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έκπτωση 5%,
όταν κάνετε κράτηση 4 ή 
περισσότερα άτομα μαζί

Book Together

έκπτωση 5% στο
2ο ταξίδι κατά τη

διάρκεια της χρονιάς

Zorpidis Loyalty Club

κάντε κράτηση με
προκαταβολή

& επωφεληθείτε

Smart Price

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

1α. Καλύπτονται άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας 1β. Για 
ηλικίες άνω των 75 ετών, ισχύουν τα εξής: • Έξοδα επαναπατρισμού μόνον 
από ατύχημα ή θάνατο Κ Απώλεια αποσκευών • Προσωπική Αστική Ευθύνη 
ταξιδιώτη • Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας σε μέλη της οικογένειάς του στην 
Ελλάδα  • Επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση 
αδυναμίας συμμετοχής στην εκδρομή λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε 
Β’ βαθμού συγγένεια. Η εξαίρεση θα υφίσταται για οποιοδήποτε συμβάν αφορά 
τον ίδιο. • Θάνατος από ατύχημα • Μόνιμη Ολική ανικανότητα από ατύχημα • 
Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου 
ανά άτομο. 2. Οξεία ασθένεια θεωρείται κάθε αρρώστια ή πάθηση που δεν 
οφείλεται σε ατύχημα και που δεν προϋπήρχε και εμφανίστηκε στη διάρκεια του 
ταξιδιού. 3. Για τις παροχές εξωνοσοκομειακών & νοσοκομειακών δαπανών 
καθώς και των εξόδων επαναπατρισμού απαιτούνται πρωτότυπα παραστατικά. 
4. Καλύπτονται κατ’ εξαίρεση απαιτήσεις από Τρομοκρατικές ενέργειες μόνο για 
τα νοσοκομειακά-εξωνοσοκομειακά έξοδα και επαναπατρισμό. 5. Η παροχή 
επιστροφής της προκαταβολής δίδεται με την προσκόμιση νοσοκομειακών 
παραστατικών και σύμφωνα με τις κάτωθι προϋποθέσεις → Ως προϋποθέσεις 
για την αποζημίωση από αίτια σοβαρού τραυματισμού ή ασθένειας, ορίζονται 
οι κάτωθι εναλλακτικά περιπτώσεις: ‣ Νοσηλεία σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό 
Νοσοκομείο κατ’ ελάχιστο για μία διανυκτέρευση ‣ One Day Clinic-One Day 
Surgery - Αυθημερόν νοσηλεία για επεμβάσεις-αποθεραπεία σε ιδιωτική 
κλινική & κρατικό νοσοκομείο ‣ Παροχή πρώτων βοηθειών για κατάγματα 
και σοβαρούς τραυματισμούς σε εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικής κλινικής ή 
κρατικού νοσοκομείου ‣ Η Νοσηλεία ή One Day Clinic θεραπεία, ή παροχή 
πρώτων βοηθειών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την 30η μέρα της 
προγραμματισμένης αναχώρησης έως την ημέρα αναχώρησης. ‣ Εξαιρούνται 
της δυνατότητας αποζημιώσεως, απαιτήσεις με γνωματεύσεις – βεβαιώσεις 
από ιδιώτη ιατρό. ΑΝΑΞ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε | ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 
42 Τ.Θ. 60659 Τ.Κ. 57001 | ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Τ. 801 11 11 999

ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ & ΠΛΗΡΩΣΤΕ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ 4 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

σε όλα τα ταξίδια μας άνω των 400€
(συμπεριλαμβανομένων και των φόρων)!
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4 Europe By Plane

1η ημέρα Αναχώρηση - Πτήση για Αμμάν
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Αμμάν. Άφιξη 
στο αεροδρόμιο Queen Alia τη νύχτα. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας και ξεκούραση μέχρι τις 10:00 το πρωί.

2η ημέρα Αμμάν - Γεράσα - Αμμάν (περιήγηση)
Πρόγευμα και θα κατευθυνούμε βόρεια στη Γεράσα που 
αναφέρεται και ως η «Πομπηία της Ανατολής». Πρόκειται 
για την πιο καλοδιατηρημένη ελληνορωμαϊκή πόλη της 
Δεκάπολης και η ίδρυσή της αποδίδεται στον Μέγα Αλέξανδρο 
ή στον στρατηγό του, Περδίκα, για να εγκατασταθούν εκεί οι 
γερασμένοι Μακεδόνες στρατιώτες. Στην επίσκεψή μας θα 
θαυμάσουμε τον ιππόδρομο, την μοναδική οβάλ πλατεία, 
την οδό με την κιονοστοιχία, το νότιο και το βόρειο θέατρο, 
το νυμφαίο, τον ναό της Αρτέμιδος, αλλά και τρεις από 
τους βυζαντινούς ναούς. Θα επιστρέψουμε στην Αμμάν και 
στην Ακρόπολη θα θαυμάσουμε τα κατάλοιπα του ναού 
του Ηρακλή, βυζαντινούς ναούς και το Ανάκτορο των 
Ομμαγιαδών. Στη συνέχεια θα κατέβουμε στο πολυσύχναστο 
κέντρο, όπου θα επισκεφθούμε το ρωμαϊκό θέατρο και 
το Οντεόν και θα θαυμάσουμε (εξωτερική επίσκεψη) το 
υπέροχο τζαμί του βασιλιά Αμπντουλάχ που το έκτισε προς 
τιμήν του πατέρα του, Χουσεΐν. Ελεύθερος χρόνος για να 
περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο και το παζάρι της πόλης. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα Αμμάν - Μάνταμπα - Όρος Νέμπο - 
Βηθανία - Νεκρά Θάλασσα
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Μάνταμπα, το σημαντικότερο 
χριστιανικό κέντρο της Ιορδανίας με τον ορθόδοξο ναό του 
Αγίου Γεωργίου και το υπέροχο ψηφιδωτό του δάπεδο. Η 

πόλη φημίζεται για τους τεχνίτες της που ασχολούνται με 
την κατασκευή ψηφιδωτών. Επόμενος σταθμός, το όρος 
Νέμπο, το σημείο όπου στάθηκε ο Μωυσής και αντίκρυσε 
τη Γη της Επαγγελίας πριν αφήσει την τελευταία του πνοή. 
Θα επισκεφθούμε τον φραγκισκανικό ναό όπου πιστεύεται 
ότι βρίσκεται ο τάφος του Μωυσή. Θα έχουμε την ευκαιρία 
να ατενίσουμε την καταπληκτική θέα προς την κοιλάδα του 
Ιορδάνη, τις πολύπαθες πόλεις της Παλαιστίνης, τον ποταμό 
Ιορδάνη και τη Νεκρά Θάλασσα. Κατευθυνόμαστε προς τη 
Βηθανία πέρα του Ιορδάνη , που συνδέεται άμεσα με τη ζωή 
του Ιησού και του Ιωάννη του Βαπτιστή, καθώς πρόκειται 
για τον χώρο στον οποίο βαπτίστηκε ο Ιησούς. Στη συνέχεια 
θα φτάσουμε στη Νεκρά Θάλασσα. Αποτελεί το χαμηλότερο 
σημείο επιφάνειας στην ηπειρωτική Γη με 400μ. κάτω 
από την επιφάνεια της Μεσογείου και είναι εννέα φορές 
αλμυρότερη από τους ωκεανούς με αποτέλεσμα την παντελή 
έλλειψη ζωής. Η άνωση είναι τόσο μεγάλη που κάποιος 
επιπλέει χωρίς καν να καταβάλει προσπάθεια. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα Νεκρά Θάλασσα - Ουάντι Ραμ (βόλτα με 
τζιπ 4x4) 
Πρόγευμα και θα κατευθυνθούμε στην έρημο Ουάντι Ραμ 
όπου θα ζήσουμε μοναδικές εμπειρίες. Η θέα αιχμαλωτίζει 
τον επισκέπτη, όπως μάγεψε και τον Λόρενς της Αραβίας. Στην 
περιοχή ζουν βεδουίνοι σε μεγάλες τέντες κατασκευασμένες 
από κατσικίσιο μαλλί. Η «Κοιλάδα του Φεγγαριού» όπως 
έχει χαρακτηριστεί με την πολύχρωμη άμμο και τα βουνά 
από γρανίτη σμιλεμένα από τον καυτό ήλιο και τον παγωμένο 
αέρα θα μας μαγέψει. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα Ουάντι Ραμ - Πέτρα - Μικρή Πέτρα - 
Άκαμπα
Πρόγευμα νωρίς το πρωί και στη συνέχεια μεταφορά 
και ξενάγηση στην Πέτρα που αποτελεί έναν από τους 
πιο εντυπωσιακούς αρχαιολογικούς χώρους της Μέσης 
Ανατολής και δίκαια περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
της Unesco. Εντυπωσιακά κτίρια και ναοί, θέατρο και 
μεγαλοπρεπή ταφικά μνημεία κοσμούν αυτό το φυσικό 
οχυρό που φωλιάζει σε καλά προφυλαγμένο λεκανοπέδιο 
περιστοιχισμένο από βουνά και με μόνη δίοδο πρόσβασης 
ένα φαράγγι. Η «ρόδινη πόλη της ερήμου», όπως έχει 
χαρακτηριστεί, αποτελεί ένα αριστούργημα γλυπτικής 
στην έρημο της Ιορδανίας. Συνεχίζουμε για την Al Beidha 
ή όπως είναι πιο γνωστή τη «Μικρή Πέτρα». Η Μικρή Πέτρα 
θεωρείται σημαντικό προάστιο της Πέτρας και βρίσκεται σε 
ιδανικό σημείο για τους εμπορικούς δρόμους του βορρά. 
Τέλος, άφιξη στην Άκαμπα.

6η - 7η ημέρα Άκαμπα (ελεύθερο πρωινό) - 
Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο Αμμάν - Πτήση 
επιστροφής
Πρόγευμα και ελεύθερο πρωινό στην Άκαμπα που αποτελεί 
παραθαλάσσια πόλη της νότιας Ιορδανίας στον μυχό του 
ομώνυμου κόλπου της Ερυθράς Θάλασσας. Αναχωρούμε 
για Αμμάν, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στο κέντρο της 
πόλης για αγορές. Δείπνο και στη συνέχεια μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη 
μας την επόμενη ημέρα.

