργκ, το κάστρο-έδρα των πριγκίπων επισκόπων. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε  το γραφικό Ρότενμπουργκ ομπ ντερ 
Τάουμπερ, μία από τις παλαιότερες και πιο γραφικές πόλεις στον 
Ρομαντικό Δρόμο της Νότιας Γερμανίας και προσφιλή τουριστικό 
προορισμό. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα άφιξη στη 
Νυρεμβέργη, μεταφορά και  τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

7η ημέρα Νυρεμβέργη – Μόναχο 
Πρόγευμα & περιήγηση στην  παλιά πόλη. Θα δούμε το ιστορικό 
της κέντρο με τις νεογοτθικές εκκλησίες και τα μεσαιωνικά κτήρια, 
τις γραφικές πλατείες και τα σιντριβάνια και θα επισκεφθούμε το 
κτήριο στο οποίο έγινε η περίφημη «Δίκη της Νυρεμβέργης». Αργά 
το απόγευμα άφιξη στο Μόναχο, μεταφορά και  τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με 
την πόλη. 

8η ημέρα  Μόναχο
Πρόγευμα. Θα ξεκινήσουμε την πρωινή μας περιήγηση  από 
την κεντρική πλατεία Μαριενπλάτς με το Παλαιό Δημαρχείο, 
το επιβλητικό Νέο Δημαρχείο με τις 43 καμπάνες και τον κίονα 
της Παναγίας, με το χρυσό άγαλμά της. Θα συνεχίσουμε με την 
εκκλησία του Αγίου Πέτρου, που είναι και η παλαιότερη εκκλησία 
του Μονάχου. Ακολουθεί η Τεατινερστράσσε  ο περίφημος 
πεζόδρομος με καταστήματα και το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο 
της Όπερας του Μονάχου. Από  εδώ ξεκινά η Μαξιμίλιανστρασε, 
η ακριβότερη οδός της πόλης, στην οποία υπάρχουν καταστήματα 
διεθνώς γνωστών εταιριών – όπως οι Gucci, Armani και Bulgari – 
καθώς και ιδιωτικές γκαλερί έργων τέχνης, καφέ και εστιατόρια. 
Θα συνεχίσουμε με το Χοφμπροιχάους, μίας από τις γνωστότερες 
μπυραρίες του Μονάχου, η οποία βρίσκεται στην ιδιοκτησία της 
Βαυαρικής κυβέρνησης και προχωρώντας θα βρεθούμε στο 
σπίτι, όπου ο Μότσαρτ το 1780 έγραψε την όπερα της Ιδομενέας. 
Τελειώνουμε την ξενάγηση στην πλατεία Μαριενπλατς απ’ όπου 
ξεκινήσαμε. Το υπόλοιπο της ημέρας είναι ελεύθερο για να 
απολαύσετε τον περίπατό σας στο ιστορικό κέντρο.

9η ημέρα: Μόναχο -  Ινσμπρουκ -  Βενετία  
Πρόγευμα & αναχώρηση για την Βενετία.  Καθ οδών θα 
επισκεφθούμε το Ίνσμπρουκ.   Στην πανοραμική μας περιήγηση 
θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να θαυμάσουμε πληθώρα 
από αξιοθέατα που συνθέτουν την μαγεία αυτής της πόλης. 
Δικαιολογημένα αποκαλούν το Ίνσμπρουκ «διαμάντι των 
Άλπεων». Ο ποταμός Ιν της προσδίδει μια μεγαλοπρέπεια και τα 
αξιοθέατα την στολίζουν σαν ένα μόνιμο και διαρκές μοναδικό 
κόσμημα. Θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο 
και θαυμάστε την Χρυσή Στέγη, τα Χειμερινά ανάκτορα (όπου 
βρίσκεται και η σαρκοφάγος του αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού), 
και τον μεγαλοπρεπή και χρυσοστολισμένο ναό του Αγ. Ιακώβ. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο Σβαρόφσκι γνωστό 
παγκοσμίως σας το Μουσείο Swarovski Crystal World, δημιουργία 
του καλλιτεχνικού διευθυντή André Heller, που αποτελεί τη 
μεγαλύτερη έκθεση του οίκου Swarovski.  Αναχώρηση  για την 
Βενετία την πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 
118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει 
ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από 
την UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο 
στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία 

Περιλαμβάνονται:  Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο 
του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα 
με το πρόγραμμα. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Ανκόνα 
και Βενετία - Ηγουμενίτσα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες 
με wc/ντους (ΑΒ4). Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.   
Πρόγευμα καθημερινά ( εκτός πλοίου).  Εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της 
εκδρομής. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους,  θεάματα και 
γενικά όπου απαιτείται. Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο. Καραβάκι Βενετίας (15€).
Checkpoint (25€). Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη 
βραδιά  (Στρασβούργο 2,45€,  Μιλάνο 2€). 

του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. 
Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το 
επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και 
λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε 
στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της 
Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται 
ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα 
βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το 
καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή 
Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Αργά το βράδυ 
μεταφορά στο λιμάνι της Βενετίας όπου θα επιβιβαστούμε στο 
πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

10η ημέρα Εν Πλω
Διανυκτέρευση εν πλω.

11η ημέρα: Ηγουμενίτσα – Θεσσαλονίκη 
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα 
φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αποβίβαση και μεταφορά 
στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα στη 
Θεσσαλονίκη.
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BENELUX
1η ημέρα Θεσ/νικη - Ηγουμενίτσα – Εν πλω
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους 
για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να 
διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα Ανκόνα – Μιλάνο
 Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για την οικονομική 
πρωτεύουσα της Ιταλίας  το Μιλάνο. Άφιξη και πανοραμική 
περιήγηση.   Θα  δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, την Πιάτσα ντελ 
Ντουόμο, τον εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο 
ντι Μιλάνο) και την περίφημη  Σκάλα του Μιλάνου. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα Μιλάνο –  Λουκέρνη - Kολμάρ  - Στρασβούργο
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη Λουκέρνη. Εντυπωσιακή 
η παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα 
πλακόστρωτα δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές 
πλατείες. Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική 
γέφυρα Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πόλης με 120 
πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο. Αναχώρηση για το Κολμάρ την 
«πρωτεύουσα» των αλσατικών κρασιών. Μουσεία, καθεδρικοί 
ναοί, αρχιτεκτονικά μνημεία, σιντριβάνια και αγάλματα κοσμούν 
την πόλη και την κάνουν μοναδική. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο 
με το περίφημο Μουσείο Ούντερλιντεν, την Όπερα, τον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Μαρτίνου και το Μοναστήρι των Δομινικανών, 
την Οικία Πφίστερ (1537), δείγμα γερμανικής αναγεννησιακής 
αρχιτεκτονικής, αλλά και στη Μικρή Βενετία, τμήμα της παλιάς 
πόλης με κανάλια στον ποταμό Λάουχ. Συνεχίζουμε για το 
Στρασβούργο την πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου. Στην 
περιπατητική περιήγηση μας θα περιπλανηθούμε στα γραφικά 
στενά της παλιάς πόλης, γνωστή  σαν «Μικρή Γαλλία» με τα ξύλινα 
σπιτάκια τα αμέτρητα γεφύρια, τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια, και  
τον Καθεδρικό Ναό με το Αστρονομικό Ρολόι στο εσωτερικό του να 
δεσπόζει στο κέντρο της πόλης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 

4η ημέρα Στρασβούργο - Λουξεμβούργο – Βρυξέλλες  
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Δουκάτο του Λουξεμβούργο. 
Στην περιήγηση μας θα δούμε τον εκπληκτικό ναό της Παναγίας, 
τα μεσαιωνικά τείχη με τις τάφρους, την γέφυρα Πασερέλ και την 
θαυμάσια Προμενάντ ντε λα Κορνίς. Αργά το απόγευμα, άφιξη στις 
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Βρυξέλλες μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη 
διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία  με την πόλη. 

5η ημέρα Βρυξέλλες – Βατερλό
Πρόγευμα. Στη ξενάγηση  που ακολουθεί  θα δούμε το δικαστικό 
Μέγαρο, τον Καθεδρικό Ναό, το Παλάτι, το συγκρότημα των 
κτιρίων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την επιβλητική Γκράν Πλας 
με τα μεγαλόπρεπα Γοτθικά, Μπαρόκ κτίρια και με το ιστορικό 
Δημαρχείο. Ακολουθεί επίσκεψη στον χώρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που έχει σαν σκοπό να δείξει στους επισκέπτες την 
ιστορία και την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε την πόλη του Βατερλό όπου έλαβε χώρα η 
περίφημη μάχη μεταξύ της Γαλλίας και της Αγγλίας με επικεφαλής 
τον αυτοκράτορα Ναπολέοντα και τον Δούκα του Ουέλινγκτον.  
στις 18 Ιουνίου 1815. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και 
απόγευμα ελεύθερο. 

6η ημέρα Βρυξέλλες – Μπριζ - Γάνδη 
Πρόγευμα. Ολοήμερη εκδρομή στις ομορφότερες πόλεις της 
κεντρικής Ευρώπης, τη Μπριζ και τη Γάνδη. Με την άφιξη 
μας στη Μπριζ θα κάνουμε την περιήγηση στα αξιοθέατα της 
πόλης. Θα δούμε το πάρκο με τη «Λίμνη της Αγάπης», το πιο 
παλαιότερο νοσοκομείο της Ευρώπη, του Αγίου Ιωάννη, το Ναό 
της Παναγίας, τη γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, το Μέγαρο των 
Αρχόντων, τους Κήπους του Arends, το Κολέγιο της Ευρώπης, 
το πρώτο Χρηματιστήριο στον κόσμο και στην κεντρική πλατεία 
τον Καθεδρικό Ναό μοναδικό στολίδι της πόλης. Συνεχίζουμε 
για τη Γάνδη τη πόλη που υπήρξε κατά τον μεσαίωνα σπουδαίο 
εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. Θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Βονιφάτη, το Κάστρο των Ιπποτών και θα περιπλανηθούμε 
στα μεσαιωνικά στενά της. Για όσους  επιθυμούν ( προαιρετικά) 
θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μία κρουαζιέρα στα κανάλια της 
Γάνδης. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στις 
Βρυξέλλες.  

7η ημέρα Βρυξέλλες – Ρότερνταμ – Χάγη – Άμστερνταμ 
Πρόγευμα & αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ολλανδίας 
το Άμστερνταμ. Πρώτη μας επίσκεψη το Ρότερνταμ, ένα από 
τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα λιμάνια της Ευρώπης που 
διαρρέετε από τον ποταμός Mας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε  τη 
Χάγη, τη διοικητική πρωτεύουσα της χώρας, έδρα της κυβέρνησης 
και της Βασιλικής Οικογένειας. Θα δούμε το Παλάτι,  το κτίριο του 
Διεθνούς Δικαστηρίου και το ιστορικό σπίτι των Ιπποτών.  Άφιξη 

το απόγευμα στο Άμστερνταμ  και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.  

8η  ημέρα Άμστερνταμ – Ψαροχώρια Μαρκ & Βόλενταμ
Πρόγευμα. Πρωινή ξενάγηση στη πλωτή αυτή πόλη με τα αμέτρητα 
κανάλια. Θα δούμε το Εθνικό Μουσείο που συγκεντρώνει 
έργα των μεγαλύτερων Φλαμανδών Ζωγράφων, το Βασιλικό 
Ανάκτορο, το σπίτι του Ρέμπραντ, το Νομισματοκοπείο, το Μέγαρο 
των Σιδηροδρόμων και τη φημισμένη πλατεία Νταμ. Επόμενη 
επίσκεψη τα γραφικά ολλανδικό ψαροχώρια, Μαρκ και  Βόλενταμ 
που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού  Εϊσελμέερ, και εδώ θα 
έχετε την ευκαιρία να φωτογραφηθείτε  με τους ντόπιους που 
φορούν ακόμα τις παραδοσιακές φορεσιές τους. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Για το ελεύθερο απόγευμα  σας  προτείνουμε να 
απολαύστε έναν καφέ στα περίφημα Brown Cafes και δοκιμάστε 
μεταξύ άλλων ψητό ψωμί από το Σουρινάμ, να αγοράστε παλιές 
μάσκες από την Ιάβα και χειροποίητα υφάσματα από το Μαρόκο. 

9η ημέρα Άμστερνταμ – Κολωνία  –  Κόμπλετζ -  
Κρουαζιέρα Ρήνου - Φρανκφούρτη
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Κόμπλετζ. Καθ οδών θα  
επισκεφθούμε την Κολωνία. Και στην πανοραμική περιήγηση στο 
ιστορικό κέντρο θα δούμε τον εκπληκτικό Καθεδρικό Ναό και το 
Δημαρχείο. Αναχώρηση για το Κόμπλεντς απ’ όπου θα κάνουμε 
μια θαυμάσια κρουαζιέρα στο Ρήνο. Διανύουμε με το πλοίο το 
ωραιότερο μέρος της διαδρομής του Ρήνου, όπου ο ταξιδιώτης 
μαγεύεται από την άγρια ομορφιά των απόκρημνων οχθών με τα 
«γαντζωμένα» σε επίκαιρες θέσεις Κάστρα, τα ρομαντικά χωριά, 
τους κλιμακωτούς αμπελώνες και τη θέα του βράχου του Λορελάι. 
Αργά το απόγευμα άφιξη στην Φρανκφούρτη, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

10η ημέρα  Φρανκφούρτη – Βιρτσμπουργκ – 
Ρότενμπουργκ Ομπ Ντερ Τάουμπερ - Μόναχο
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Βίρτσμπουργκ στον 
ποταμό Μάιν, πρωτεύουσα της Κάτω Φρανκονίας (Βαυαρία). 
Περιήγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης: το επιβλητικό 
παλάτι Ρέζιντεντς, τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Κίλιαν, το γραφικό Δημαρχείο, τη γέφυρα με τα αγάλματα στον 
ποταμό Μάιν και το Φέστουνγκ Μάριενμπεργκ, το κάστρο-έδρα 
των πριγκίπων επισκόπων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε  
το γραφικό Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, μία από τις 
παλαιότερες και πιο γραφικές πόλεις στον Ρομαντικό Δρόμο της 
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Περιλαμβάνονται:Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο για τις 
μεταφορές και  μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια Ηγουμενίτσα-Ανκόνα & Βενετία – Ηγουμενίτσα σε 4κλινες 
εσωτερικές καμπίνες με wc/ντουζ (ΑΒ4). Το εισιτήριο στην κρουαζιέρα του 
Ρήνου. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία  4* & 4* superior. Πρόγευμα 
καθημερινά (εκτός πλοίου). Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως 
αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. Έμπειρο Αρχηγό – 
Συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Φ.Π.Α

Δεν περιλαμβάνονται:
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 
απαιτείται. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Καραβάκι Βενετίας (15€). Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη 
βραδιά. (Μιλάνο 2€, Στρασβούργο 2,5€, Άμστερνταμ 4,5€ - Βρυξέλλες 
4.25€). Check point 30 €.  

ΑΝΚΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΚΟΛΜΑΡ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΒΑΤΕΡΛΟ - ΜΠΡΙΖ - ΓΑΝΔΗ - 
ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ - ΧΑΓΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΚΟΛΩΝΙΑ - ΚΟΜΠΛΕΤΖ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΜΟΝΑΧΟ - ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΕΝΕΤΙΑ

Νότιας Γερμανίας και προσφιλή τουριστικό προορισμό. Χρόνος 
ελεύθερος. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Μόναχο, μεταφορά και  
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

11η ημέρα Μόναχο   
Πρόγευμα. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας από την κεντρική 
πλατεία Μαριενπλάτς με το Παλαιό Δημαρχείο, το επιβλητικό Νέο 
Δημαρχείο με τις 43 καμπάνες και τον κίονα της Παναγίας με το 
χρυσό άγαλμά της. Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία του Αγίου 
Πέτρου, που είναι και η παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου, τη 
Τεατινερστράσσε, ο περίφημος πεζόδρομος με καταστήματα, και 
το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο της Όπερας του Μονάχου. Από  
εδώ ξεκινά η Μαξιμίλιανστρασε, η ακριβότερη οδός της πόλης, 
στην οποία υπάρχουν καταστήματα διεθνώς γνωστών εταιριών 
– όπως οι Gucci, Armani και Bulgari – καθώς και ιδιωτικές 
γκαλερί έργων τέχνης, καφέ και εστιατόρια. Θα συνεχίσουμε 
με το Χοφμπροιχάους, μίας από τις γνωστότερες μπυραρίες του 
Μονάχου, η οποία βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Βαυαρικής 
κυβέρνησης και προχωρώντας θα βρεθούμε στο σπίτι, όπου ο 
Μότσαρτ το 1780 έγραψε την όπερα της Ιδομενέας. Τελειώνουμε 
την ξενάγηση στην πλατεία Μαριενπλατς απ’ όπου ξεκινήσαμε. 
Το υπόλοιπο της ημέρας είναι ελεύθερο για να απολαύσετε τον 
περίπατό σας στους δρόμους της πόλης.

12η ημέρα Μόναχο -  Ίνσμπρουκ -  Βενετία   
Πρόγευμα & αναχώρηση για την Βενετία.  Καθ οδών θα 
επισκεφθούμε το Ίνσμπρουκ.   Στην πανοραμική μας περιήγηση 
θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να θαυμάσουμε πληθώρα 
από αξιοθέατα που συνθέτουν την μαγεία αυτής της πόλης. 
Δικαιολογημένα αποκαλούν το Ίνσμπρουκ «διαμάντι των 
Άλπεων». Ο ποταμός Ιν της προσδίδει μια μεγαλοπρέπεια και τα 
αξιοθέατα την στολίζουν σαν ένα μόνιμο και διαρκές μοναδικό 
κόσμημα. Θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο 
και θαυμάστε την Χρυσή Στέγη, τα Χειμερινά ανάκτορα (όπου 
βρίσκεται και η σαρκοφάγος του αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού), 
και τον μεγαλοπρεπή και χρυσοστολισμένο ναό του Αγ. Ιακώβ. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο Σβαρόφσκι γνωστό 
παγκοσμίως σας το Μουσείο Swarovski Crystal World, δημιουργία 
του καλλιτεχνικού διευθυντή André Heller, που αποτελεί τη 
μεγαλύτερη έκθεση του οίκου Swarovski.  Αναχώρηση  για την 
Βενετία την πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 
118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει 
ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από 

την UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο 
στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. 
Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το 
επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και 
λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε 
στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της 
Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται 
ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα 
βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το 
καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή 
Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Αργά το βράδυ 
μεταφορά στο λιμάνι της Βενετίας όπου θα επιβιβαστούμε στο 
πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. 

13η ημέρα Εν Πλω
Διανυκτέρευση εν πλω.

14η ημέρα Ηγουμενίτσα – Θεσσαλονίκη 
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα 
φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αποβίβαση και μεταφορά 
στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα στην 
Θεσσαλονίκη.

Σημείωση: Ξεναγήσεις και  εκδρομές ενδέχεται να  αλλάξει η σειρά 
που θα πραγματοποιηθούν.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
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1η ημέρα Θεσσαλονίκη – Ηγουμενίτσα – Εν Πλω
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για 
το λιμάνι της Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα Ανκόνα – Γένοβα  
 Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για την Γένοβα πρωτεύουσα 
της Λιγουρίας, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ιταλίας και γενέτειρα του 
Χριστόφορου Κολόμβου και του Παγκανίνι. Στην πανοραμική 
περιήγηση μας στο ιστορικό κέντρο της, που έχει ανακηρύχτηκε 
από την  Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 
θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του San Lorenzo με την υπέροχη 
μαρμάρινη πρόσοψη, την εντυπωσιακή Πλατεία Ρiazza de Ferrari 
με το κτίριο της  Όπερας, το παλάτι των Δόγηδων, το σπίτι που 
λέγεται ότι γεννήθηκε ο Κολόμβος και πολλά αναγεννησιακά 
παλάτια, μεγάλες λεωφόροι του 19ου αιώνα,  μπαρόκ εκκλησίες 
δίπλα σε δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα Γένοβα  - Ραπάλο – Πόρτο Φίνο – Mασσαλία   
Πρόγευμα & αναχώρηση για την Ιταλική Ριβιέρα. Θα επισκεφθούμε 
το γραφικό Ραπάλο, όπου υπογράφτηκε η ομώνυμη συνθήκη 
(1922) μεταξύ Γερμανίας και ΕΣΣΔ, και θα καταλήξουμε στη 
γραφική Σάντα Μαργκαρίτα, με τα πολύχρωμα σπιτάκια και τις 
γραφικές πλατείες. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μικροσκοπικό 
αλλά κοσμοπολίτικο Πόρτο Φίνο με τα γραφικά, χρωματιστά 
σπίτια, τις κομψές μπουτίκ, τα μαγαζιά με τα ντόπια προϊόντα 
και τα εντυπωσιακά γιοτ δεμένα στη μαρίνα. Αναχώρηση  για τη  
Μασσαλία  πρωτεύουσα της Προβηγκίας, δεύτερη σε πληθυσμό 
πόλη της Γαλλίας,  κτισμένη στον κόλπο της Λυών. Διασχίζοντας 
μεγάλες λεωφόρους με επιβλητικά κτίρια θα καταλήξουμε στο 
παλιό λιμάνι και θα δούμε τα δίδυμα κάστρα – φυλάκια του Αγίου 
Ιωάννη και Αγίου Νικολάου. Θα επισκεφθούμε τη  Βασιλική Νορτ 
Νταμ ντε λα Γκραντ που βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο και απ’ 
όπου θα έχουμε μία υπέροχη πανοραμική θέα στη μεσογειακή 
μεγαλούπολη και το νησάκι Ιφ με το φρούριο που  έχτισε ο 
Φραγκίσκος Α’ το 1516 για να προστατεύσει το λιμάνι. Το κάστρο 
μετατράπηκε αργότερα σε φυλακή πολιτικών κρατούμενων και 
ανάμεσα στους διάσημους ήταν και το φανταστικό πρόσωπο Κόμης 
Μοντεκρίστο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά. 
Αργά το απόγευμα μεταφορά  και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα Μασσαλία  –  Αρλ -  Αβινιόν – Γκόρντες - 
Λεβάντες  
 Πρόγευμα. Αναχώρηση για την ιστορική πόλη Άρλ, γνωστή 
σαν  αρχαία Ρωμαϊκή Αρελάτη,  την πόλη με τα περισσότερο 
Ρωμαϊκά μνημεία στην Γαλλία. Θα δούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο, την 
καλοδιατηρημένη Αρένα, την Ρωμαϊκή  νεκρόπολη, και τον Ιερό 

10 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ

ANAXΩΡΉΣΕΙΣ 11.07 - 21.07 - 28.07 - 09.08 - 13.08  - 22.08 - 06.09 

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΉ 
ΚΥΑΝΉ ΑΚΤΉ
ΠΡΟΒΉΓΚΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ

ΑΝΚΟΝΑ - ΓΕΝΟΒΑ - ΡΑΠΑΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΑΡΛ - ΑΒΙΝΙΟΝ 
- ΛΕΒΑΝΤΕΣ - ΕΞ ΑΝ ΠΡΟΒΑΝΣ - ΚΑΣΙΣ - ΣΑΝ ΤΡΟΠΕ - ΚΑΝΝΕΣ
ΝΙΚΑΙΑ - ΕΖ - ΜΟΝΑΚΟ - ΜΙΛΑΝΟ
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Ναό του Αγίου Τροφίμου. Η  πόλη  έχει  ανακηρυχτεί από την Unesco 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.  Στη συνέχεια 
αναχώρηση για την Αβινιόν, χτισμένη στις όχθες του Ροδανού 
ποταμού, γνωστή ως έδρα των 7 παπών γαλλικής καταγωγής την 
περίοδο 1309-1377.  Στην περιήγηση μας στο ιστορικό κέντρο θα 
δούμε το Παπικό Παλάτι και το Επισκοπικό Συγκρότημα που είναι 
και το μεγαλύτερο σε όγκο γοτθικό κτίσμα στην Ευρώπη,   την 
πλατεία του Δημαρχείου και την περίφημη Γέφυρα της Αβινιόν. 
Χρόνος ελεύθερος για όσους θέλουν να επισκεφθούν εσωτερικά 
το Παπικό Παλάτι.  Συνεχίζουμε  για  ένα από τα ομορφότερα  
χωριά  της  Προβηγκίας  κοντά στην Αβινιόν  το  Γκόρντες. Εδώ 
η αύρα  της  Μεσογείου  είναι έντονη, οι ρυθμοί  χαλαροί  και το 
ηλιοβασίλεμα  πάνω  από τα  χωράφια με τις λεβάντες μαγευτικό. 
Επιστροφή στη  Μασσαλία  αργά το απόγευμα. 