IΟΡΔΑΝΙΑ

Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια. Βίζα Ιορδανίας. Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού. Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* και 5* όπως αναφέρονται. Ημιδιατροφή. Περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός-συνοδός. Τοπικοί ξεναγοί. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνει: Φόρους αεροδρομίων. Φιλοδωρήματα 20€, αχθοφορικά. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

7 ΗΜΕΡΕΣ 
(5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ)

ΕΓΓΥΗΣΗ    ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
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1η ημέρα Πτήση για Τύνιδα - Χαμαμέτ
Συγκέντωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Τύνιδα. Άφιξη, 
στην πρωτεύουσα της Τυνησίας, συνάντηση με τον εκπρόσωπό 
μας και μεταφορά στα γνωστό κοσμοπολίτικο θέρετρο της 
Χαμαμέτ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα Χαμαμέτ (πανοραμική ξενάγηση)
Πρόγευμα και στην πανοραμική μας ξενάγηση θα περιηγηθούμε 
στο σύγχρονο τουριστικό θέρετρο Γιασμίν Χαμαμέτ και 
την μεσογειακή εντυπωσιακή Μεδίνα του. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα Τυνησιακός Νότος (Ελ Τζεμ - Ματμάτα - 
Ντουζ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τον μαγευτικό τυνησιακό νότο. 
Πρώτος μας σταθμός η Ελ Τζεμ, όπου θα επισκεφθούμε το 
Κολοσσαίο, ένα από τα τέσσερα μεγαλύτερα αμφιθέατρα του 
αρχαίου κόσμου. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Ματμάτα που 
είναι ένα μικρό χωριό γεμάτο κρατήρες θυμίζοντας σεληνιακό 
τοπίο. Ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει αιώνες πριν. Εκεί 
βρίσκουμε τους Βερβερίνους, μία φυλή γνωστή για τον απλό 
τρόπο ζωής, την εντελώς διαφορετική γλώσσα τα ήθη και 
έθιμα της. Γεύμα και συνεχίζουμε για την Ντουζ, την «πύλη 
της ερήμου». Είναι το ιδανικό σημείο για να πάρουμε μία 
γεύση από τη ζωή των καραβανιών, κάνοντας μία βόλτα με τις 
καμήλες στην έρημο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

4η ημέρα Ντουζ - Τοζέρ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Τοζέρ. Θα περάσουμε απο την 
μοναδική αλμυρή λίμνη Chott El Jerid. Μην χάσετε την ευκαιρία 
να προμηθευθείτε το Ρόδο της ερήμου και να μάθετε από πρώτο 
χέρι πως δημιουργείται. Άφιξη στην εντυπωσιακή όαση-πόλη 

Τοζέρ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και γεύμα. Για το βράδυ σας 
προτείνουμε μια βεδουίνικη βραδιά με δείπνο, παραδοσιακούς 
και οριεντάλ χορούς και άφθονο κρασί.

5η ημέρα Τοζέρ - Ορεινές οάσεις
Πρόγευμα και εκδρομή με 4Χ4 στις ορεινές οάσεις που 
βρίσκονται σε ένα μοναδικό τοπίο πάνω στη οροσειρά του 
Άτλαντα. Κατοικημένες από τα βάθη των αιώνων, προσφέρουν 
συναρπαστικές διαδρομές στον επισκέπτη, ο οποίος πρέπει να 
ακολουθήσει επακριβώς τις οδηγίες των συνοδών. Θα δούμε 
τα σκηνικά κινηματογραφικών ταινιών όπως «Πόλεμος των 
Άστρων» και ο «Άγγλος Ασθενής» και θα έχουμε τον χρόνο 
να φωτογραφηθούμε σε εκπληκτικά φυσικά τοπία. Επιστροφή 
στην Τοζέρ. Η ξενάγηση μέσα στην όαση και το ζωολογικό κήπο 
θα γίνει με μικρές άμαξες. Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η ημέρα Τοζέρ - Καϊρουάν - Σους - Χαμαμέτ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Καϊρουάν, την ιερότερη πόλη 
της Τυνησίας και τέταρτο θρησκευτικό κέντρο στον κόσμο μετά 
την Μέκκα, την Μεδίνα και τα Ιεροσόλυμα. Θα επισκεφθούμε 
το μεγάλο ναό που σε καιρό πολέμου υπήρξε φρούριο, το 
μαυσωλείο του Όκμπα και τις δεξαμενές των Αγκλαβιτών. 
Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Στη συνέχεια επίσκεψη σε 
εργαστήρι κατασκευής παραδοσιακών χαλιών με τους 
δετούς κόμπους,καθώς η φήμη των τυνησιακών χαλιών είναι 
εφάμιλλη με αυτής των περσικών. Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε 
τα «μακρούτ», παραδοσιακά γλυκίσματα με χουρμάδες. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για τη Σους σημαντικό τουριστικό 
θέρετρο με πλούσια αγορά. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να 
δοκιμάζουμε τις δυνάμεις μας στα παζάρια, κάνοντας μια βόλτα 
στην Μεδίνα. Τέλος, άφιξη στη Χαμαμέτ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχειο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η ημέρα Χαμαμέτ
Πρόγευμα και ελεύθερη ημέρα για να απολαύσετε τις παροχές 
του ξενοδοχείου και ξεκούραση.Ανακαλύψτε τον τρόπο 
χαλάρωσης και ομορφιάς στο κέντρο θαλασσοθεραπείας του 
ξενοδοχείου σας. Περιπλανηθείτε στα πολύχρωμα παζάρια 
στη γραφική Μεντίνα και κρατήστε ζωντανές τις αναμνήσεις 
σας αγοράζοντας περίτεχνα κλουβιά, κεραμικά, αυθεντικά 
κοσμήματα βερβέρων και σκαλιστά αντικείμενα σε χαλκό 
και ασήμι. Επισκευθείτε τη μαρίνα και το πάρκο διασκέδασης 
Carthage Land. Το βράδυ διασκεδάστε σε κάποιο από τα 
καταστήματα της περιοχής ή δοκιμάσετε την τύχη σας στο 
καζίνο. Δείπνο στο ξενοδοχείο.

8η- 9η ημέρα Χαμαμέτ - Τύνιδα - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Τύνιδα, την πόλη που 
περιστοιχίζεται από τρεις λίμνες. Θα δούμε το μνημείο των 
πεσόντων Ιερολοχιτών που έδρασαν στην Αφρική κατά τον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο στα σοκάκια της, με την περίφημη σκεπαστή αγορά και 
το έντονο αραβικό στοιχείο. Θα ξεναγηθούμε στο μουσείο 
Μπαρντό που έχει μια από τις καλύτερες και μεγαλύτες 
συλλογές ψηφιδωτών στον κόσμο. Γεύμα και θα έχουμε μια 
πανοραμική ξενάγηση στην αρχαία Καρχηδόνα με τα παλιά 
φοινικικά λιμάνια. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το γραφικό 
Σίντι Μπου Σαΐντ με την ανδαλουσιάνικη αρχιτεκτονική του, την 
πανοραμική θέα του στη Μεσόγειο και την όμορφη μαρίνα του. 
Θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε σε έναν παραδοσιακό 
καφενέ ένα μοναδικό αραβικό καφέ ή τσάι μέντα. Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο της Τύνιδας για την πτήση επιστροφής μας. 
Άφιξη στην πόλη μας την επόμενη ημέρα.
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ΓΥΡΟΣ ΟΑΣΕΩΝ   

Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια. Μεταφορές με κλιματιζόμενα λεωφορεία Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία. Hμιδιατροφή 
(7 πρωινά / 7 δείπνα) συν δύο επιπλέον γεύματα στο Νότο. Ξεναγήσεις και είσοδοι σε μουσεία όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Eκδρομή με 4Χ4 στις ορεινές οάσεις. Bόλτα με καμήλες στην έρημο. 
Πλήρης διατροφή κατά την παραμονή μας στο νότο. Ξενάγηση με άμαξες στην όαση και το ζωολογικό κήπο στην Τοζέρ.
Δεν περιλαμβάνει: Φόροι αεροδρομίων. Φιλοδωρήματα 20€ - παντός είδους ποτά, Room Service - τηλεφωνήματα. Ότι αναφέρεται 
ως προαιρετικό στο πρόγραμμα.

9 ΗΜΕΡΕΣ 
(7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ)

Σημαντική σημείωση: 
Το πρόγραμμα εκτελείται και αντίστροφα. Η εταιρεία μας είναι 
υποχρεωμένη να το τηρεί, έχοντας δικαίωμα να αλλάξει τη ροή 
του χωρίς αυτό να αλλοιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών.

ΕΓΓΥΗΣΗ    ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
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1n ημέρα Πτήση για Nτουμπρόβνικ (ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ντουμπρόβνικ. 
Άφιξη και μεταφορά για την ξενάγηση της πόλης. 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 
Αγίου Βλασίου προστάτη της πόλης, με το μαρμάρινο οπλισμένο 
ιππότη στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του Ονούφριου, 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 Ονούφριου, καθώς και το 
Μέγαρο Σπόντζα. Σας προτείνουμε προαιρετικά κρουαζιέρα για 
να θαυμάσετε το Ντουμπρόβνικ από διαφορετική οπτική γωνία. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ 
απολαύστε τη βόλτα σας στα σοκάκια της μεσαιωνικής πόλης και 
διασκεδάστε σε ένα από τα πολλά μπαράκια της.

2η ημέρα Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούντβα
Πρόγευμα και αναχωρούμε 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. Στην συνέχεια αναχώρηση 
για τη Μπούντβα, που πήρε το όνομά της από την αρχαία ελληνική 
λέξη βους (βόδι). Όπως όμως αναφέρει η ελληνική μυθολογία 
όλαξεκίνησαν από τον Κάδμο, γιο του βασιλιά της Τύρου Αγήνορα 

και αδελφού της Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε από την μαρίνα της 
Μπούντβα όπου είναι αραγμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η 
μαρίνα βρίσκεται βόρεια της Παλαιάς Πόλης και από εκεί ξεκινά 
και η Σλοβένσκα Ομπάλα που είναι ο πεζόδρομος περιπάτου. Από 
εκεί θα περάσουμε την κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών 
για να επισκεφτούμε την Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 15ο 
αιώνα στο νότιο τμήμα της Παλαιάς Πόλης, πάνω στα ερείπια 
παλαιών οχυρώσεων. Το φρούριο, που πολλές φορές άλλαξε 
σχήμα και μέγεθος, τώρα στεγάζει και το Θέατρο της Μπούντβα 
όπου φιλοξενούνται διάφορα πολιτιστικά δρώμενα, κυρίως 
θεατρικές παραστάσεις με δραματολόγιο ντόπιων και ξένων 
συγγραφέων. Αργότερα αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ.

3n ημέρα Ντουμπρόβνικ (προαιρετική εκδρομή στο 
Σπλιτ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για 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, επιστροφή στο 
Ντουμπρόβνικ.