5η ημέρα Μασσαλία  - Εξ Αν Προβάνς  - Κασίς  – 
Κρουαζιέρα Καλάνγκ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για  να  επισκεφτούμε την ωραιότερη ίσως 
πόλη της Προβηγκίας την Εξ Εν Προβάνς (Aix en Provence), την 
πόλη των υδάτων, που πήρε το όνομα της από τις πολυάριθμες 
πηγές,  γενέτειρα  του μεγάλου συγγραφέα Εμίλ Ζολά  και 
του ζωγράφου  Πολ Σεζάν.  Στην περιήγηση μας θα έχουμε 
την ευκαιρία να περπατήσουμε  την περίφημη οδό Μιραμπό, 
με τις συστάδες από πλατάνια,  διακοσμημένη με σιντριβάνια, 
περίτεχνα κτίρια και επαύλεις που χρονολογούνται από τον 16ο 
μέχρι και τον 18ο αιώνα. Τέλος θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό 
Ναό του Σωτήρος , χτισμένος πάνω στα ερείπια της αρχαίας 
ρωμαϊκής αγοράς.  Αναχώρηση για το Κασσίς  που είναι ένα 
από τα μποέμ και ταυτόχρονα κλασικά θέρετρα της Προβηγκίας. 
Προαιρετική   μίνι κρουαζιέρα  για να θαυμάσουμε τις περίφημες 
Καλάνγκ, εκπληκτικοί κολπίσκοι με καταγάλανα νερά και μοναδικά 
πετρώματα. Επιστροφή στη  Μασσαλία αργά το απόγευμα. 

6η ημέρα Μασσαλία  - Σεν Τροπέ -  Κάννες – Νίκαια 
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Σεν Τροπέ, γνωστό 
για τις πολυτελείς βίλες των διασήμων, τα πολυτελή σκάφη, και 
τα γραφικά σοκάκια στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε την αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα» της Κυανής 
Ακτής, τις Κάννες, με τη θρυλική Κραουαζέτ, την παραλιακή 
λεωφόρο με τους φοίνικες, τις πλαζ, τα ξενοδοχεία της Μπελ Επόκ, 
τις πανάκριβες μπουτίκ και το Μέγαρο του Κινηματογραφικού 
Φεστιβάλ. Νωρίς το απόγευμα άφιξη στην κοσμοπολίτικη Νίκαια, 
πρωτεύουσα της Γαλλικής Ριβιέρα που θεωρείται ένας από τους 
παλαιότερους οικισμούς  της Ευρώπης και πήρε το όνομα της προς 
τιμή της θεάς Νίκης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

7η ημέρα Νίκαια – Εζ –  Μονακό 
Πρόγευμα. Στην πρωινή πανοραμική περιήγηση θα διασχίσουμε 
την περίφημη λεωφόρο Des Anglais που εκτείνεται κατά μήκος της 
παραλίας και πήρε  όνομά της  από μια ομάδα Άγγλων τουριστών 
που κατά τον 18ο συνήθιζαν να περνούν εδώ το χειμώνα, λόγω του 
ήπιου κλίματος. Θα δούμε το εμβληματικό ξενοδοχείο «Negresco», 
θα περάσουμε από  την κεντρική πλατεία της πόλης την  πλατεία 
Μασένα με το άγαλμα του Ποσειδώνα, στη συνέχεια την πλατεία 
Γκαριμπάλντι και τέλος θα δούμε τον Καθεδρικός Ναό της Νίκαιας 
αφιερωμένος στη Αγία Ρεπαράτη. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό 
Εζ, όπου θα επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων 
Fragonard. Επόμενη επίσκεψη το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του 
Μονακό, που είναι το πιο πυκνοκατοικημένο κράτος στον κόσμο 
και οι κάτοικοί του αποκαλούνται Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική 
μας περιήγηση θα δούμε παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη 
κυβερνητική έδρα του Πριγκιπάτου και κατοικία της βασιλικής 
οικογένειας των Γκριμάνδι,  από τον 13ο αιώνα, τον επιβλητικό 
Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και τέλος θα επισκεφθούμε το 
Ωκεανογραφικό Μουσείο και διεύθυνε για αρκετά χρόνια ο 
διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό, και θα έχουμε την ευκαιρία  
να γνωρίσετε περισσότερα από 4.000 είδη ψαριών.  Χρόνος 
ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο της πόλης.  Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 

8η ημέρα Νίκαια  -  Mιλάνο 
Πρόγευμα. Αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της 
Ιταλίας  το Μιλάνο. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση.   Θα  δούμε 
το κάστρο των Σφόρτσα, που χτίστηκε τον 15ο αιώνα, πάνω 
στα ερείπια ενός οχυρωματικού κτιρίου, από των Φραγκίσκο Ά  
Σφόρτσα, Δούκα του Μιλάνου, που  κατά την διάρκεια του 16ου και 
17ου αιώνα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα φρούρια στην Ευρώπη. 

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο 
του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα 
με το πρόγραμμα. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – 
Ανκόνα - Ηγουμενίτσα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με 
wc/ντους (ΑΒ4). Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*.   
Πρόγευμα καθημερινά (εκτός πλοίου).  Εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της 
εκδρομής. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και 
γενικά όπου απαιτείται. Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο. Εισιτήριο για τη μίνι κρουαζιέρα στο Καλάνγκ.
Checkpoint (25€). Είσοδος στο Ωκεανογραφικό Μουσείο.
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Μασσαλία 
2,5€, Νίκαια 2,5€, Γένοβα 3€, Μιλάνο 2€) 

Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην Πιάτσα ντελ Ντουόμο που 
είναι η κεντρική πλατεία την πόλης και πήρε το όνομα της από 
τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου.  Ο εντυπωσιακός 
Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) είναι η έδρα 
του αρχιεπίσκοπου της πόλης και θεωρείται ένας από τους 
σημαντικότερους Καθεδρικούς Ναός παγκοσμίως. Χρειάστηκαν 5 
αιώνες για να ολοκληρωθεί η κατασκευή του και σήμερα είναι ο 
5ος  μεγαλύτερος  Καθεδρικός Ναός στον κόσμο. Θα επισκεφθούμε 
την Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που πήρε το όνομα της από τον 
πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας. Το κτίριο αποτελείται από 
δύο γυάλινες θολωτές στοές και συνδέει τις πλατείες Πιάτσα ντελ 
Ντουόμο με την Πιάτσα ντελα Σκάλα.  Η Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς 
η Σκάλα του Μιλάνου, είναι ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας 
του κόσμου και πήρε το όνομα της από την εκκλησία που βρισκόταν 
στην ίδια θέση, την Αγία Μαρία della Scala. Αργά το απόγευμα 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

9η ημέρα Μιλάνο  - Ανκόνα 
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα όπου θα 
επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις 
καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

10η ημέρα Ηγουμενίτσα - Θεσσαλονίκη 
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα 
φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αποβίβαση και μεταφορά 
στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα στην 
Θεσσαλονίκη. 

Σημειώσεις : Ξεναγήσεις και  εκδρομές ενδέχεται να  αλλάξει η σειρά 
που θα πραγματοποιηθούν.
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΑΛΛΙΑΣ
1η ημέρα Θεσσαλονίκη – Ηγουμενίτσα – Εν Πλω
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους 
για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να 
διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα Ανκόνα – Μιλάνο
 Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για την οικονομική 
πρωτεύουσα της Ιταλίας  το Μιλάνο. Άφιξη και πανοραμική 
περιήγηση.   Θα  δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, την Πιάτσα ντελ 
Ντουόμο, τον εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο 
ντι Μιλάνο) και την περίφημη  Σκάλα του Μιλάνου. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα  Μιλάνο – Λουκέρνη – Κολμάρ – Στρασβούργο   
Πρόγευμα. Αναχώρηση για τη Λουκέρνη, μία από τις πιο 
τουριστικές πόλεις της Ελβετίας με την παλιά, ξύλινη, σκεπαστή 
γέφυρα Κάπελμπρυκε του 14ου αιώνα. Περιπλανηθείτε στα 
μικρά, γραφικά, πλακόστρωτα δρομάκια με τις ζωγραφισμένες 
προσόψεις των σπιτιών, και απολαύστε καφέ ή ζεστό κρασί σε 
κάποια από τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες της 
πόλης. Επόμενη επίσκεψη το Κολμάρ το στολίδι της Αλσατίας που 
βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού και φημίζεται για τα κρασιά του. 
Θα περιηγηθούμε  στο ιστορικό του κέντρο που χαρακτηρίζεται 
από παραδοσιακά σπίτια κτισμένα στις όχθες του ποταμού Λάουχ. 
Θα δούμε  το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό αφιερωμένο στον 
Άγιο Μαρτίνο όπως επίσης και μικρές πανέμορφες πλατείες με 
ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. Ελεύθερος χρόνος  στο πιο 
όμορφο σημείο της παλαιάς πόλης, την Μικρή Βενετία με κανάλια, 
περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια. Μην 
λησμονήσετε να φωτογραφηθείτε με φόντο την Οικία Πφίστερ που 
κατασκευάστηκε γύρω στα 1537 και αποτελεί δείγμα γερμανικής 
αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Αργά το απόγευμα άφιξη στο 
Στρασβούργο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Στρασβούργο 
Πρόγευμα & περιήγηση στο Στρασβούργο, πρωτεύουσα της 
περιφέρειας της Αλσατίας μία από τις δύο έδρες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (η άλλη είναι οι Βρυξέλλες). Εδώ εδρεύουν επίσης 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης. Μετάβαση στο ιστορικό κέντρο, τη 
«Μικρή Γαλλία», με τα κανάλια, τις γέφυρες στον ποταμό Ιλ, που 
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διαρρέει την πόλη, τα ξύλινα σπίτια και τα παραδοσιακά αλσατικά 
ταβερνάκια. Επίσκεψη στον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Νοτρ 
Νταμ με το αστρονομικό ρολόι στην Πλατεία Δημοκρατίας.  
Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο.  

5η ημέρα Στρασβούργο –Ρεν – Δρόμος της Σαμπάνιας 
- Παρίσι
Πρόγευμα. Σήμερα θα κάνουμε τον περίφημο «Δρόμο της 
Σαμπάνιας» διασχίζοντας  την διάσημη περιοχή της Καμπανίας – 
Αδρεννών  με τους αμπελώνες της και θα έχουμε την ευκαιρία να 
επισκεφθούμε την πόλη Ρενς. Σύντομή πανοραμική περιήγηση και 
αναχώρηση για το Παρίσι. Άφιξη νωρίς το απόγευμα, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

6η ημέρα Παρίσι (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα & πανοραμική ξενάγηση. Ακολουθώντας την ιστορική 
και καλλιτεχνική εξέλιξη της πόλης, θα δούμε τα πιο σημαντικά 
της αξιοθέατα:  το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, την Αψίδα 
του Θριάμβου, τη διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, το 
Μικρό και το Μεγάλο Παλάτι, την Πλατεία Ομονοίας, την εκκλησίας 
της Αγίας Μαγδαληνής, το εντυπωσιακό κτήριο της Όπερας, το 
Μουσείο του Λούβρου, τη Γαλλική Ακαδημία, την πλατεία του 
Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο, τη γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο, 
την Παναγία των Παρισίων, το περίφημο Πανεπιστήμιο της 
Σορβόννης, το Πάνθεον, τους πανέμορφους και με γαλλική 
φινέτσα κήπους του Λουξεμβούργου, την Εκκλησία του Αγίου 
Σουλπικίου, τις καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από το Σαιν Ζερμαίν 
ντε Πρε με τα διάσημα καφέ, τη Σχολή Καλών Τεχνών, την 
εντυπωσιακή Γέφυρα του Αλεξάνδρου Γ΄ και τέλος το περίφημο 
κτήριο των Απομάχων, στο παρεκκλήσι του οποίου είναι θαμμένος 
ο Ναπολέοντας Βοναπάρτης. Επιστροφή το μεσημέρι στο 
ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. 

7η ημέρα Παρίσι – Μουσείο Λούβρου (ξενάγηση) – 
Mουσείο Αρωμάτων Fragonard- Βερσαλλίες(επίσκεψη) 
Πρόγευμα. Ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου, ένα από τα τρία 
μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, όπου θα έχετε την ευκαιρία 
να θαυμάσετε αριστουργήματα από την ελληνική αρχαιότητα 
(Αφροδίτη της Μήλου, Νίκη της Σαμοθράκης), καθώς και τμήματα 
της πινακοθήκης του Λούβρου με αναφορές στην Αναγέννηση 
(Τζοκόντα), τον νεοκλασικισμό (Νταβίντ) και τον ρομαντισμό 
(Ντελακρουά). Επόμενη επίσκεψη στο Μουσείο Αρωμάτων 

Fragonard, το οποίο στεγάζεται σ’ ένα πανέμορφο κτήριο του 
19ου αιώνα. Αναχώρηση για το προάστιο των Βερσαλλιών, 
πρωτεύουσα της Γαλλίας από το 1682 ως το 1789. Τα ανάκτορα 
των Βερσαλλιών αποτελούν σήμερα Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Προαιρετική επίσκεψη 
στο πολυτελές βασιλικό παλάτι, στο οποίο υπογράφτηκαν πολλές 
από τις συνθήκες που σφράγισαν τον σύγχρονο κόσμο, και 
στους υπέροχους κήπους του με τα σιντριβάνια και τα αγάλματα, 
εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία. Επιστροφή στο 
Παρίσι και απόγευμα χρόνος ελεύθερος για αγορές και βόλτα 
στην πανέμορφη πόλη. Για το βράδυ η πρόταση μας είναι να 
διασκεδάσετε (προαιρετικά) στο περίφημο καμπαρέ του Παρισιού 
“Paradis Latin” Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

8η ημέρα Παρίσι -  Ονφλερ - Ντοβίλ – Τρουβίλ – Καέν
Πρόγευμα. Αναχώρηση για τη γραφική Ονφλέρ, μια τόση δα 
πολιτεία σαν μινιατούρα του 17ου αιώνα, μέσα στα λουλούδια, 
όπως λέει και το όνομά της. Εδώ, ο χρόνος μοιάζει να έχει 
σταματήσει στην εποχή που οι πρώιμοι ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι 
απαθανάτιζαν το κεντρικό λιμανάκι και την αμφιθεατρικά 
χτισμένη πόλη. Επόμενος σταθμός μας το δίδυμο κοσμοπολίτικο 
παραθαλάσσιο θέρετρο Ντοβίλ - Τρουβίλ, λίκνο της Μπελ Επόκ και 
του στιλ Αρ Νουβό. Θαυμάστε κατά μήκος της διάσημης παραλιακής 
τα πολυτελή κτήρια-σπίτια και ξενοδοχεία, τα αριστοκρατικά καφέ 
και εστιατόρια, τα εμπορικά μαγαζιά πολυτελείας ή δοκιμάστε την 
τύχη σας στο Καζίνο. Αργά το απόγευμα άφιξη στην  Καέν, τη 
μεγαλύτερη πόλη της Κάτω Νορμανδίας, πόλη με εντυπωσιακό 
πολιτισμικό παρελθόν, που αποτέλεσε σημείο-κλειδί στη Μάχη 
της Νορμανδίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 

9η ημέρα: Καέν – Σεν Μαλό – Μον Σεν Μισέλ 
Μετά το πρόγευμα, κατευθυνόμαστε στην κάστρο-πολιτεία του 
Σαιν Μαλό στις ακτές της Μάγχης, που αποτέλεσε καταφύγιο 
κουρσάρων και πειρατών τον 16ο αι. Μια πόλη-οχυρό, που 
αναστηλώθηκε εντυπωσιακά μετά τη σχεδόν ολοκληρωτική 
καταστροφή της στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παραδομένοι 
στην αύρα του Ατλαντικού, θα περπατήσουμε εντός στην εντός 
των τειχών μεσαιωνική πόλη με τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Βικεντίου και τον Πύργο στον οποίο στεγάζεται το μουσείο της 
πόλης. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό αριστούργημα, το Μον Σαιν 
Μισέλ, ένα βραχώδες νησάκι στη μέση μιας απέραντης έκτασης 
από κίτρινη άμμο, η οποία με την πλημμυρίδα καλύπτεται από 



89

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου 
μας για τις μεταφορές και  μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα - Ανκόνα και Βενετία – Ηγουμενίτσα σε 
4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντουζ (ΑΒ4).Διαμονή σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία  3* & 4*. Πρόγευμα καθημερινά (εκτός πλοίου). Εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 
της εκδρομής.Τοπικό ξεναγό στο Μουσείο του Λούβρου.Έμπειρο Αρχηγό 
– Συνοδό του γραφείου μας.Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Φ.Π.Α

Δεν περιλαμβάνονται:Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, 
θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό 
ή προτεινόμενο. Βαπορέτο  Βενετίας (15€). Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
το άτομο τη βραδιά.  (Μιλάνο 2€, Στρασβούργο 2,5€, Τουρ 2,5€, Καέν 2,5€, 
Παρίσι 2,7€,  Ανεμάς 1€). Checkpoint 30€.  

ΑΛΣΑΤΙΑ - ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΣΑΜΠΑΝΙΑΣ - ΠΑΡΙΣΙ - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΗ - ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ 

θάλασσα. Στην κορυφή του δεσπόζει το Αβαείο του Αγίου Μιχαήλ, 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Το 
λιλιπούτειο χωριουδάκι στους πρόποδες του λόφου με τα πέτρινα 
σπιτάκια με τα λουλούδια, τα λιθόστρωτα δρομάκια του και τα 
γραφικά πανδοχεία του δίνουν την εντύπωση ότι μόλις άνοιξες ένα 
παράθυρο στον Μεσαίωνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

10η ημέρα Καέν – Κάστρα Λίγηρα – Τουρ  
Πρόγευμα. Αναχώρηση για την κοιλάδα του Λίγηρα, του 
μεγαλύτερου ποταμού της Γαλλίας. Σε αυτή τη μαγευτική περιοχή, 
που αποτέλεσε το λίκνο της αναγεννησιακής τέχνης στη Γαλλία και 
την αφετηρία του αγώνα της Ιωάννας της Λορένης στο τέλος του 
Εκατονταετούς πολέμου, θα επισκεφθούμε το κάστρο-φρούριο 
Αμπουάζ (15ος αι.), Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO, στο παρεκκλήσι Σαιν Ουμπέρ του οποίου είναι θαμμένος 
ο Λεονάρντο ντα Βίντσι. Επόμενη επίσκεψη το επιβλητικό 
κάστρο Σαμπόρ (16ος αι.), που φέρει και αυτό την υπογραφή 
του Λεονάρντο Ντα Βίντσι και έχει ανακηρυχτεί επίσης Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Αναχώρηση για την πόλη 
Tουρ, στη συμβολή των ποταμών Λίγηρα και Σερ. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και απογευματινή περιήγηση στη μεσαιωνική 
πόλη, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της UNESCO. 

11η ημέρα  Τουρ - Γενεύη – Ανεμάς 
Πρόγευμα. Αναχώρηση για την «Πρωτεύουσα της Ειρήνης» την 
κομψή και κοσμοπολίτικη Γενεύη, την πόλη-έδρα πολλών και 
μεγάλων διεθνών οργανισμών, στις όχθες της λίμνης Λεμάν. 
Ανάμεσα στα αξιοθέατα που θα δούμε είναι το Μέγαρο των Εθνών, 
το Μουσείο του Ερυθρού Σταυρού, το περίφημο σιντριβάνι Τζετ 
ντ’ Ο, το λουλουδένιο ρολόι, το σπίτι όπου έζησε ο Ιωάννης 
Καποδίστριας, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Πέτρου και Διεθνές 
Μνημείο της Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης. Τα γραφικά δρομάκια 
της πόλης και τα πέτρινα κτήρια σε συνδυασμό με τη μοντέρνα 
πόλη των τραπεζών και των μεγάλων ασφαλιστικών οίκων θα σας 
εντυπωσιάσουν. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Ανεμάς, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

12η ημέρα Ανεμάς –  Βενετία   
Πρόγευμα.  Αναχώρηση για την Βενετία η πιο ρομαντική πόλη του 
κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 
410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το Τρονκέτο, 
μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, 

όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των 
Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές 
γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο 
των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο 
σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία 
του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως 
το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος 
Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του 
(Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και 
το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το βράδυ 
μεταφορά στο λιμάνι της Βενετίας όπου θα επιβιβαστούμε στο 
πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

13η ημέρα Εν Πλω
Διανυκτέρευση εν πλω.

14η ημέρα Ηγουμενίτσα - Θεσσαλονίκη
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα 
φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αποβίβαση και μεταφορά 
στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα στην 
Θεσσαλονίκη.

Σημείωση: Ξεναγήσεις και  εκδρομές ενδέχεται να  αλλάξει η σειρά 
που θα πραγματοποιηθούν.