4n ημέρα Ντουμπρόβνικ - Μόσταρ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει 
πόσο κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, το περίφημο Μόσταρ (παλιά γέφυρα - stari 
most), την πόλη που έμβλημά της έχει το μεγαλύτερο τοξωτό 
γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από εντολή του Σουλεϊμάν 
του Μεγαλοπρεπή. Ένα σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης που 
συνδυάζει τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της Ανατολής, χαμάμ, 

ισλαμικά τεμένη, παζάρι, φαγητά και ανατολίτικα γλυκά με τη 
δυτική φινέτσα, τον Καθολικισμό και την Ορθοδοξία. Είναι η 
βασίλισσα του Νερέτβα, κτισμένη στις όχθες του ομώνυμου 
ποταμού, και η πόλη ενώνεται από επτά εντυπωσιακά γεφύρια 
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. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα Ντουμπρόβνικ - Νησί Κόρτσουλα & Μουσείο 
Μάρκο Πόλο 
Πρόγευμα και αναχώρηση για εκδρομή στο νησί Κόρτσουλα. 
Διασχίζοντας την καταπράσινη χερσόνησο Πέλιασετς, φτάνουμε 
στο χωριό Όρεμπιτς, από όπου θα πάρουμε το καραβάκι μας 
για να βρεθούμε στην Κόρτσουλα, τη γενέτειρα του Μάρκο 
Πόλο. Η ονομασία σημαίνει «Μαύρη Κέρκυρα» των αρχαίων 
λόγω της μεγάλης δασικής κάλυψης του νησιού. Πρωτεύουσα 
είναι η ομώνυμη πόλη και βρίσκεται στο ανατολικό μέρος του 
νησιού και αποτελεί αρχιτεκτονικό παράδειγμα μιας εξαιρετικά 
διατηρημένης μεσαιωνικής πόλης. Μοιάζει με το Ντουμπρόβνικ 
και την Κέρκυρα έχοντας κι αυτή Ιταλική επιρροή. Η παλιά πόλη 
πραγματικός θησαυρός γεμάτη από μοναστήρια, καθεδρικούς 
ναούς και μουσεία. Η ακτογραμμή του προσφέρει πεντακάθαρα 
νερά και υπέροχα τοπία. Αξέχαστες θα είναι οι εικόνες του χορού 
Mareshka που αποτελεί ιστορική αναπαράσταση ξιφομαχιών 
μεταξύ Χριστιανών και Μαυριτανών μεσαιωνικής εποχής, μια 
μάχη ανάμεσα στο καλό και στο κακό με νικητή πάντα το καλό. 
Περπατώντας στα στενά δρομάκια της πόλης θαυμάστε τα άριστα 
διατηρημένα κτίρια, τα τείχη της, το σπίτι και το μουσείο του 
Μάρκο Πόλο. Τέλος, μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφής.

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
ΚΟΤΟΡ-ΜΠΟΥΝΤΒΑ-ΜΟΣΤΑΡ

Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας ναυλωμένη πτήση του γραφείου μας Θεσσαλονίκη – Ντουμπρόβνικ – Θεσσαλονίκη με πρωινή αναχώρηση και βραδινή επιστροφή. Τέσσερεις (4) 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3*, 4* ή 5*, όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου ή πρόγευμα σε μπουφέ & ένα δείπνο καθημερινά στο χώρο του 
ξενοδοχείου ανάλογα με την επιλογή σας. 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 διπλωματούχος ξεναγός κατά τη ξενάγησή μας στο Ντουμπρόβνικ. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνει: Checkpoints και δημοτικοί φόροι 10€ ανά άτομο. Προαιρετική εκδρομή στο Σπλιτ 30€ ανά άτομο. Κρουαζιέρα 10€ ανά άτομο. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

5 ΗΜΕΡΕΣ
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1η ημέρα Πτήση για Ντουμπρόβνικ - Σπλιτ - Τρογκίρ 
- Ζαντάρ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ντουμπρόβνικ. 
Άφιξη και αναχώρηση για 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 και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε 
το διάσημο τουριστικό θέρετρο Τρογκίρ. Τακτοποίηση το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή Ζαντάρ.

2η ημέρα Ζαντάρ - Λίμνες Πλίτβιτσε
Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για τις Λίμνες Πλίτβιτσε, ένα 
θαύμα της φύσης, ένας εθνικός δρυμός απερίγραπτης ομορφιάς, 
που το 1979 ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO. Δεκαέξι λίμνες, πλούσιες σε ορυκτά, 
βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάμεσα σε καταρράκτες 
και ποτάμια. Μια παλέτα χρωμάτων σε όλους τους τόνους 
του τιρκουάζ και του γαλαζοπράσινου που καλύπτει περίπου 
2 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Χρόνος ελεύθερος για πεζοπορία 
και για να απαθανατίσετε το πανέμορφο τοπίο. Επιστρέφουμε 
στο Ζαντάρ, την παραλιακή πόλη της Κροατίας, που ιδρύθηκε 
το 1396, σαν μέρος μοναστηριού Βενεδικτίνων μοναχών. 
Είναι μια τουριστική πόλη και τα σημαντικά της αξιοθέατα 
είναι ο οκτάγωνος πυργωτός ναός του Αγίου Δονάτου με το 
εντυπωσιακό καμπαναριό του, ο καθεδρικός ναός της Αγίας 
Αναστασίας σε ρυθμό τρίκλιτης βασιλικής με δύο τεράστια 
κυκλικά βιτρό, καθώς και η ρωμαϊκή αγορά που βρίσκεται 
ακριβώς δίπλα στην πλακόστρωτη πλατεία Ζελένι. Το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

3η ημέρα Ζαντάρ - Μόσταρ - Ντουμπρόβνικ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το περίφημο Μόσταρ (παλιά 
γέφυρα - stari most), την πόλη που έμβλημά της έχει το 
μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από 
εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Ένα σταυροδρόμι 
Ανατολής και Δύσης που συνδυάζει τα πιο χαρακτηριστικά 
στοιχεία της Ανατολής, χαμάμ, ισλαμικά τεμένη, παζάρι, φαγητά 
και ανατολίτικα γλυκά με τη δυτική φινέτσα, τον Καθολικισμό και 
την Ορθοδοξία. Είναι η βασίλισσα του Νερέτβα, κτισμένη στις 
όχθες του ομώνυμου ποταμού, και η πόλη ενώνεται από επτά 
εντυπωσιακά γεφύρια 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. Συνεχίζουμε για το Ντουμπρόβνικ. 
Άφιξη το απόγευμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και χρόνος 
για μια πρώτη γνωριμία με τη παλιά πόλη.

4η ημέρα Ντουμπρόβνικ (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα και θα ξεναγηθούμε στο Ντουμπρόβνικ 
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 Αγίου Βλασίου προστάτη της 
πόλης, με το μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, 
η μεγάλη κρήνη του Ονούφριου, 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 Ονούφριου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Το 
απόγευμα προτείνουμε προαιρετικά κρουαζιέρα για να δούμε 
το Ντουμπρόβνικ από διαφορετική οπτική γωνία. Το βράδυ 

απολαύστε τη βόλτα σας στα σοκάκια της μεσαιωνικής πόλης και 
διασκεδάστε σε ένα από τα πολλά μπαράκια της.

5η ημέρα Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούντβα – Πτήση 
επιστροφής
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι 
περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε από τη 
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. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για τη Μπούντβα, που πήρε το όνομά της από την αρχαία 
ελληνική λέξη βους (βόδι). Όπως όμως αναφέρει η ελληνική 
μυθολογία όλα ξεκίνησαν από τον Κάδμο, γιο του βασιλιά της 
Τύρου Αγήνορα και αδελφού της Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε 
από την μαρίνα της Μπούντβα όπου είναι αραγμένα πανάκριβα 
πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται βόρεια της Παλαιάς Πόλης 
και από εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα Ομπάλα που είναι ο 
πεζόδρομος περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε την κεντρική 
πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούμε την 
Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα 
της Παλαιάς Πόλης, πάνω στα ερείπια παλαιών οχυρώσεων. Το 
φρούριο, που πολλές φορές άλλαξε σχήμα και μέγεθος, τώρα 
στεγάζει και το Θέατρο της Μπούντβα. Αργότερα επιστροφή 
στο αεροδρόμιο του Ντουμπρόβνικ για τη πτήση επιστροφής.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΚΡΟΑΤΙΑΣ-
ΛΙΜΝΕΣ
ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ   

Περιλαμβάνει:Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας ναυλωμένη πτήση του γραφείου μας Θεσσαλονίκη – Ντουμπρόβνικ – Θεσσαλονίκη με πρωινή αναχώρηση και βραδινή επιστροφή. Τέσσερεις (4) 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* ή 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα σε μπουφέ & ένα δείπνο καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου ανάλογα με την επιλογή σας. 
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 διπλωματούχος ξεναγός κατά τη ξενάγησή μας στο Ντουμπρόβνικ. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνει: Checkpoints και δημοτικοί φόροι 15€ ανά άτομο. Εισιτήριο Εισόδου Εθνικό Πάρκο Λίμνες Πλίτβιτσε ενήλικες 250ΗΚΝ περίπου 35€ - παιδί 7-18 ετών 110ΗΚΝ περίπου 15€. 
Κρουαζιέρα 10€ ανά άτομο. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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1η ημέρα Πτήση για Βερολίνο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της 
Γερμανίας, Βερολίνο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη σύμβολο 
της ευρωπαϊκής ιστορίας και των μεγάλων γεγονότων του εικοστού 
αιώνα.

2η ημέρα Βερολίνο - Περιήγηση πόλης και επίσκεψη στο 
Μουσείο Περγάμου
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε με την περιήγησή μας στο Βερολίνο. 
Η πύλη του Βραδεμβούργου είναι το εμβληματικό ορόσημο και 
σύμβολο της επανένωσης της πόλης μετά την πτώση του Τείχους. 
Κοντά στο «σημείο ελέγχου Τσάρλι» τα απομεινάρια του τείχους, 
σας μεταφέρουν στα γεγονότα του ψυχρού πολέμου. Σύμβολο του 
νέου Βερολίνου, η αχανής ιστορική πλατεία Ποτσντάμερ αποτελεί την 
ψυχαγωγική καρδιά της πόλης. Η έδρα του γερμανικού κοινοβουλίου, 
Ράιχσταγκ, με τον επιβλητικό γυάλινο θόλο στην οροφή είναι ένα από 
τα ιστορικότερα κτίρια του Βερολίνου. Διασχίζοντας την επιβλητική 
λεωφόρο της 17ης Ιουνίου απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο 
της πόλης, Τίργκαρτεν. Στη συνέχεια, επίσκεψη στο φημισμένο 
μουσείο της Περγάμου με είσοδο εξ ιδίων. Στο μουσείο στεγάζονται 
ανακατασκευασμένα οικοδομήματα μεγάλου μεγέθους, όπως ο 
βωμός της Περγάμου και η πύλη της αγοράς της Μιλήτου. Eκτός από 
τη συλλογή αρχαιοτήτων, στον ίδιο χώρο υπάρχουν το μουσείο 
ισλαμικής τέχνης και το μουσείο Μέσης Ανατολής. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

3η ημέρα Βερολίνο - Πότσνταμ
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Προτείνουμε μια προαιρετική 
εκδρομή με προορισμό το Πότσνταμ. Η πόλη είναι ευρέως γνωστή 
για τα μοναδικά της τοπία, ειδικότερα τα πάρκα και το περίφημο 
ανάκτορο «Σανσουσί» (Sanssouci), που έκτισε ο Φρειδερίκος Β΄ ο 
Μέγας και που έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
από την Unesco. Θα κατευθυνθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, 
όπου θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από τον πεζόδρομο και την 
κεντρική πλατεία της πόλης. Ο ναός του Αγίου Νικολάου, ο κήπος 
Lustgarten και το ιστορικό δημαρχείο σχηματίζουν μέχρι σήμερα ένα 
συγκρότημα με αριστοκρατικό αέρα. Επιστροφή στο Βερολίνο.