MON ΣΕΛ ΜΙΣΕΛ
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1η ημέρα Θεσσαλονίκη – Ηγουμενίτσα – Εν Πλω 
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους 
για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να 
διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα Ανκόνα–  Γκούμπιο - Περούτζια 
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό χωρίο 
Γκούμπιο σημαντική Ρωμαϊκή αποικία με σημαντικά μνημεία όπως 
το Ρωμαϊκό θέατρο, το Παλάτι Τόρρε και τον Καθεδρικό Ναό. 
Επόμενη επίσκεψη η πρωτεύουσα της Ούμβριας η Περούτζια. Στην 
περιήγησή μας στην Κόρσο Βανούτσι θα δούμε την Ρόκα Παολίνα, 
τα δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά της πόλης και θα καταλήξουμε 
στην Πιάτσα Νοβέμπρε με την Φοντάνα Ματζόρε, τον Καθεδρικό 
Ναό του Σαν Λορέντζο και το μέγαρο των Πριόρι. Χρόνος 
ελεύθερος. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  

3η ημέρα Περούτζια – Aσίζη   
Πρόγευμα & αναχώρηση για την Ασίζη, γενέτειρα του Αγίου 
Φραγκίσκου, ο οποίος ίδρυσε το θρησκευτικό τάγμα των 
Φραγκισκανών στην πόλη το 1208. Στην πανοραμική μας  
περιήγηση θα δούμε την  Πιάτσα ντελ Κομούνε, το Παλάτσο 
Κομουνάλε, την Βασιλική της Σάντα Κιάρα, και το Ντουόμο του Σαν 
Ραφίνο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 

4η ημέρα Περούτζια – Σιένα – Σαν Τζιμινιάνο -  
Μοντεκατίνι  
Πρόγευμα αναχώρηση για την Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην 
πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει 
το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά 
καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, 
τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση 
της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα 
τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το μεσαιωνικό Σαν Τζιμινιάνο. Οι Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι 
μας καλωσορίζουν από μακριά δίνοντας στο Σαν Τζιμινιάνο 
μια παραμυθένια όψη, σχεδόν απίστευτη. Αργά το απόγευμα 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι 
Τέρμε, μία από τις πιο κομψές λουτροπόλεις της Ιταλίας. Δείπνο. 

5η ημέρα Μοντεκατίνι – Φλωρεντία 
Πρόγευμα αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της 
ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και της αισθητικής, που 
έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της UNESCO. Στην πανοραμική ξενάγηση μας, θα δούμε την 
Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και 
τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, 

10 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΉ ΟΥΜΒΡΙΑ 
ΑΝΑΓΕΝΝΉΣΙΑΚΉ ΤΟΣΚΑΝΉ 
- CINQUE TERRE 
ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΑΝΚΟΝΑ - ΓΚΟΥΜΠΙΟ - ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ - ΑΣΙΖΗ - ΣΙΕΝΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - 
ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΠΙΖΑ - ΛΟΥΚΑ - ΜΙΛΑΝΟ

ANAXΩΡΉΣΕΙΣ 11.07 - 21.07 - 28.07 - 09.08 - 13.08 - 22.08 - 06.09

ΔΩΡΟ 3 ΓΕΥΜΆΤΆ & Η ΚΡΟΥΆΖΙΕΡΆ ΣΤΗΝ CINQUE TERRE
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με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, 
θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το 
σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του 
Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, 
που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με 
αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για 
την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, (εξωτερική επίσκεψη) την 
ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα 
αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από 
τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική 
αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος 
ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή 
επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

6η ημέρα: Μοντεκατίνι   - Κρουαζιέρα στα χωρία της 
Cinque Terre 
Πρόγευμα. Αναχώρηση για μία μαγευτική κρουαζιέρα στα  
παραμυθένια χωριά Cinque Terre που βρίσκονται σκαρφαλωμένα 
στα απόκρημνα βράχια της νότιας άκρης της Ιταλικής Ριβιέρας στη 
Λιγουρική Θάλασσα. Η  περιοχή είναι μία  από τις πιο όμορφες της 
δυτικής Ιταλίας, και έχει ανακηρυχθεί από την Unesco Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με κέντρο εξόρμησης την 
πόλη Λα Σπέτσια, θα επισκεφθούμε τρία από τα μεσαιωνικά χωριά 
της, με πρώτη στάση στο Monterosso,  τη Vernazza, που είναι 
ίσως και το ωραιότερο χωριό και όπου θα έχουμε την ευκαιρία  να  
κάνουμε  μία βόλτα στα όμορφα δρομάκια της και να  καταλήξουμε  
στα ερείπια του κάστρου της με μία θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος 
θα επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο στην άκρη της ιταλικής 
Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη χερσόνησο. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  Δείπνο.

7η ημέρα Μοντεκατίνι  – Πίζα  – Λούκα  - Μιλάνο 
Πρόγευμα. Αναχώρηση   για την ιστορική πόλη της Πίζας με 
τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, 
καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται 
μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο 
και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε τη μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο 
Πουτσίνι. Στην εντός των τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό 
κέντρο, θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο και 
Ανφιτεάτρο. Αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της 
Ιταλίας  το Μιλάνο. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση.   Θα  δούμε 
το κάστρο των Σφόρτσα, που χτίστηκε τον 15ο αιώνα, πάνω 
στα ερείπια ενός οχυρωματικού κτιρίου, από των Φραγκίσκο Ά  
Σφόρτσα, Δούκα του Μιλάνου, που  κατά την διάρκεια του 16ου και 
17ου αιώνα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα φρούρια στην Ευρώπη. 
Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην Πιάτσα ντελ Ντουόμο που 
είναι η κεντρική πλατεία την πόλης και πήρε το όνομα της από 
τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου.  Ο εντυπωσιακός 
Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) είναι η έδρα 
του αρχιεπίσκοπου της πόλης και θεωρείται ένας από τους 
σημαντικότερους Καθεδρικούς Ναός παγκοσμίως. Χρειάστηκαν 5 
αιώνες για να ολοκληρωθεί η κατασκευή του και σήμερα είναι ο 
5ος  μεγαλύτερος  Καθεδρικός Ναός στον κόσμο. Θα επισκεφθούμε 
την Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που πήρε το όνομα της από τον 
πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας. Το κτίριο αποτελείται από 
δύο γυάλινες θολωτές στοές και συνδέει τις πλατείες Πιάτσα ντελ 
Ντουόμο με την Πιάτσα ντελα Σκάλα.  Η Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς 
η Σκάλα του Μιλάνου, είναι ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας 
του κόσμου και πήρε το όνομα της από την εκκλησία που βρισκόταν 
στην ίδια θέση, την Αγία Μαρία della Scala. Αργά το απόγευμα 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

8η ημέρα Μιλάνο   - Κόμο -  Λάγκο Ματζόρε    
Πρόγευμα. Αναχώρηση για τη μαγευτική λίμνη Κόμο, η φυσική 
ομορφιά της οποίας αποτέλεσε διαχρονική πηγή έμπνευσης για 
πολλούς συγγραφείς, ποιητές και συνθέτες, ενώ οι επώνυμοι 
απολαμβάνουν τη ζωή στις αριστοκρατικές βίλες τους. Θα 
επισκεφθούμε την πόλη  του Κόμο που  είναι αναμφισβήτητα 
μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Βορείου Ιταλίας και  
αποτελεί ένα πολυτελές προάστιο του Μιλάνου, που προσφέρει 
χαλάρωση και αναψυχή.  Επόμενη επίσκεψη  η λουλουδιασμένη 
Στρέζα, κομψό θέρετρο στη Λάγκο Ματζόρε (Μεγαλύτερη Λίμνη), 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία για μια προαιρετική κρουαζιέρα 
στο νησάκι Ίζολα Μπέλα, με το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι της 

Περιλαμβάνονται:  Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο 
του γραφείου μας για τις μεταφορές και  μετακινήσεις σύμφωνα 
με το πρόγραμμα. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Ανκόνα 
– Ηγουμενίτσα  σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντουζ 
(ΑΒ4). Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. (Hotel Plaza 
Perugia, Hotel Adua Montecatini Terme, Holiday Inn Milano) 
ή παρόμοια. Πρόγευμα  καθημερινά (εκτός πλοίου).  Τρία (3) 
δείπνα στο σύνολο στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι. 
Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο 
αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. Εισιτήριο κρουαζιέρα  
στα χωρία της Cinque Terre. Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του 
γραφείου μας. Τοπικός ξεναγός στη Φλωρεντία. Ασφάλεια 
αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. Φ.Π.Α

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, 
αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται, 
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Checkpoint (25€) Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη 
βραδιά  (Μοντεκατίνι 1,4€, Περούτζια 2€, Μιλάνο 2€).

αριστοκρατικής οικογένειας των Μπορομέι, και την Ίζολα ντέι 
Πεσκατόρι (Νησί των Ψαράδων). Επιστροφή  αργά το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο μας. 

9η ημέρα Μιλάνο - Ανκόνα
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα όπου θα 
επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις 
καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

10η ημέρα Ηγουμενίτσα - Θεσσαλονίκη 
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα 
φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αποβίβαση και μεταφορά 
στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα στην 
Θεσσαλονίκη.

Σημείωση: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές 
και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
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1η ημέρα Θεσσαλονίκη - Ηγουμενίτσα – Εν Πλω 
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους  για 
το λιμάνι του Μπρίντιζι. Διανυκτέρευση εν πλω. 

2η ημέρα Μπρίντιζι -  Αλμπερομπέλο - Ματέρα – 
Κοσέντζα   
Άφιξη στο λιμάνι του Μπρίντεζι. Αναχώρηση για το Αλμπερομπέλο 
το χωριό που μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι, έχει 
ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από 
την UNESCO. Περιήγηση στα γραφικά σοκάκια του χωριού για 
να δούμε τα κατάλευκα σπίτια του με τις χαρακτηριστικές τους 
πυραμιδωτές, θολωτές ή κωνικές σκεπές τους από ασβεστολιθικές 
πλάκες (τους περίφημους τρούλους) στολισμένες με αποτροπαϊκά 
σύμβολα (ήλιους, σταυρούς, ζώδια κ.λπ.). Στη συνέχεια  θα 
επισκεφθούμε τη Ματέρα που απέκτησε διεθνή φήμη από την 
αρχαία πόλη Σάσση Ματέρα, που σημαίνει «Οι πέτρες – σπηλιές της 
Ματέρα», με σπίτια-σπηλιές μέσα στα βράχια από την προϊστορική 
περίοδο. Στην περιήγηση μας θα δούμε το μοναστηριακό 
συγκρότημα της Παρθένου με τις εκκλησίες του Αγίου Νικολάου 
και Αγίου Πέτρου. Το ιστορικό κέντρο της Ματέρα έχει 
ανακηρυχτεί από την Unesco, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Άφιξη αργά το απόγευμα στην Κοσέντζα , μεταφορά  
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

3η ημέρα  Κοσέντζα  – Κεφαλού - Παλέρμο 
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το Ρήγιο και πίσκεψη στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο του Ρήγιο, για να δούμε τους ξακουστούς «Πολεμιστές 
του Ριάτσε», δύο μοναδικά αρχαία ελληνικά μπρούντζινα 
αγάλματα. Στη συνέχεια θα περάσουμε στη Σικελία από  το στενό 
της Σκύλας και της Χάρυβδης, και διασχίζοντας  την βόρεια πλευρά 
του νησιού θα επισκεφθούμε την Κεφαλού  για να επισκεφθούμε 
τη Πιάτσα Ντουόμο με τον Καθεδρικό Ναό (12ος-15ος αι.), με τα 
βυζαντινά ψηφιδωτά. Αργά το απόγευμα άφιξη στην πρωτεύουσα 
και διοικητική έδρα της αυτόνομης περιοχής της Σικελίας: το 
Παλέρμο, στους πρόποδες του βουνού Πελεγκρίνο. Μεταφορά και 
τακτοποίηση  στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η ημέρα Παλέρμο – Μονρεάλε
Πρόγευμα. Αναχώρηση για τον λόφο του Μονρεάλε, όπου 
δεσπόζει ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός (6.000 τ.μ.) με τα 
θαυμάσια ψηφιδωτά βυζαντινής τέχνης. Επιστροφή στο Παλέρμο. 
Η περιήγησή μας θα αρχίσει από το Βασιλικό Παλάτι –έδρα των 
Νορμανδών βασιλέων της Σικελίας και σήμερα του Κοινοβουλίου 
της–, και θα συνεχιστεί με τον Καθεδρικό Ναό, την Πιάτσα Πρετόρια 
με το «Σιτριβάνι της Ντροπής» και το μέγαρο της Γερουσίας, την 
εκκλησία της Μαρτοράνα με τα περίφημα βυζαντινά ψηφιδωτά, 
το θέατρο Μάσιμο και την πλατεία με το Πολυθέαμα Γαριβάλδη. 
Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. 
Δείπνο.