4η ημέρα Βερολίνο - Πόζναν - Βαρσοβία
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γοητευτική πρωτεύουσα της 
Πολωνίας και πατρίδα του μεγάλου μουσουργού Σοπέν, Βαρσοβία. 
Καθ’ οδόν θα επισκεφθούμε την πολύχρωμη Πόζναν με την 

αρχοντική ομορφιά. Θα δούμε την παλιά πόλη με τη μεγάλη κεντρική 
πλατεία και τα κτίρια με τις στενές προσόψεις βαμμένα με έντονα 
χρώματα, πολύτιμα εκθέματα σε ένα υπαίθριο μουσείο τοπικής 
αρχιτεκτονικής. Συνεχίζουμε για την πολωνική πρωτεύουσα, 
Βαρσοβία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και θα μεταβούμε σε 
ορθόδοξο ναό για την ακολουθία της Ανάστασης.

5η ημέρα Βαρσοβία (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και θα ακολουθήσει η περιήγηση 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, 
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 
και το σπίτι που γεννήθηκε η Μαρί Κιουρί που τιμήθηκε με βραβείο 
Νόμπελ. Το απόγευμα μπορείτε 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 - Βρότσλαβ
Πρόγευμα και 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 στο 
νησί Τούμσκι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

7η ημέρα Βρότσλαβ - Τσεστοχόβα - Κρακοβία 
Πρόγευμα και 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 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 συγκαταλέγεται 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. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας.

8η ημέρα Κρακοβία (περιήγηση) - Άουσβιτς
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στην Κρακοβία. 
Θα δούμε, μεταξύ άλλων, τον λόφο Βαβέλ, τον γοτθικού ρυθμού 
καθεδρικό ναό 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. Στη συνέχεια αναχώρηση για 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.

9η ημέρα Κρακοβία - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα - Επιστροφή
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για τη 
Βιελίτσκα όπου τα αλατωρυχεία της αποτελούν υπέροχο δείγμα 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. Στη 
συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ- 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια. Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται. 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 περιλαμβάνει: Φόροι αεροδρομίων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. Εισιτήριο εισόδου Αλατωρυχεία Wieliczka περίπου 25€. Εισιτήριο 
εισόδου Auschwitz περίπου 20€ (περιλαμβάνει ξενάγηση περίπου 3 ωρών και ακουστικά). Εκδρομή Πότσνταμ 30€ ενήλικες, 20€ παιδιά έως 12 ετών. 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Σημαντική σημείωση: 
H σειρά των περιηγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση 
του προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από αυτές

9 ΗΜΕΡΕΣ
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1η ημέρα Πτήση για Βουδαπέστη - Πράγα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βουδαπέστη. 
Άφιξη και μεταφορά στην πρωτεύουσα της Τσεχίας, Πράγα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια 
πρώτη γνωριμία με την παραμυθένια πόλη.

2η ημέρα Πράγα - Καστρούπολη - Παλιά Πόλη - 
Κρουαζιέρα Μολδάβα
Πρόγευμα και ξεκινάμε με την περιήγησή μας στην Καστρούπολη 
όπου, μεταξύ άλλων, θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι 
Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την αρχιεπισκοπή 
της Πράγας, το προεδρικό μέγαρο, τον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Βίτου, τον ναό του Αγίου Νικολάου κ.α. Συνεχίζουμε την 
περιήγηση στη χρυσή πόλη των 100 πύργων. Θα συναντήσουμε 
καταστήματα επώνυμων οίκων μόδας, πολυτελή εστιατόρια και 
καφέ και θα καταλήξουμε στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς 
πόλης. Εκεί θα θαυμάσουμε το παλιό δημαρχείο με το φημισμένο 
αστρονομικό ρολόι, θα περάσουμε από το Κλεμεντίνου, θα 
δούμε τη βιβλιοθήκη, το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην 
περίφημη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου Δ΄. Στη συνέχεια θα 
δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς 
την πλατεία του Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων 
της Πράγας, όπου θα δούμε επίσης το επιβλητικό κτίσμα του 
μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Για το βράδυ προτείνουμε να 
επιβιβαστούμε από την όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι 
όπου θα ακολουθήσει προαιρετική δίωρη κρουαζιέρα με γεύμα 
στον Μολδάβα.

3η ημέρα Πράγα - Δρέσδη 
Πρόγευμα και ελεύθερη ημέρα για να ανακαλύψετε τα μικρά 
μυστικά της τσέχικης πρωτεύουσας. Εμείς σας προτείνουμε 
ολοήμερη εκδρομή στην πιο μπαρόκ πόλη της Γερμανίας, 
Δρέσδη, τη «Φλωρεντία» του ποταμού Έλβα. Η πόλη έχει μια 
μακροχρόνια ιστορία ως κύρια κατοικία των βασιλιάδων της 
Σαξωνίας. Ο βομβαρδισμός της και η ολοσχερής καταστροφή 
της κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο άλλαξε ολοκληρωτικά το 
πρόσωπο της πόλης. Ξαναχτισμένη ως μια σοσιαλιστική πόλη, η 
Δρέσδη παρουσιάζει τώρα μια εντελώς νέα εικόνα, καθώς πολλά 

από τα ιστορικά κτίρια επαναοικοδομήθηκαν και εντυπωσιάζουν 
τον επισκέπτη. Μερικά από αυτά είναι η Όπερα Semperoper, 
το περίφημο ανάκτορο Τσβίνγκερ, η εκκλησία της Παναγίας, ο 
περίφημο τοίχος μήκους 102 μέτρων, φτιαγμένος με 24.000 
πορσελάνινα πλακάκια Meissen κ.α. Η Unesco έχει ανακηρύξει τη 
Δρέσδη και το τμήμα της κοιλάδας του ποταμού Έλβα ως μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιστροφή στην Πράγα.

4η ημέρα Πράγα - Τσέσκι Κρούμλοβ - Βιέννη
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση 
με προορισμό τη Βιέννη. Καθ’ οδόν θα επισκεφθούμε τη 
δεύτερη ομορφότερη πόλη μετά την Πράγα, Τσέσκι Κρουμλόβ. 
Χείμαρροι του ποταμού Μολδάβα τρέχουν σε πολλά σημεία της 
πόλης η οποία, όπως και η Πράγα, βρίσκεται στη λίστα των 
διατηρητέων πόλεων της Unesco. Αποτελεί πολιτισμικό στολίδι 
της νότιας Βοημίας με τα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα γοτθικού 
και αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια, τις εκκλησίες και τα στενά 
δρομάκια της. Τα τείχη του Κρουμλόβ εσωκλείουν θησαυρούς 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής αξίας όπως το 
αναγεννησιακό κάστρο. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της 
Αυστρίας, Βιέννη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ μπορείτε να παρακολουθήσετε την αναστάσιμη λειτουργία 
στον καθεδρικό ορθόδοξο ναό της Αγίας Τριάδας.

5η ημέρα Βιέννη (περιήγηση)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Θα 
περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρινγκ Στράσε 
(δακτύλιος του ιστορικού κέντρου), όπου θα δούμε το 
Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της 
Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο 
των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό 
Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους ναούς του Καρόλου 
του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα, θα δούμε 
εξωτερικά το παλάτι του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, 
θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, και στη συνέχεια θα 
περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά και θα καταλήξουμε στον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου.

6η ημέρα Βιέννη - Βουδαπέστη (περιήγηση)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη μεγαλοπρεπή πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας, Βουδαπέστη. Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγηση της 
πόλης. Θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο 
της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, 
θα θαυμάσουμε το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. 
Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. 
Στον λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία 
του Ματίας, στην οποία γίνονταν οι στέψεις των βασιλέων. Από 
το λόφο του Gellert θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και 
της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την 
Citadella. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε μία προαιρετική 
κρουαζιέρα στον Δούναβη, όπου θα απολαύσουμε τα αξιοθέατα που 
βρίσκονται στις όχθες του ποταμού.

7η ημέρα Βουδαπέστη - Παραδουνάβια Χωριά
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), 
παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφθούμε το μουσείο 
κεραμικής τέχνης της γλύπτριας Kovacs Margit, και τον ορθόδοξο 
ναό 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 Λουδοβίκο Α΄. Τέλος, θα σταματήσουμε στο 
Esztergom, όπου θα δούμε τον μεγαλειώδη καθεδρικό ναό και 
το κάστρο. Επιστροφή στη Βουδαπέστη.

8η ημέρα Βουδαπέστη - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής.
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ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ 

Κ. ΕΥΡΩΠΗΣ   

Περιλαμβάνει:Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται. 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 περιλαμβάνει: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Εκδρομή στη Δρέσδη 40€ ενήλικες, 20€ παιδιά έως 12 ετών. Προαιρετική κρουαζιέρα Μολδάβα και προαιρετική κρουαζιέρα στον Δούναβη. Είσοδοι 
σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

8 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΡΑΓΑ-ΔΡΕΣΔΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
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Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines. Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού. 
Μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία. Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται. Πρόγευμα στον χώρο 
των ξενοδοχείων. Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός. Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνει: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Ό,τι δεν αναφέρεται στον 
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Είσοδοι μουσείων και μνημείων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
(Βενετία 3.15€, Φλωρεντία 4.5€, Μιλάνο 5€, Ρώμη 6€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση). Νυχτερινός γύρος πόλης. Vaporetto 
για μεταφορά από Tronchetto στη Βενετία και αντίστροφα κατά την επιστροφή 15€ ανά άτομο. Checkpoints €20.