9 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ

ΣΙΚΕΛΙΑ
ΕΛΛΉΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ

MΠΡΙΝΤΙΖΙ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ - ΜΑΤΕΡΑ - ΚΑΣΕΝΤΖΑ - ΚΕΦΑΛΟΥ - 
ΠΑΛΕΡΜΟ - ΜΟΝΡΕΑΛΕ - ΑΚΡΑΓΑΣ - ΚΑΤΑΝΙΑ - ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ - ΟΡΤΥΓΙΑ
ΝΟΤΟ - ΚΑΤΑΝΙΑ - ΤΑΟΡΜΙΝΙΑ - ΛΕΤΣΕ

ANAXΩΡΉΣΕΙΣ 06.07 - 20.07 - 03.08 - 10.08 - 31.08 -14.09
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5η ημέρα Παλέρμο – Ακράγας – Κατάνια 
Πρόγευμα. Αναχώρηση για τον Ακράγαντα (Αγκριτζέντο), μία 
από τις πλουσιότερες και επιφανέστερες ελληνικές αποικίες 
της Μεγάλης Ελλάδας, όπου μας περιμένει ένα εκπληκτικό 
θέαμα στον αρχαιολογικό χώρο της «Κοιλάδας των Ναών». Θα 
ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας από τον Ναό της Λακινίας Ήρας και 
θα συνεχίσουμε με τον καλοδιατηρημένο Ναό της Ομόνοιας, του 
Ηρακλή του Ολύμπιου Δία, των Διοσκούρων και του Ηφαίστου. 
Αργά το απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 
στην περιοχή  της Κατάνια. Δείπνο. 

6η ημέρα Κατάνια – Συρακούσες – Ορτύγια - Νότο
Πρόγευμα & αναχώρηση για τις Συρακούσες.  Ξενάγηση στο 
αρχαιολογικό πάρκο της Νεάπολης, όπου θα δούμε τον Βωμό του 
Ιέρωνα, το «Αφτί του Διονύσου» στα Λατομεία του Παραδείσου, 
το αρχαίο θέατρο, το Νυμφαίο και το ρωμαϊκό αμφιθέατρο. 
Ακολουθεί επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, που βρίσκεται 
πάνω στο νησάκι Ορτυγία, όπου θα θαυμάσουμε τον Ναό του 
Απόλλωνα, την Πλατεία Αρχιμήδη με την Κρήνη της Αρτέμιδος, 
τον Καθεδρικό Ναό –μετατροπή του αρχαίου Ναού της Αθηνάς 
σε χριστιανική εκκλησία, τη Βασιλική της Σάντα Λουτσία με τον 
αριστούργημα του Καραβάτζιο «Η ταφή της Σάντα Λουτσία», και 
θα καταλήξουμε στην Πηγή της Αρέθουσας με τους παπύρους 
μέσα στο νερό. Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
την πόλη  Νότο στους πρόποδες των Υβλαίων Ορέων. Μία πόλη 
που συγκαταλέγονται στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO και το μπαρόκ είναι στην αποθέωσή 
του.Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Κατάνια και απόγευμα 
ελεύθερο. Δείπνο.

7η ημέρα Κατάνια – Ταορμίνα – Λέτσε 
Πρόγευμα & αναχώρηση για την πανέμορφη και κοσμοπολίτικη 
Ταορμίνα (ελ. Ταυρομένιον), με θέα το Ιόνιο. Τόπος καλλιτεχνών, 
μποέμ και συγγραφέων, τόπος έμπνευσης και ρεμβασμού, 
η αρχαία αποικία των Ναξίων ασκεί ακαταμάχητη έλξη στον 
επισκέπτη. Περνώντας την Πόρτα Μεσσίνα, θα δούμε το Παλάτσο 
Κορβάια, που αποτέλεσε έδρα του πρώτου Σικελικού Κοινοβουλίου 
(1410), το αρχαίο ελληνικό θέατρο, με πανοραμική θέα στη 
θάλασσα και την Αίτνα, και διαμέσου της Κόρσο Ουμπέρτο, θα 
καταλήξουμε στην κεντρική πλατεία Πιάτσα Νόβε Απρίλε με την 
εκκλησία του Αγίου Αυγουστίνου και τον Πύργο του Ρολογιού. 
Αργά το απόγευμα άφιξη στο Λέτσε, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

8η ημέρα Λέτσε – Ελληνόφωνα Χωριά  Απουλίας  
-  Μπρίντιζι
Πρόγευμα. Η πανοραμική περιήγηση μας ξεκινάει από την 
κεντρική πλατεία της πόλης του Αγίου Ορόντζο. Θα δούμε το 
καλοδιατηρημένο Ρωμαϊκό αμφιθέατρο, τη στήλη της Απίας Οδού, 
το Δικαστικό Μέγαρο και διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο της 
πόλης θα καταλήξουμε στην πλατεία του Καθεδρικού Ναού όπου η 
αποθέωση του μπαρόκ είναι εμφανέστατη. Συνεχίζουμε  για την 
επίσκεψη μας στα Ελληνόφωνα χωρία του Σαλέντο, Στερνατία και 
Καλημέρα, που ακόμη και σήμερα οι κάτοικοι μιλούν την διάλεκτο 
«Γκρίγκο», που η προέλευση της χάνεται στα βάθη του χρόνου. 
Αργά το απόγευμα μεταφορά  στο Μπριντιζι, επιβίβαση στο πλοίο, 
τακτοποίηση στις καμπίνες και διανυκτέρευση εν πλω. 

9η ημέρα Ηγουμενίτσα - Θεσσαλονίκη
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα 
φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Άφιξη αργά το απόγευμα 
στη Θεσσαλονίκη.

Σημείωση: Ξεναγήσεις και  εκδρομές ενδέχεται να  αλλάξει η σειρά 
που θα πραγματοποιηθούν.

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο 
του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα 
με το πρόγραμμα. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – 
Μπρίντιζι – Ηγουμενίτσα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με 
wc/ντους (ΑΒ4). Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 
Πρόγευμα κι ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός 
πλοίου). Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως 
αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. Τοπικοί 
ξεναγοί  στον Ακράγαντα,  Συρακούσες και Ρήγιο.
Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. Ασφάλεια 
αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και 
γενικά όπου απαιτείται.  Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο. Checkpoint (25€). Δημοτικοί φόροι 
ξενοδοχείων, το άτομο τη βραδιά (περίπου 2 €).  
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ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ -  ΚΑΠΡΙ 
1η ημέρα Θεσσαλονίκη - Ηγουμενίτσα – Εν Πλω 
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της  Ηγουμενίτσας. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για 
το λιμάνι του Μπρίντιζι . Διανυκτέρευση εν πλω. 

2η ημέρα Μπρίντιζι - Αλμπερομπέλο - Ματέρα – 
Σαλέρνο  
Άφιξη στο λιμάνι του Μπρίντιζι. Άφιξη επιβίβαση στο λεωφορείο 
και αναχώρηση για το Αλμπερομπέλο το χωριό που μοιάζει με 
σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι, έχει ανακηρυχτεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. 
Περιήγηση στα γραφικά σοκάκια του χωριού για να δούμε τα 
κατάλευκα σπίτια του με τις χαρακτηριστικές τους πυραμιδωτές, 
θολωτές ή κωνικές σκεπές τους από ασβεστολιθικές πλάκες (τους 
περίφημους τρούλους) στολισμένες με αποτροπαϊκά σύμβολα 
(ήλιους, σταυρούς, ζώδια κ.λπ.). Στη συνέχεια  θα επισκεφθούμε 
τη Ματέρα που απέκτησε διεθνή φήμη από την αρχαία πόλη 
Σάσση Ματέρα, που σημαίνει «Οι πέτρες – σπηλιές της Ματέρα», 
με σπίτια-σπηλιές μέσα στα βράχια από την προϊστορική περίοδο. 
Στην περιήγηση μας θα δούμε το μοναστηριακό συγκρότημα της 
Παρθένου με τις εκκλησίες του Αγίου Νικολάου και Αγίου Πέτρου. 
Το ιστορικό κέντρο της Ματέρα έχει ανακηρυχτεί από την Unesco, 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Άφιξη αργά το 
απόγευμα στο Σαλέρνο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

3η ημέρα Σαλέρνο - Κρουαζιέρα Ποζιτάνο  & Αμάλφι
Πρόγευμα. Αναχώρηση  για μια μαγευτική κρουαζιέρα στο 
Τυρρηνικό Πέλαγος. Πρώτη μας επίσκεψη το γραφικό Ποζιτάνο, 
ένας οικισμός-βεράντα στο απέραντο γαλάζιο, και χρόνος 
ελεύθερος για να περπατήσουμε στα στενά καλντερίμια του. 
Στη συνέχεια, αναχώρηση για το Αμάλφι, χτισμένο στον μυχό 
του ομώνυμου κόλπου στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, μία από τις 
πλέον συγκλονιστικές ακτές της Ευρώπης. Στην περιπατητική μας 
περιήγηση θα δούμε τα αρχοντικά σπίτια, τον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Ανδρέα με βυζαντινά, αραβικά και γοτθικά αρχιτεκτονικά 
στοιχεία. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο.

4η ημέρα Σαλέρνο - Κάπρι
Πρόγευμα. Νωρίς το πρωί θα πάρουμε το ταχύπλοο για το 
μαγευτικό νησί Κάπρι, που με τις ρωμαϊκές επαύλεις, τα αγάλματα, 
τα λουτρά, τις εκκλησίες, τις κρεμαστές σκάλες που καταλήγουν 
στη θάλασσα μέσα σε μια οργιώδη και πολύχρωμη μεσογειακή 
βλάστηση, θυμίζει σκηνικό άλλης εποχής. Προτείνουμε επίσης και 
μια επίσκεψη στη Γαλάζια Σπηλιά. Επιστροφή αργά το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.

ANAXΩΡΉΣΕΙΣ 06.07 - 13.07 - 20.07 - 27.07 - 03.08 - 10.08 - 17.08  - 24.08  - 31.08 - 07.09

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου 
μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Μπάρι – Ηγουμενίτσα  σε 4κλινες 
εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4). Διαμονή σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 4*. (Hotel Park Hotel Salerno & Spa, Hotel Leone Di Messapia 
Lecce ή παρόμοια). Πρόγευμα & ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή 
εκτός πλοίου).  Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο 
αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
Εισιτήρια κρουαζιέρας στο Αμάλφι και Ποζιτάνο.  Εισιτήρια Κρουαζιέρα στο 
κοσμοπολίτικο  Κάπρι.  Τοπικός ξεναγός στην Πομπηία . Έμπειρος αρχηγός - 
συνοδός του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, 
θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.  Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο. Checkpoint   (20€ ) Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο 
τη βραδιά. (Λέτσε 3€).  
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5η ημέρα Σαλέρνο -  Πομπηία – Νάπολι –  Λέτσε   
Πρόγευμα. Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας, 
που θάφτηκε από τη λάβα και τη στάχτη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. 
Στην ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε μεταξύ άλλων την Πόρτα 
Μαρίνα, την αρχαία αγορά, το θέατρο, τους ναούς του Δία και του 
Απόλλωνα, τα λουτρά, τις πολυτελείς επαύλεις με τις περίφημες 
τοιχογραφίες (1ος αι. π.Χ.), που μας παρέχουν μια ολοκληρωμένη 
εικόνα της ζωγραφικής του αρχαίου κόσμου. Συνεχίζουμε για την 
πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη Νάπολη, μια πόλη πολύβουη και 
γεμάτη αντιθέσεις. Στην πανοραμική μας επίσκεψη θα δούμε την 
παραλία, το Καστέλλο ντελ Ουόβο, το Βασιλικό Παλάτι, τη Στοά του 
Ουμπέρτου και την παλαιότερη όπερα στην Ευρώπη: το Θέατρο 
Σαν Κάρλο. Αναχώρηση για το Λέτσε. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.

6η ημέρα Λέτσε – Ελληνόφωνα Χωριά Απουλίας - 
Μπρίντιζι
Πρόγευμα. Η πανοραμική περιήγηση μας ξεκινάει από την 
κεντρική πλατεία της πόλης του Αγίου Ορόντζο. Θα δούμε το 
καλοδιατηρημένο Ρωμαϊκό αμφιθέατρο, τη στήλη της Απίας Οδού, 
το Δικαστικό Μέγαρο και διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο της 
πόλης θα καταλήξουμε στην πλατεία του Καθεδρικού Ναού όπου η 
αποθέωση του μπαρόκ είναι εμφανέστατη. Συνεχίζουμε  για την 
επίσκεψη μας στα Ελληνόφωνα χωρία του Σαλέντο, Στερνατία και 
Καλημέρα, που ακόμη και σήμερα οι κάτοικοι μιλούν την διάλεκτο 
«Γκρίγκο», που η προέλευση της χάνεται στα βάθη του χρόνου. 
Αργά το απόγευμα μεταφορά στο Μπρίντιζι, επιβίβαση στο πλοίο, 
τακτοποίηση στις καμπίνες και διανυκτέρευση εν πλω. 

7η ημέρα: Ηγουμενίτσα - Θεσσαλονίκη
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα 
φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Άφιξη αργά το απόγευμα 
στη Θεσσαλονίκη.                                                            

Σημείωση: Ξεναγήσεις και  εκδρομές ενδέχεται να  αλλάξει η σειρά 
που θα πραγματοποιηθούν.
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ - ΜΟΝΑΧΟ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ 
1η ημέρα Αναχώρηση για Ζάγκρεμπ
Συγκέντρωση αναχώρηση για τα σύνορα των Ευζώνων. 
Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα της 
Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα-
γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα Ζάγκρεμπ – Σάλτσμπουργκ – Μόναχο
Πρόγευμα & αναχώρηση για τη πόλη του Μότσαρτ. Θα 
ξεναγηθούμε  στην αυτοκρατορική πόλη. Θα περάσουμε από 
τους κήπους του ανακτόρου Mirabell και τον ποταμό Salzach. 
Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα δούμε το 
σπίτι του Mότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης 
και το Αβαείο του Aγ. Πέτρου. Xρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας 
για καφέ και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου 
με τις μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για το Μόναχο. Άφιξη & τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

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

4η ημέρα Μόναχο – Στρασβούργο (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Στρασβούργο. Θα ξεκινήσουμε 
την ξενάγηση στην πόλη που μοιάζει περισσότερο με πρωτεύουσα 
της Ευρώπης παρά με παλιά πόλη της Αλσατίας, ενώ σημαντικοί 
ευρωπαϊκοί οργανισμοί εδρεύουν στη βορειοανατολική συνοικία 
της πόλης. Το ιστορικό κέντρο, ονομαζόμενο «Petite France» 
(Μικρή Γαλλία), χαρακτηρίσθηκε ως «αξιοθέατο παγκόσμιας 
κληρονομιάς» από την Unesco το 1988. Διαθέτει τη ζωντάνια 
μιας πανεπιστημιούπολης, εξαιτίας του πανεπιστημίου του 
Στρασβούργου που ιδρύθηκε το 1566 και είναι από τα αρχαιότερα 
της χώρας. Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη, γεμάτη γραφικά 

Περιλαμβάνονται: Εφτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως 
αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο 
του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με 
πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε 
μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται.
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σπιτάκια με ξύλο και χρώμα, όπου δεσπόζει ο καθεδρικός ναός 
της Παναγίας του Στρασβούργου. Αξίζει να ανεβείτε τα σκαλιά 
μέχρι την εξέδρα για να θαυμάσετε τα γλυπτά που κοσμούν την 
κορυφή του. Στη πλατεία Σατό δίπλα στον καθεδρικό, βρίσκεται 
ο πύργος των Ροάν του 18ου αιώνα, που κάποτε ήταν οικία του 
αρχιεπισκόπου και σήμερα στεγάζει τα κυριότερα μουσεία της 
πόλης, το μουσείο Καλών Τεχνών και το Μουσείο Διακοσμητικών 
Τεχνών και Αρχαιολογίας, η οικία Καμερζέλ, το αστρονομικό ρολόι 
της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της περιοχής.

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

6η ημέρα  Στρασβούργο - Δρόμοι Κρασιού (Colmar – 
Riquewihr –Eguisheim)  - Ινσμπουργκ
Πρόγευμα  και αναχώρηση για τη Γαλλική Colmar, το στολίδι της 
Αλσατίας. Βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού και φημίζεται για 
αυτά. Περιηγηθείτε στο ιστορικό του κέντρο που χαρακτηρίζεται 
από παραδοσιακά σπίτια κτισμένα στις όχθες του ποταμού Λάουχ. 
Εκεί θα θαυμάσετε το δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό αφιερωμένο 
στον Άγιο Μαρτίνο όπως επίσης και μικρές πανέμορφες πλατείες 
με ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. Ελεύθερο χρόνο θα έχουμε 
στο πιο όμορφο σημείο της παλαιάς πόλης, την Μικρή Βενετία που 
χαρακτηρίζεται από κανάλια, περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρατικά 
καφέ και γκουρμε εστιατόρια. Έπειτα αναχώρηση για το χωριό 
Riquewihr. Έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό κυρίως για 
την αρχιτεκτονική των κτιρίων του 16ου αιώνα, που μοιάζουν 
ανέπαφα, και των τειχών που το περιβάλλουν. Έπειτα αναχώρηση 

διασχίζοντας ένα μέρος από τον «Δρόμο του κρασιού», γεμάτο 
από αμπελώνες, στις πλαγιές των Βοσγίων λόφων, φτάνουμε 
στο γραφικό χωριό Eguisheim στη βόρειο-ανατολική Γαλλία στο 
οποίο οι λέξεις ποτέ δεν μοιάζουν αρκετές για να περιγράψουν 
την ομορφιά του. Βρίσκεται «απλωμένο» γύρω από ένα φρούριο 
του 8ου αιώνα και έχει αλλάξει ελάχιστα τους τελευταίους πέντε 
αιώνες. Με τα πόδια θα περιηγηθείτε στο ιστορικό του κέντρο 
που φιλοξενεί τον πραγματικά εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της 
πόλης του 13ου αιώνα, χαρακτηριστικό δείγμα ρωμανικού και 
γοτθικού ρυθμού. Επίσης θα δείτε το ιστορικό Κάουφχαους του 
16ο αιώνα που θυμίζει το γεγονός πως η πόλη στο παρελθόν 
υπήρξε σημαντικό εμπορικό κέντρο. Η βόλτα θα ολοκληρωθεί στο 
δημαρχείο από το οποίο ξεκινά ένα μοναδικό σύμπλεγμα καναλιών 
και στενών πλακόστρωτων οδών με παραδοσιακά εστιατόρια που 
φημίζονται για τις τοπικές λιχουδιές από κυνήγι, αριστοκρατικά 
καφενεία και μπυραρίες. Αναχώρηση  για την πόλη κόσμημα των 
Αψβούργων το Ίνσμπουργκ, όπου γνώρισε λαμπρές ημέρες στην 
περίοδο της παντοδυναμίας των Αψβούργων. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

7η ημέρα Ινσμπουργκ – Λιουμπλιάνα - Ζάγκρεμπ
Πρόγευμα και  θα δούμε την Μικρή Χρυσή Στέγη, τον Καθεδρικό 
Ναό του Αγ. Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφμπουρν, την αψίδα 
του Θριάμβου, την κεντρική λεωφόρο Τερεζιεν Στράσε και θα 
καταλήξουμε στην παλιά πόλη. Αναχώρηση για την Λουμπλιάνα 
. Άφιξη και περιήγηση στη πόλη που είναι χτισμένη στις όχθες 
του ομώνυμου ποταμού, με έντονα στοιχεία από την Αυστριακού 
τύπου αρχιτεκτονική σε αρκετά κτίρια. θα δούμε το παλαιό 
Δημαρχείο και τον Καθεδρικό Ναό που δεσπόζουν την πόλη. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για Ζάγκρεμπ. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.  

8η ημέρα  Ζάγκρεμπ - Επιστροφή
Πρόγευμα & στη συνέχεια αναχώρηση. Με τις ενδιάμεσες στάσεις 
καθοδόν για καφέ και φαγητό φθάνουμε στην πόλη μας το βράδυ.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΉ (ΠΡΩΪΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)

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

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

3η ημέρα Κωνσταντινούπολη (ξενάγηση)
Μετά το πρόγευμά μας, συμμετέχουμε προαιρετικά σε μια πλωτή 
περιήγηση στον μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι που ενώνει τη 
Θάλασσα του Μαρμαρά με τη Μαύρη Θάλασσα. Στη συνέχεια 
θα μεταβούμε στο ιστορικό κέντρο και θα ξεκινήσουμε με τον 
βυζαντινό ιππόδρομο. Εκεί, βλέπουμε τη γερμανική κρήνη του 
Κάιζερ, δώρο στον σουλτάνο Μουράτ Β ,́ τον αιγυπτιακό οβελίσκο 
που φέρει επάνω του ιερογλυφικά, τον χάλκινο κίονα των 
Δελφών, τη στήλη του Πορφυρογέννητου. Επόμενη επίσκεψή 

ANAXΩΡΉΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΉ (4 ΉΜΕΡΕΣ) & ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΉ (5 ΉΜΕΡΕΣ)

Περιλαμβάνονται: Τρεις (3) ή τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον χώρο 
του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με 
πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 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.

4&5
ΗΜΕΡΕΣ

μας, στο αρχιτεκτονικό αριστούργημα των αιώνων, τον ναό 
της Αγίας Του Θεού Σοφίας, το δημιούργημα των αρχιτεκτόνων, 
Ανθέμιου και Ισίδωρου. Έπειτα, απαραίτητη η επίσκεψή μας στη 
Δεξαμενή του Ιουστινιανού, με τους διαφόρων ρυθμών κίονες. 
Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο παλάτι του Τοπ Καπί, που είναι το 
πρώτο παλάτι που δημιουργήθηκε από τους οθωμανούς μετά την 
άλωση της Πόλης. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και το βράδυ 
συμμετέχουμε προαιρετικά στη νυχτερινή διασκέδαση με χορούς 
και τραγούδια της Ανατολής.

4η ημέρα Κωνσταντινούπολη- Προαιρετική εκδρομή 
στην Προύσα
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την προαιρετική εκδρομή στην 
Προύσα. Περνώντας από την κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου, 
διασχίζουμε τον νομό της Νικομήδειας και αφού περάσουμε 
την κρεμαστή γέφυρα του Αστακινού κόλπου, φθάνουμε στην 
καταπράσινη Προύσα. Εκεί επισκεπτόμαστε το κενοτάφιο του 
Καραγκιόζη, το Ουλού Τζαμί, κτισμένο το 1399 και κάνουμε μια 
περιήγηση στη παλιά πόλη της Προύσας. Η Προύσα είναι γνωστή 
για τα υφαντά της, τις χειροποίητες δαντέλες, τις πετσέτες και τα 
μεταξωτά. Επιστροφή το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Για 
τους ταξιδιώτες που δεν θα έρθουν στην Προύσα, η ημέρα θα είναι 
ελεύθερη. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή στην Προύσα 
θα επισκεφθούμε το εντυπωσιακό ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ, 
νεότερη κατοικία των σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας και τη μονή της Χώρας, τη μεγαλύτερη 
πινακοθήκη βυζαντινών ψηφιδωτών στον κόσμο.