Σημαντική σημείωση: 
H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη 
εκτέλεση του προγράμματος, χωρίς να παραληφθεί καμία 
από αυτές.

1η μέρα Πτήση για Ρώμη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την «αιώνια 
πόλη», Ρώμη. Άφιξη στο αεροδρόμιο και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Για το βράδυ προτείνουμε μια προαιρετική 
νυχτερινή βόλτα για να θαυμάσουμε τη φωταγωγημένη 
πόλη με τα μνημεία.

2η μέρα Ρώμη (περιήγηση πόλης) - Μουσεία 
Βατικανό
Πρόγευμα και αναχώρηση για την περιήγηση της πόλης. 
Ξεκινάμε από το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο 
αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου. Θα δούμε την 
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον ιππόδρομο και τις 
θέρμες του Καρακάλα. Στη συνέχεια, θα θαυμάσουμε τη 
ρωμαϊκή αγορά που ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και 
το κέντρο εξουσίας της αυτοκρατορίας. Σήμερα, αποτελεί 
έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους 
της Ευρώπης. Στην Piazza Venezia θα σας εντυπωσιάσει 
το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Vittorio Emanuele 
II, τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας. Το 
μνημείο περιέχει τον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη με την 
αιώνια φλόγα, χτισμένο κάτω από το άγαλμα της Ιταλίας μετά 
τον Ά  Παγκόσμιο Πόλεμο. Βρίσκεται μπροστά από τον λόφο 
του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από τους επτά ιστορικούς 
λόφους που ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη. Στη συνέχεια 
επίσκεψη στο κράτος του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε 
στα μουσεία, 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 
Καθολικής 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. 
Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η μέρα Ρώμη - Σιένα - Φλωρεντία
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ίσως ωραιότερη 
μεσαιωνική πόλη της Ιταλίας, Σιένα. Δεν είναι λίγοι αυτοί 
που πιστεύουν ότι η Σιένα με τα μέγαρά της, τους κόκκινους 
πλίνθους και την παράξενη ατμόσφαιρα, είναι παλαιότερη 
από την αιώνια αντίπαλό της, Φλωρεντία. Στο ιστορικό 
κέντρο η πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο θεωρείται από τις 
ομορφότερες της Ιταλίας. Συνεχίζουμε για τη Φλωρεντία. 
Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής.

4η μέρα Φλωρεντία (περιήγηση) - Βενετία
Πρόγευμα και θα μεταφερθούμε στη Φλωρεντία, όπου θα 
αρχίσει η γνωριμία μας με την πρωτεύουσα της Τοσκάνης 
και λίκνο της ιταλικής Αναγέννησης. Θα περιηγηθούμε στην 
Πιάτσα ντέλα Σινιορία, στο Πόντε Βέκιο και στην ιστορική 
πλατεία του καθεδρικού ναού με το καμπαναριό, την Παναγία 
των Λουλουδιών και το ιστορικό Βαπτιστήριο. Φυσικά δεν 
θα παραλείψουμε να φωτογραφήσουμε την περίφημη 

Πιάτσα Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski 
και την περίφημη αψίδα της Ελευθερίας. Στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε στη Βενετία. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 
της περιοχής.

5η μέρα Βενετία (περιήγηση) - Μιλάνο
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την ονειρεμένη Βενετία, την 
πόλη των καναλιών και του ρομαντισμού. Θα μεταφερθούμε 
με βαπορέτο (εισιτήριο εξ ιδίων) στο ιστορικό κέντρο της 
Γαληνοτάτης για να γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 νησάκια, 
τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες που τα συνδέουν. 
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η πρωτεύουσα του 
Βένετο είναι ολόκληρη ένα αξιοθέατο, «ζωντανό μουσείο» 
και τα βενετσιάνικου, γοτθικού ρυθμού κτίριά της θα 
σας ενθουσιάσουν. Θα επισκεφθούμε τη Γέφυρα των 
Στεναγμών, την πλατεία του καθεδρικού ναού του Αγίου 
Μάρκου, τον πύργο του Ρολογιού, αλλά και το περίφημο 
παλάτι των Δόγηδων. Με πυξίδα το πανύψηλο Καμπανίλε 
θα περπατήσουμε στα λαβυρινθώδη σοκάκια της πιο 
ρομαντικής πόλης του κόσμου, ανάμεσα σε κανάλια, μικρές 
πλατείες, γεφυράκια, κήπους κι αυλές που αποκαλύπτονται 
σαν μικρές εκπλήξεις σε κάθε γωνιά. Συνεχίζουμε για την 
πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, Μιλάνο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

6η ημέρα Μιλάνο - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδόμιο για την πτήση της 
επιστροφής.

KΛΑΣΙΚΗ 
ΙΤΑΛΙΑ
6 ΗΜΕΡΕΣ

ΡΩΜΗ-ΒΑΤΙΚΑΝΟ-ΣΙΕΝΑ-
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ-ΜΙΛΑΝΟ

ΕΓΓΥΗΣΗ    ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
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Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines. Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού. Μετακινήσεις 
με πολυτελή λεωφορεία. Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται. Πρόγευμα στον χώρο των ξενοδοχείων. 
Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α. 
Δεν περιλαμβάνει: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Ό,τι δεν αναφέρεται στον πρόγραμμα ή αναγράφεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο. Είσοδοι μουσείων και μνημείων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (Βενετία 3.15€, Φλωρεντία 4.5€, 
Μιλάνο 5€, Ρώμη 6€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση). Νυχτερινός γύρος πόλης. Vaporetto για μεταφορά από Tronchetto στη Βενετία 
και αντίστροφα κατά την επιστροφή 15€ ανά άτομο. Checkpoints €20.

Σημαντική σημείωση: 
H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη 
εκτέλεση του προγράμματος, χωρίς να παραληφθεί καμία από 
αυτές.

1η μέρα Πτήση για Ρώμη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την «αιώνια πόλη», 
Ρώμη. Άφιξη στο αεροδρόμιο και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Για 
το βράδυ προτείνουμε μια προαιρετική νυχτερινή βόλτα για να 
θαυμάσουμε τη φωταγωγημένη πόλη με τα μνημεία.

2η μέρα Ρώμη (περιήγηση πόλης) - Μουσεία Βατικανό
Πρόγευμα και αναχώρηση για την περιήγηση της πόλης. 
Ξεκινάμε από το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο 
ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου. Θα δούμε την αψίδα 
του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον ιππόδρομο και τις θέρμες 
του Καρακάλα. Στη συνέχεια, θα θαυμάσουμε τη ρωμαϊκή 
αγορά που ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο 
εξουσίας της αυτοκρατορίας. Σήμερα, αποτελεί έναν από τους 
σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Στην 
Piazza Venezia θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο 
αφιερωμένο στον Vittorio Emanuele II, τον πρώτο βασιλιά της 
σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας. Το μνημείο περιέχει τον Τάφο του 
Άγνωστου Στρατιώτη με την αιώνια φλόγα, χτισμένο κάτω από 
το άγαλμα της Ιταλίας μετά τον Ά  Παγκόσμιο Πόλεμο. Βρίσκεται 
μπροστά από τον λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό 
από τους επτά ιστορικούς λόφους που ήταν χτισμένη η αρχαία 
πόλη. Στη συνέχεια επίσκεψη στο κράτος του Βατικανού, για να 
ξεναγηθούμε στα μουσεία, 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 Καθολικής 
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. Χρόνος ελεύθερος. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η μέρα Ρώμη - Σιένα - Φλωρεντία
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ίσως ωραιότερη μεσαιωνική 
πόλη της Ιταλίας, Σιένα. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν 
ότι η Σιένα με τα μέγαρά της, τους κόκκινους πλίνθους και 
την παράξενη ατμόσφαιρα, είναι παλαιότερη από την αιώνια 
αντίπαλό της, Φλωρεντία. Στο ιστορικό κέντρο η πλατεία 
Πιάτσα ντελ Κάμπο θεωρείται από τις ομορφότερες της Ιταλίας. 
Συνεχίζουμε για τη Φλωρεντία. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της 
περιοχής.

4η μέρα Φλωρεντία (περιήγηση) - Βενετία
Πρόγευμα και θα μεταφερθούμε στη Φλωρεντία, όπου θα 
αρχίσει η γνωριμία μας με την πρωτεύουσα της Τοσκάνης και 
λίκνο της ιταλικής Αναγέννησης. Θα περιηγηθούμε στην Πιάτσα 
ντέλα Σινιορία, στο Πόντε Βέκιο και στην ιστορική πλατεία του 
καθεδρικού ναού με το καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών 
και το ιστορικό Βαπτιστήριο. Φυσικά δεν θα παραλείψουμε 
να φωτογραφήσουμε την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα με 
τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την περίφημη αψίδα 
της Ελευθερίας. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη Βενετία. 
Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής.

5η μέρα Βενετία (περιήγηση)
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την ονειρεμένη Βενετία, την 
πόλη των καναλιών και του ρομαντισμού. Θα μεταφερθούμε με 
βαπορέτο (εισιτήριο εξ ιδίων) στο ιστορικό κέντρο της Γαληνοτάτης 
για να γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια 
και τις 400 γέφυρες που τα συνδέουν. Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς, η πρωτεύουσα του Βένετο είναι ολόκληρη ένα 
αξιοθέατο, «ζωντανό μουσείο» και τα βενετσιάνικου, γοτθικού 
ρυθμού κτίριά της θα σας ενθουσιάσουν. Θα επισκεφθούμε τη 
Γέφυρα των Στεναγμών, την πλατεία του καθεδρικού ναού του 
Αγίου Μάρκου, τον πύργο του Ρολογιού, αλλά και το περίφημο 
παλάτι των Δόγηδων. Με πυξίδα το πανύψηλο Καμπανίλε θα 
περπατήσουμε στα λαβυρινθώδη σοκάκια της πιο ρομαντικής 
πόλης του κόσμου, ανάμεσα σε κανάλια, μικρές πλατείες, 
γεφυράκια, κήπους κι αυλές που αποκαλύπτονται σαν μικρές 
εκπλήξεις σε κάθε γωνιά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

6η μέρα Βενετία - Σιρμιόνε και Λίμνη Γκάρντα - 
Μιλάνο
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το μεσαιωνικό Σιρμιόνε κτισμένο 
στο νότιο άκρο της λίμνης Γκάρντα που αποτελεί τη μεγαλύτερη 
λίμνη της Ιταλίας. Θα δούμε το επιβλητικό κάστρο, την παλιά 
πόλη με τα πέτρινα σπίτια και τα γραφικά σοκάκια. Συνεχίζουμε 
για την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, Μιλάνο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

7η ημέρα Μιλάνο - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδόμιο για την πτήση της 
επιστροφής.