5η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Πατριαρχείο - 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.
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ΚΛΑΣΙΚΉ ΤΟΥΡΚΙΑ 
1η ημέρα Αναχώρηση – Τσανάκαλε
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Κάνοντας τις 
προβλεπόμενες στάσεις, φθάνουμε στον συνοριακό σταθμό των 
Κήπων. Περνώντας από Κεσσάνη, Καλλίπολη, φτάνουμε στη 
Μάδυτο για να περάσουμε τα στενά του Ελλησπόντου με το καράβι 
για Τσανάκαλε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.

2η ημέρα Τσανάκαλε - Τροία - Αϊβαλί - Πέργαμος - 
Σμύρνη
Πρόγευμα και στη συνέχεια επίσκεψη στις αρχαιότητες της 
ομηρικής Τροίας. Ξαναζήστε στον αρχαιολογικό χώρο, την Ιλιάδα 
με τους Έλληνες και Τρώες ήρωες, Αχιλλέα, Έκτορα, Μενέλαο και 
πόσους ακόμη που έμειναν στην ιστορία μέσα από το έργο του 
Ομήρου. Θα δούμε ερείπια από την αρχαία πόλη και αντίγραφο 
του Δούρειου Ίππου. Δια μέσου μιας πανέμορφης διαδρομής στις 
κατάφυτες πλαγιές του όρους Ίδη, συνεχίζουμε για Αδραμύττιο για 
να φθάσουμε στο μοναδικό Αϊβαλί, τις αλλοτινές Κυδωνιές, μέσα 
σε έναν απέραντο κάμπο από ελαιόδεντρα. Ελεύθερος χρόνος στα 
γραφικά σοκάκια με τις παλιές σαπωνοποιίες, όπου θα δούμε τα 
παλιά ελληνικά αρχοντικά σπίτια που σώζονται ακόμη και κοσμούν 
το Αϊβαλί. Στη συνέχεια επίσκεψη στην αρχαία Πέργαμο, μία από τις 
λαμπρότερες πόλεις της αρχαιότητας. Ξενάγηση στο Ασκληπιείο, 
τη βασιλική του Αγίου Ιωάννη, την Κόκκινη Αυλή. Συνεχίζουμε για 
να φτάσουμε στη Σμύρνη, πρωτεύουσα της Ιωνίας. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος. Δείπνο.

3η ημέρα Έφεσος - Κουσάντασι
Μετά το πρόγευμα θα κατευθυνθούμε νότια, στην καρδιά της 
Αρχαίας Ιωνίας. Θα επισκεφθούμε την αρχαία Έφεσο που αποτέλεσε 
για χίλια χρόνια σημαντική πόλη του ελληνισμού. Πατρίδα του 
φιλόσοφου Ηράκλειτου ήταν γνωστή σε όλο τον αρχαίο κόσμο 
για τη λατρεία της Εφεσίας Αρτέμιδος. Στον αρχαιολογικό χώρο 
θα δούμε το Βουλευτήριο, το Πρυτανείο, τη Δημόσια Αγορά, το 
Νυμφαίο, τη Βιβλιοθήκη του Κέλσου, το Θέατρο, το Γυμνάσιο και το 
Στάδιο. Τριγύρω από την Έφεσο θα επισκεφθούμε τον Κιρκιντζέ, το 
ελληνικό χωριό που αναφέρει η Διδώ Σωτηρίου στα «Ματωμένα 
Χώματα» και το κοσμοπολίτικο θέρετρο Κουσάντασι. Ελεύθερος 
χρόνος στην πλούσια αγορά και γεύμα εξ ιδίων. Το απόγευμα 
επιστρέφουμε στη Σμύρνη και κάνουμε μια βόλτα στη μοναδική 
συνοικία του Κορδελιού. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και διανυκτέρευση.

4η ημέρα Σμύρνη, Τσεσμέ (προαιρετική εκδρομή)
Μετά το πρόγευμα, μετάβαση στην Ακρόπολη του Καντιφέ Καλέ 
για μια πανοραμική ξενάγηση της Σμύρνης. Καθοδόν περιήγηση 

Περιλαμβάνονται: Έξι (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως 
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα και δείπνο στον χώρο του 
ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με 
πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια Μάδυτος Τσανάκαλε και Λάμψακος Καλλίπολη. 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.

6
ΗΜΕΡΕΣ

της πόλης όπου θα δούμε το διοικητήριο με το γραφικό Ρολόι, 
τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, την ιστορική προκυμαία και τον 
παλιό σιδηροδρομικό σταθμό. Ελεύθεροι στην αγορά της 
Σμύρνης. To απόγευμα  θα κατευθυνθούμε (προαιρετικά) προς το 
παραθαλάσσιο Τσεσμέ, παλιότερα γνωστό στα ελληνικά ως Κρήνη, 
ακριβώς απέναντι από τη Χίο, στη δυτική άκρη της χερσονήσου της 
Ερυθραίας. Η πορείας μας ακολουθεί τη νότια ακτή του κόλπου της 
Σμύρνης και θα περάσουμε έξω από τα Βούρλα, τη Σκάλα Βουρλών 
(αρχ. Κλαζομεναί), όπου σώζεται το σπίτι του ποιητή του Γιώργου 
Σεφέρη, τα Αλάτσατα, το Λυθρί (αρχ. Ερυθραί), την Κάτω Παναγία 
και άλλα χωριά όπου ο ελληνισμός ανθούσε μέχρι το 1922. 
Επιστροφή στη Σμύρνη. Δείπνο.

5η ημέρα Σμύρνη - Παμούκαλε
Αφού απολάυσουμε το πρόγευμά μας, κατευθυνόμαστε για το 
Παμούκαλε, κυριολεκτικά «κάστρο από βαμβάκι», γνωστό για 
τα ασβεστολιθικά δημιουργήματα της φύσης. Επισκεπτόμαστε 
την πόλη της Ιεράπολης όπου θα δούμε τις τραβερτίνες, 
ασβεστολιθικές κατακαθίσεις. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στον 
αρχαιολογικό χώρο της Αφροδιασιάδας, όπου θα θαυμάσουμε το 
στάδιο των ελληνιστικών χρόνων, το Τετράπυλο και τα ερείπια 
του ναού της Αφροδίτης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση..

6η ημέρα Σμύρνη - Κήποι - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρησησ για Λάμψακο από όπου με την 
υπάρχουσα πορθμιακή γραμμή, περνάμε από την Ασία στην 
Ευρώπη. Διασχίζουμε την ιστορική χερσόνησο της Καλλίπολης και 
διερχόμενοι τα τουρκοελληνικά σύνορα, διασχίζοντας την Εγνατία 
οδό, φθάνουμε στην πόλη μας το βράδυ, γεμάτοι αναμνήσεις από 
το ταξίδι μας.

ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ

TΡΟΙΑ

ΠΑΜΟΥΚΑΛΕ
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ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
1η ημέρα Αναχώρηση - Κωνσταντινούπολη
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Κάνοντας τις 
προβλεπόμενες στάσεις, φθάνουμε στον συνοριακό σταθμό 
των Κήπων. Έλεγχος, διέλευση συνόρων και άγιξη στην 
Κωνσταντινούπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το απόγευμα 
ελεύθερος χρόνος.

2η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Άγκυρα
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο 
Φανάρι, στο Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου 
εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ.Χ., για να 
καταλήξουμε στο Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλή), 
με τα ψάρια της παράδοσης της Άλωσης και τους τάφους των 
Πατριαρχών. Περνώντας την κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου 
που ενώνει την Ευρώπη με την Ασία και διαμέσου Νικομήδειας και 
Κλαυδιουπόλεως, φθάνουμε στην πρωτεύουσα της σύγχρονης 
Τουρκίας, την Άγκυρα, μια σύγχρονη μεγαλούπολη χωρίς 
αξιοσημείωτα μνημεία από το παρελθόν της. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος και δείπνο.

3η ημέρα Άγκυρα - Προκόπιο
Μετά το πρόγευμα, επίσκεψη στο Μουσείο των Πολιτισμών 
της Ανατολίας, με σημαντικά ευρήματα από όλους τους 
πρόχριστιανικούς πολιτισμούς (Χετταίοι, Φρύγες, Πέρσες, Σκύθες) 
της Μικράς Ασίας. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο Προκόπι. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στην οικία που έζησε ο 
Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Δείπνο.

4η ημέρα Καππαδοκία
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την 
πόλη της Σινασσού, όπου θα δούμε τον μεγαλοπρεπή ναό των Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης καθώς και τον ναό του Αγίου Βασιλείου. 
Συνεχίζουμε στο υπαίθριο μουσείο της κοιλάδας στα Κόραμα, σε 
ένα υπέροχο τοπίο από λαξευμένες στους βράχους εκκλησίες και 
μοναστήρια με μοναδικές βυζαντινές τοιχογραφίες-αγιογραφίες. 
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν η Σκοτεινή Εκκλησία, 
η Εκκλησία του Μήλου και η σημαντικότερη από όλες Τοκαλί 
Κιλισέ με τοιχογραφίες που απεικονίζουν σκηνές από τη ζωή του 
Χριστού. Στη συνέχεια ακολουθώντας το ηφαιστειακό ανάγλυφο 
των περιοχών της Ζέλβης και της Αβάνου θα θαυμάσουμε από 
κοντά το μοναδικό δημιούργημα της φύσης και χαρακτηριστικό 
της Καππαδοκίας, τις περίφημες «νεραϊδοκαμινάδες». Θα 
καταλήξουμε στην Καισαρεία, οικονομικό και θρησκευτικό κέντρο 
της Καππαδοκίας, πατρίδα του Μεγάλου Βασιλείου. Περιήγηση στα 

Περιλαμβάνονται: Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως 
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Ημιδιατροφή εκτός Κωνσταντινούπολης.
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα 
με το παραπάνω πρόγραμμα. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Λάμψακος Καλλίπολη.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε 
μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου 
απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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αξιοθέατα της πόλης και βόλτα στην κλειστή αγορά της. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική νυχτερινή διασκέδαση με 
παραδοσιακούς ρυθμούς της Ανατολίας.

5η ημέρα Καπποδοκία
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Περνώντας από τα ηφαιστειακά 
φαράγγια, φθάνουμε στην υπόγεια πόλη της Μαλακοπής με βάθος 
περίπου 85 μέτρων σε οκτώ διαφορετικά επίπεδα με την εκκλησία 
των Αγίων Θεοδώρων να δεσπόζει στην είσοδό της. Στη συνέχεια 
αναχωρούμε για έναν από τους εντυπωσιακότερους σχηματισμούς 
της νότιας Καππαδοκίας, την κοιλάδα του Περιστρέματος (Ihlara) 
με τις αναρίθμητες λαξευμένες εκκλησίες και κατοικίες μοναχών. 
Περιήγηση στους τόπους όπου αγίασαν μορφές του ορθόδοξου 
μοναχισμού και επόμενος σταθμός η πόλη της Καρβάλης, με τον 
ναό του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου χτισμένη σε μια πλαγιά 
από πωρόλιθο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Προκόπιο-Προύσα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και μέσω Εσκισεχίρ, άφιξη στην 
Προύσα. Χρόνος ελεύθερος στην αγορά της πόλης. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

7η ημέρα Προύσα - Επιστροφή
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση. Διαμέσου Λαμψάκου, 
επιβίβαση στο φέρι μποτ και διασχίζοντας τα στενά του 
Ελλησπόντου περνάμε στην απέναντι πλευρά, στην Καλλίπολη. 
Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός και αστυνομικός έλεγχος και με 
ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στην πόλη μας.

Σημείωση: Η εκδρομή πραγματοποιείται και με αντίστροφη φορά 
χωρίς καμία παράλειψη.