ΓΥΡΟΣ 
ΙΤΑΛΙΑΣ

ΡΩΜΗ-ΒΑΤΙΚΑΝΟ-ΣΙΕΝΑ-
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ-ΜΙΛΑΝΟ

7 ΗΜΕΡΕΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ    ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ



12 Europe By Plane

1η ημέρα Πτήση για Βενετία - Πάντοβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βενετία. Άφιξη 
και θα κατευθυνθούμε στην Πάντοβα, μία από τις μεγαλύτερες και 
ομορφότερες πόλεις της βόρειας Ιταλίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με τη γύρω περιοχή.

2η ημέρα Πάντοβα - Βενετία
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την ονειρεμένη Βενετία, την πόλη των 
καναλιών και του ρομαντισμού. Θα μεταφερθούμε με βαπορέτο (εισιτήριο 
εξ ιδίων) στο ιστορικό κέντρο της Γαληνοτάτης για να γνωρίσουμε την 
πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες που τα 
συνδέουν. Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η πρωτεύουσα του Βένετο, 
στη βόρεια Ιταλία, είναι ολόκληρη αξιοθέατο, ένα «ζωντανό μουσείο» και 
τα βενετσιάνικου, γοτθικού ρυθμού κτίριά της θα σας ενθουσιάσουν. Θα 
επισκεφθούμε τη Γέφυρα των Στεναγμών, την πλατεία του καθεδρικού ναού 
του Αγίου Μάρκου, τον πύργο του Ρολογιού, αλλά και το περίφημο παλάτι 
των Δόγηδων. Με πυξίδα το πανύψηλο Καμπανίλε θα περπατήσουμε στα 
λαβυρινθώδη σοκάκια της πιο ρομαντικής πόλης του κόσμου, ανάμεσα σε 
κανάλια, μικρές πλατείες, γεφυράκια, κήπους κι αυλές που αποκαλύπτονται 
σαν μικρές εκπλήξεις σε κάθε γωνιά.

3η ημέρα Πάντοβα-Βερόνα-Σιρμιόνε-Λίμνη Γκάρντα-Μιλάνο
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη των αιώνιων εραστών του 
Σαίξπηρ, Βερόνα, όπου θα θαυμάσουμε τη ρωμαϊκή αρένα, τις 
όμορφες πλατείες ντέλλε Έρμπε και ντέι Σινιόρι που περιβάλλονται 
από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και βέβαια το αρχοντικό 
των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Συνεχίζουμε 
για το μεσαιωνικό Σιρμιόνε κτισμένο στο νότιο άκρο της λίμνης 
Γκάρντα που αποτελεί τη μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας. Θα δούμε το 
επιβλητικό κάστρο, την παλιά πόλη με τα πέτρινα σπίτια και τα γραφικά 
σοκάκια. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, Μιλάνο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Μιλάνο (περιήγηση) - Λίμνη Ματζόρε
Πρόγευμα και στην περιήγησή μας θα επισκεφθούμε την Πιάτσα ντελ 
Ντουόμο που αποτελεί την κεντρική πλατεία του Μιλάνο και πήρε το 
όνομά της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό, 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. Συνεχίζουμε για τη λίμνη Ματζόρε μία 
από τις μεγαλύτερες και γνωστότερες λίμνες της Ιταλίας. Η διαδρομή κοντά 
στην όχθη της λίμνης θα μας αποκαλύψει όλες τις ομορφιές της. Χρόνος 
ελεύθερος για προαιρετική κρουαζιέρα με το καραβάκι στο νησάκι Ίζολα 
Μπέλα όπου βρίσκεται το παλάτι Borromeo περιτριγυρισμένο από έναν 
πανέμορφο κήπο στολισμένο με υπέροχα σιντριβάνια, αγάλματα, τεχνητές 
σπηλιές και σπάνια φυτά. Μετά από έναν ευχάριστο περίπατο σε αυτόν τον 
όμορφο κήπο, κατευθυνόμαστε προς το διπλανό νησάκι Isola dei Pescatori 
(το νησί των ψαράδων), ένα ιδιαίτερα γραφικό χωριό με στενά δρομάκια, 
αρχαία σπίτια και απίστευτη ατμόσφαιρα.

5η ημέρα Λουγκάνο - Κόμο
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ελβετία. Υπέροχα τοπία μας οδηγούν 
στο Λουγκάνο, στην πόλη που χτυπά με την ακρίβεια ελβετικού 
ρολογιού και είναι χτισμένη δίπλα στην ομώνυμη λίμνη. Η ομορφιά της 
δεν οφείλεται μόνο στη φύση, αλλά κυρίως στους κατοίκους της, που 
έχουν φροντίσει να τη διατηρούν τόσο παραδοσιακή όσο και σύγχρονη. 
Στην περιήγηση που ακολουθεί, θα δούμε τον καθεδρικό ναό του Σαν 
Λορέντζο, το μουσείο της Βίλας Τσάνι (νεοκλασικού ρυθμού, στεγάζει 
το Δημοτικό Μουσείο) και τον ναό της Σάντα Μαρία ντέλι Άντζολι. Στη 
συνέχεια αναχωρούμε για το μαγευτικό Κόμο. Η λίμνη αποτελούσε 

ΛΙΜΝΕΣ
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ένα θέρετρο διακοπών για την ιταλική αριστοκρατία για αυτό και είναι 
γνωστή για τις επιβλητικές τις βίλες που είναι χτισμένες στα παράλια 
της λίμνης. Μερικές από τις πιο γνωστές είναι η διάσημη Villa Carlotta, 
η Villa D’ Este και η Villa del Balbianello. Θα περιηγηθούμε στην παλιά 
πόλη και θα θαυμάσουμε το ιστορικό Ντουόμο, στην ομώνυμη κεντρική 
πλατεία. Ο καθεδρικός ναός που είναι αφιερωμένος στην Παναγία 
έχει δείγματα γοτθικού, αναγεννησιακού και μπαρόκ αρχιτεκτονικού 
ρυθμού. Προτείνουμε μια μικρή κρουαζιέρα στη λίμνη με καραβάκι 
για να απολαύσετε τη μοναδική θέα των Άλπεων. Μεταξύ άλλων θα 
δούμε τα χωριά Tavernola, Cernobbio, Moltrasio, Torno. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας.

6η ημέρα Μιλάνο - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μιλάνο για την πτήση 
της επιστροφής.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Θεσ/
νίκη – Αθήνα – Βενετία / Μιλάνο – Αθήνα – Θεσ/νίκη. Διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το 
παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου 
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. 
Checkpoints €20. Δημοτικοί φόροι διαμονής (Πάντοβα 3 €, Μιλάνο 5 € το 
άτομο τη βραδιά). Vaporetto για μεταφορά από Tronchetto στη Βενετία 
και αντίστροφα κατά την επιστροφή 15€ ανά άτομο. Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά. Εισιτήριο μίνι κρουζιέρας. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και 
αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

1η ημέρα Πτήση για Νίκαια (περιήγηση) - Προαιρετική βραδινή 
επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νίκαια (Nice), πρωτεύουσα της 
Κυανής Ακτής και ένα από τα πασίγνωστα θέρετρα παγκοσμίως. Φθάνοντας, 
θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την παλιά πόλη, όπου φιλοξενείται η 
αγορά των λουλουδιών με τα παζάρια της, ο καθεδρικός ναός, το Μέγαρο της 
Δικαιοσύνης και η Όπερα. Συνεχίζουμε με την διάσημη πλατεία Μασενά και 
ολοκληρώνουμε τον περίπατό μας στην οδό Ζαν Μεντεσάν, όπου βρίσκεται 
η Νοτρ Νταμ. Ελεύθερος χρόνος για τα ψώνια ή τον καφέ μας. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ σας προτείνουμε (προαιρετικά, έξοδα 
ατομικά) μια επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο. Γνωρίστε μαζί μας το πιο διάσημο 
Καζίνο του κόσμου και δοκιμάστε την τύχη σας στις υπέρλαμπρες αίθουσες, 
που ολοκληρώθηκαν υπό την αρχιτεκτονική επίβλεψη του Καρόλου Γκαρνιέ. 
Αν πάλι δεν συμπαθείτε τα τυχερά παιχνίδια, απολαύστε το ποτό ή το δείπνο 
σας ακούγοντας ζωντανή μουσική στο μπαρ του Café de Paris. Δοκιμάστε 
Kir Royal στο «Le Bar Americain» στις σάλες του Hotel de Paris, παρέα με 
τους διάσημους θαμώνες του πριγκιπάτου και χορέψτε στους ρυθμούς του 
Buddha Bar και του Twiga. Επιστροφή μετά τα μεσάνυχτα στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Νίκαια - Σαν Πολ ντε Βανς - Κάννες
Πρωινή αναχώρηση για το αριστοκρατικό χωριό Σαν Πολ ντε Βανς (Saint-
Paul-de-Vence). Περιπλανηθείτε στα στενά του σοκάκια με τα υπέροχα 
παλαιοπωλεία, απολαύστε το ρόφημά σας στο ιστορικό καφέ Le Tilleul και 
επισκεφθείτε το ίδρυμα Μεγκτ με την πλούσια συλλογή έργων επιφανών 
καλλιτεχνών μοντέρνας τέχνης. Μην παραλείψετε να δείτε τον πίνακα 
του Τιντορέτο, «η Αγία Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας» που φυλάσσεται 
στον ναό Conversion-de-Saint-Paul του 12ου αιώνα. Επόμενος σταθμός 
μας οι κοσμοπολίτικες Κάννες. Το κτίριο του διασημότερου Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου του κόσμου, η παραλιακή λεωφόρος Κρουαζέτ με τους 

φοίνικες και τα πολυτελή ξενοδοχεία, αλλά και τα εντυπωσιακά «πλωτά 
παλάτια» στο λιμάνι των Καννών, σίγουρα θα σας τραβήξουν την προσοχή. 
Επιστροφή στη Νίκαια.

3η ημέρα Νίκαια - Εζ - Μουσείο Αρωμάτων Φραγκονάρ - Μονακό
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων 
Φραγκονάρ (Fragonard) στο Εζ. Μυηθείτε στα μυστικά της αρωματοποιίας 
και εμπιστευθείτε την όσφρησή σας για τις αγορές σας. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το δεύτερο μικρότερο κράτος του πλανήτη, το πριγκιπάτο 
του Μονακό. Θα ανέβουμε στον «βράχο» και στην παλιά πόλη, όπου 
δεσπόζει το Ωκεανογραφικό μουσείο που εμπλουτίστηκε από τη 
συλλογή του εξερευνητή των θαλασσών Ζακ Ιβ Κουστό. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε τον νεο-ρομανικής αρχιτεκτονικής καθεδρικό ναό του 
Αγίου Νικολάου, όπου βρίσκονται οι τάφοι της μακροβιότερης μοναρχικής 
δυναστείας όλων των εποχών στον κόσμο, της οικογένειας Γκριμάλντι. 
Σε περίοπτη θέση βρίσκονται τα μνήματα της πριγκίπισσας Γκρέις και του 
συζύγου της πρίγκιπα Ρενιέ Γ’. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στο παλάτι - 
μείγμα διαφόρων ρυθμών αρχιτεκτονικής. Επιστροφή στη Νίκαια.

4η ημέρα Nίκαια (ελεύθερη ημέρα) - Προαιρετική εκδρομή Εξ αν 
Προβάνς – Mασσαλία
Ελεύθερη μέρα στη Νίκαια για βόλτες, αγορές και για να εξερευνήσετε τις 
ομορφιές της πόλης. Αν πάλι επιθυμείτε να εντρυφήσετε στην περιοχή της 
Προβηγκίας, ακολουθήστε την προαιρετική ολοήμερη εκδρομή μας στην 
Εξ-αν-Προβάνς και τη Μασσαλία (έξοδα ατομικά).
Περιγραφή Προαιρετικής Εκδρομής: Πρωινή αναχώρηση για την 
«πόλη των νερών», όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται η Εξ, η πιο όμορφη 
ίσως πόλη της Γαλλίας. Θα περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο με 
τα δαιδαλώδη πλακόστρωτα δρομάκια και τα επιβλητικά κτίρια, όπου θα 
δούμε έναν από τους παλαιότερους καθεδρικούς ναούς της Γαλλίας, την 

πλατεία του Δημαρχείου με το πασίγνωστο ρολόι, την Κουρ Μιραμπό, τον 
ανθοστόλιστο δρόμο της πόλης, καθώς και πολυάριθμα ιδιωτικά μέγαρα. 
Ελεύθερος χρόνος στις υπαίθριες αγορές και τις εκλεπτυσμένες μπουτίκ 
της πόλης. Μην παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπιστρό Les 
Deux Garcons, αγαπημένο στέκι του Πολ Σεζάν και άλλων ιμπρεσιονιστών 
ζωγράφων. Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για το μεγαλύτερο λιμάνι της 
Ευρώπης, τη Μασσαλία. Εκεί θα δούμε τα δίδυμα κάστρα-φυλάκια του 
Αγίου Ιωάννη και του Αγίου Νικολάου, καθώς και τη Νοτρ Νταμ ντε λα 
Γκαρντ, που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της πόλης με θέα το Σατό Ντ’ 
Ιφ, όπου φυλακίστηκε ο Κόμης Μοντεκρίστο, σύμφωνα με το μυθιστόρημα 
του Αλέξανδρου Δουμά. Ελεύθερος χρόνος για μπουγιαμπέσα, βόλτες και 
ψώνια στο πολυκατάστημα Γκαλερί Λαφαγιέτ. Επιστροφή το απόγευμα στη 
Νίκαια.

5η ημέρα Νίκαια - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines 
Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Νίκαια // Νίκαια-Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Πέντε (5) 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. 
Πρόγευμα καθημερινά σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου. 
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/
επαγγελματικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης .
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι Αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. 
Checkpoints 15€ ανά άτομο. 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.

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ
5 ΗΜΕΡΕΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ    ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ    ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
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1η ημέρα Πτήση για Γένοβα - Πόρτο Φίνο - Πίζα 
- Μοντεκατίνι Τέρμε
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη 
Γένοβα. Άφιξη και άμεση αναχώρηση προς το καλύτερα 
κρυμμένο διαμάντι της Λιγουρίας. Θα περάσουμε από 
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 κότερα δεμένα στη μαρίνα. 
Χρόνος ελεύθερος για να φωτογραφίσουμε ένα από τα 
γραφικότερα μέρη της Ιταλίας. Επόμενη επίσκεψη είναι 
στην ιστορική πόλη της Πίζας. Θα ξεκινήσουμε με τα 
μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο, 
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 μεταφορά στο ΜοντεκατίνιΤέρμε, μία από 
τις πιο κομψές λουτροπόλεις της Ιταλίας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας,στο κέντρο της πόλης.

2η ημέρα Μοντεκατίνι - Φλωρεντία
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη 
Φλωρεντία, γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της 
τέχνης και της αισθητικής 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, τη Σάντα Μαρία ντελ Φιόρε, με τον 
περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα 
κατέβουμε ως την Πιάτσα ντέλα Σινιορία που στολίζει το 
σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος 
του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το 
Παλάτσο Βέκιο που στεγάζει το Δημαρχείο της πόλης και 
η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων φλωρεντίνων γλυπτών. 
Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, 
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 στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

3η ημέρα Μοντεκατίνι - Λα Σπέτσια - Προαιρετική 
κρουαζιέρα στα μαγευτικά χωριά Cinque Terre - 
Μοντεκατίνι
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μια μοναδική 
εκδρομή στα παραμυθένια Cinque Terre (τα πέντε χωριά) 
που βρίσκονται σκαρφαλωμένα στα απόκρημνα βράχια 
της νότιας άκρης της Ιταλικής Ριβιέρας στη Λιγουρική 
Θάλασσα. Η περιοχή είναι μία από τις πιο όμορφες της 
δυτικής Ιταλίας και έχει ανακηρυχθεί από την Unesco 
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Με 
κέντρο εξόρμησης την πόλη Λα Σπέτσια, θα θαυμάσουμε 
τα μεσαιωνικά χωριά σκαρφαλωμένα σε απόκρημνες 
πλαγιες. θα επισκεφθούμε το Monterosso όπου και θα 
έχουμε χρόνο για γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 

τη Vernazza, που είναι ίσως και το ωραιότερο χωριό 
και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία βόλτα στα 
όμορφα δρομάκια της και να καταλήξουμε στα ερείπια 
του κάστρου της με μία θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος, 
θα επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο στην άκρη 
της ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη χερσόνησο. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Μοντεκατίνι - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο 
- Μοντεκατίνι
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για τη μεσαιωνική Σιένα. 
Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική 
πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό 
Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια 
της πόλης, θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, 
τις εκκλησιές και τον καθεδρικό ναό, αφιερωμένο στην 
Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα από τα 
σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. 
Επόμενη επίσκεψη το Σαν Τζιμινιάνο, το «Μανχάταν του 
Μεσαίωνα», με τους πανύψηλους πέτρινους πύργους 
του, σύμβολα κοινωνικής και οικονομικής ισχύος των 
τσιφλικάδων του Μεσαίωνα. Από τις επάλξεις τους, το 
μάτι χάνεται σε μια απεραντοσύνη από αμπελώνες. Αργά 
το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Μοντεκατίνι - Γένοβα - Πτήση 
επιστροφής
Μετά το πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο αναχωρούμε για 
το αεροδρόμιο της Γένοβας για την πτήση της επιστροφής.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ 
ΤΟΣΚΑΝΗ
ΓΕΝΟΒΑ

5 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια. Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού. Μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία. Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται. 
Ημιδιατροφή. Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α. 
Δεν περιλαμβάνει: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Checkpoints 20€. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (Μοντεκατίν Τέρμε 1.4€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση). Εισιτήριο κρουαζιέρας Cinque 
Terre. Ό,τι δεν αναφέρεται στον πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Είσοδοι μουσείων και μνημείων.
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ΒΑΡΚΕ-
ΛΩΝΗ

Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean Airlines. Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο. Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού και ξενοδοχείο Βαρκελώνης. Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με τοπικό 
ξεναγό. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνει: Φόροι αεροδρομίων. 
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (1.25€ το άτομο τη βραδιά σε 4*). Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Είσοδοι στα μουσεία 
(περίπου 20 € Ισπανικό χωριό και μουσείο Νταλί). Οι τιμές των προαιρετικών ενδέχεται να διαφοροποιούνται αναλόγως με τα 
εκάστοτε ισχύοντα όπως: αριθμός ατόμων, εορταστικές περίοδοι κλπ.

Σημαντική σημείωση: 
H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη 
εκτέλεση του προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από 
αυτές.

5 ΗΜΕΡΕΣ

1η μέρα Πτήση για Βαρκελώνη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Καταλονίας, Βαρκελώνη. Άφιξη, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε μια 
περιπατητική ξενάγηση στο κέντρο της Βαρκελώνης. Θα 
περπατήσουμε την Ράμπλας τον διασημότερο πεζόδρομο 
της Ισπανίας που καταλήγει στη θάλασσα. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την κεντρική αγορά τροφίμων και φρούτων, 
La Boqueria. Θα δούμε τη διάσημη λυρική σκηνή και θα 
τελειώσουμε την πρώτη μας ξενάγηση στην πλατεία Ρεάλ, 
μια τυπική ισπανική πλατεία με καμάρες. Απολαύστε τον 
καφέ σας ή το φαγητό σας σε ένα από τα πολλά μαγαζιά 
που βρίσκονται γύρω από τη γραφική πλατεία. Το απόγευμα 
προτείνουμε μία προαιρετική ξενάγηση για να δούμε ένα από 
τα σημαντικότερα μνημεία της Βαρκελώνης. Αναφερόμαστε 
στο πάρκο Γκουέλ, έργο του διάσημου αρχιτέκτονα Αντόνιο 
Γκαουντί, το οποίο αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Unesco. Στη συνέχεια θα διασχίσουμε τα 
ακριβά προάστια της Βαρκελώνης και θα περάσουμε για να 
βγάλουμε μια φωτογραφία από το Camp Nou, γήπεδο της 
διάσημης Μπαρτσελόνα. Επόμενη στάση στην παλιά πόλη 
και στα στενά της συνοικίας Ελ Μπορν, οπού θα δούμε την 
πανέμορφη εκκλησία Σάντα Μαρία Ντελ Μαρ, παράδειγμα 
γοτθικής αρχιτεκτονικής. Θα τελειώσουμε την ξενάγησή 
μας στον λόφο Μοντζουίκ, όπου θα θαυμάσουμε το μαγικό 
συντριβάνι με ένα πρόγραμμα φωτός, νερού και μουσικής. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.

2η μέρα Βαρκελώνη
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την κεντρική πλατεία της 
Βαρκελώνης, Plaza Catalunia. Θα διασχίσουμε την περίφημη 

λεωφόρο Paseo de gracia με τα ακριβότερα καταστήματα 
της πόλης και τα ωραιότερα κτίρια από την εποχή του 
μοντερνισμού, με γνωστότερα τα Casa Batlló και Casa Milà 
του μεγάλου Antonio Gaudi. Θα σταματήσουμε και θα δούμε 
από κοντά το αριστούργημά του, τον περίφημο ναό Sagrada 
Familia. Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας περνώντας από 
το Porto Olympico, λιμάνι στην περίοδο των ολυμπιακών 
αγώνων, το Ολυμπιακό χωριό και την Barceloneta, παλιά 
γειτονιά των ψαράδων. Θα περάσουμε από την άλλη πλευρά 
της πόλης και θα ανηφορίσουμε στο λόφο Μοντζουίκ, 
όπου βρίσκεται το ολυμπιακό στάδιο και εγκαταστάσεις της 
Oλυμπιάδας του 1992. Η επόμενη στάση μας στο ισπανικό 
χωριό, που κατασκευάστηκε για την παγκόσμια έκθεση 
του 1929. Η ξενάγησή μας θα ολοκληρωθεί στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης, την περίφημη γοτθική συνοικία, όπου 
βρίσκονται και τα περισσότερα διοικητικά κτίρια, το παλάτι 
των καθολικών βασιλιάδων και ο καθεδρικός ναός. Για το 
βράδυ προτείνουμε να παρακολουθήσετε Φλαμένγκο στην 
πατρίδα του και να αφεθείτε στον έντονο και γεμάτο πάθος 
ρυθμό του.

3η μέρα Βαρκελώνη - Εκδρομή Φιγκέρες - Χιρόνα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για μία εκδρομή στη γενέτειρα 
του μεγάλου καταλανού ζωγράφου, Σαλβαντόρ Νταλί, 
Φιγκέρες. Μετά από μια πανέμορφη διαδρομή σχεδόν δύο 
ωρών διασχίζοντας δάση από πεύκα και λεύκες, φτάνουμε 
στο μουσείο του εκκεντρικού ζωγράφου. Σε ένα ονειρικό 
κτίριο θα θαυμάσουμε πίνακες από τα πρώτα χρόνια της 
ζωής του μέχρι τον θάνατο του. Μετά από έναν καφέ στο 
ιστορικό κέντρο της Φιγκέρες, αναχώρηση για την πόλη 
της Χιρόνα, όπου θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό της 

Παναγίας με το μεγαλύτερο κλίτος γοτθικού ναού στον 
κόσμο. Επίσης, θα περπατήσουμε στο εβραϊκό προάστιο, ένα 
από τα καλύτερα διατηρημένα στην Ευρώπη, όπου έμεναν οι 
σεφαραδίτες Εβραίοι της Ισπανίας μέχρι το 1492. Ελεύθερος 
χρόνος στη Χιρόνα με το ποτάμι Ονιάρ και τα πανέμορφα 
σπίτια στις όχθες του ποταμού.

4η μέρα Βαρκελώνη 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Σας 
προτείνουμε να επισκεφτείτε το μουσείο ενός από τους 
μεγαλύτερους ζωγράφους του εικοστού αιώνα, Πάμπλο 
Πικάσο. Σε πέντε πανέμορφα μικρά μεσαιωνικά παλάτια 
απολαύστε πίνακες της πρώιμης περιόδου του γνωστού 
ζωγράφου. Στη συνέχεια, θα δείτε την πανέμορφη εκκλησία 
Σάντα Μαρία ντελ Μαρ που αποτελεί τέλειο δείγμα γοτθικής 
αρχιτεκτονικής. Επίσης, επισκεφτείτε το πρώτο πάρκο 
της Βαρκελώνης, το παλιό οχυρό του Φίλιππου Ε ,́ το 
πάρκο Ciutadella που κατασκευάστηκε για την παγκόσμια 
έκθεση του 1888. Δίπλα από το πάρκο δεσπόζει η αψίδα 
του Θριάμβου. Επίσης, επισκεφτείτε το ενυδρείο, ένα από 
τα σημαντικότερα της Ευρώπης, στο οποίο θα έχετε την 
ευκαιρία να ζήσετε τη μαγεία του θαλάσσιου βασιλείου.

5η μέρα Βαρκελώνη - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.

ΕΓΓΥΗΣΗ    ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
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1η μέρα Πτήση για Βαρκελώνη - Βαλένθια 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της 
Καταλονίας, Βαρκελώνη. Άφιξη και αναχωρούμε με προορισμό τη 
Βαλένθια. Θα πραγματοποιήσουμε μια πανοραμική περιήγηση της 
πόλης που κουβαλάει την αρχιτεκτονική και πολιτισμική παράδοση 
χιλίων χρόνων ιστορίας. Θα περάσουμε από την παλιά πόλη και θα 
δούμε το δημαρχείο της πόλης σε ρυθμό αναγεννησιακού μπαρόκ. 
Στη συνέχεια θα δούμε το παλάτι του Marqués de Dos Aguas, 
σημερινό μουσείο κεραμικών και διακοσμητικών τεχνών με τη 
θαυμάσια αλαβάστρινη πρόσοψή του. Θα περπατήσουμε επίσης 
στην αγορά με το παλιό χρηματιστήριο και θα καταλήξουμε στον 
καθεδρικό ναό που αποτελεί σύμβολο της πόλης. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

2η μέρα Βαλένθια - Μαδρίτη
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη μεγαλειώδη πρωτεύουσα της 
Ισπανίας, Μαδρίτη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για 
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη με τις τεράστιες λεωφόρους, τα 
επιβλητικά κτίρια, τις γραφικές πλατείες και τα καταπράσινα πάρκα.

3η μέρα Μαδρίτη
Πρόγευμα και η σημερινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει ένα 
μικρό μέρος του πλούτου της σημαντικότερης πινακοθήκης στον 
κόσμο, Μουσείο του Πράδο. Τα χιλιάδες έργα που ανήκουν στην 
συλλογή του, προσφέρουν ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο 
και στο χρώμα. Θα απολαύσουμε τα αριστουργήματα μεγάλων 
δημιουργών όπως Βελάσκεθ, Μουρίλιο, Γκόγια, Ελ Γκρέκο. Στη 
συνέχεια θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια της καρδιάς της 
Μαδρίτης. Στο περίφημο Barrio de la letras, μιά από τις πιο μποέμ 
συνοικίες όλης της Ευρώπης, όπου έζησαν και δημιούργησαν 
πολλοί από τους σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της 
Ισπανίας. Η ξενάγησή μας θα τελειώσει με το μεσαιωνικό κομμάτι 
της πόλης, στη Μαδρίτη των Αψβούργων. Το ελεύθερο απόγευμα, 
σας προτείνουμε να το εκμεταλλευτείτε κάνοντας μια προαιρετική 

εκδρομή στη Σεγκόβια, την πόλη της βασίλισσας Ισαμπέλ, την παλιά 
πρωτεύουσα της Καστίλης.

4η μέρα Μαδρίτη - Τολέδο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για την «Πόλη 
των Τριών Πολιτισμών», Τολέδο, μία πόλη με σπουδαία ιστορική, 
καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε στα 
στενά δρομάκια της μεσαιωνικής αυτής πόλης και θα επισκεφθούμε 
τον καθεδρικό ναό, ένα μοναδικό κτίσμα μεγάλων καλλιτεχνών και 
μείγμα πολλών αρχιτεκτονικών ρυθμών, καθώς και την εκκλησία 
του Αγίου Θωμά, όπου θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό έργο 
του Ελ Γκρέκο «Η ταφή του κόμη Οργκάθ». Στη συνέχεια επίσκεψη 
σε ένα εργοστάσιο με «Damasquinad», γνωστή τολεδανική τέχνη 
που προέρχεται από την εποχή των Αράβων. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο στη Μαδρίτη. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια 
τελευταία βόλτα για ψώνια στην κομψότερη συνοικία της πόλης το 
Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα, ένα καφέ στην ατμοσφαιρική Πλάθα Ντε 
Οριέντε με θέα το παλάτι ή απλώς περιπλανηθείτε στα στενά της 
παλιάς πόλης καταλήγοντας στην εντυπωσιακή Πλάθα Μαγιόρ.

5η μέρα Μαδρίτη - Βαρκελώνη
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας και 
πόλη-υπαίθριο μουσείο, Βαρκελώνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με τη γύρω περιοχή.

6η μέρα Βαρκελώνη
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την κεντρική πλατεία της 
Βαρκελώνης, Plaza Catalunia. Θα διασχίσουμε την περίφημη 
λεωφόρο Paseo de gracia με τα ακριβότερα καταστήματα της 
πόλης και τα ωραιότερα κτίρια από την εποχή του μοντερνισμού, 
με γνωστότερα τα Casa Batlló και Casa Milà του μεγάλου Antonio 
Gaudi. Θα σταματήσουμε και θα δούμε από κοντά το αριστούργημά 
του, τον περίφημο ναό Sagrada Familia. Συνεχίζουμε την ξενάγησή 
μας περνώντας από το Porto Olympico, λιμάνι στην περίοδο των 

ολυμπιακών αγώνων, το Ολυμπιακό χωριό και την Barceloneta, 
παλιά γειτονιά των ψαράδων. Θα περάσουμε από την άλλη πλευρά 
της πόλης και θα ανηφορίσουμε στο λόφο Μοντζουίκ, όπου 
βρίσκεται το ολυμπιακό στάδιο και εγκαταστάσεις της Oλυμπιάδας 
του 1992. Η επόμενη στάση μας στο ισπανικό χωριό, που 
κατασκευάστηκε για την παγκόσμια έκθεση του 1929. Η ξενάγησή 
μας θα ολοκληρωθεί στο ιστορικό κέντρο της πόλης, την περίφημη 
γοτθική συνοικία, όπου βρίσκονται και τα περισσότερα διοικητικά 
κτίρια, το παλάτι των καθολικών βασιλιάδων και ο καθεδρικός 
ναός. Για το βράδυ προτείνουμε να παρακολουθήσετε Φλαμένγκο 
στην πατρίδα του και να αφεθείτε στον έντονο και γεμάτο πάθος 
ρυθμό του.

7η μέρα Βαρκελώνη - Εκδρομή Φιγκέρες - Χιρόνα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για μία εκδρομή στη γενέτειρα του 
μεγάλου καταλανού ζωγράφου, Σαλβαντόρ Νταλί, Φιγκέρες. Μετά 
από μια πανέμορφη διαδρομή σχεδόν δύο ωρών διασχίζοντας 
δάση από πεύκα και λεύκες, φτάνουμε στο μουσείο του εκκεντρικού 
ζωγράφου. Σε ένα ονειρικό κτίριο θα θαυμάσουμε πίνακες από τα 
πρώτα χρόνια της ζωής του μέχρι τον θάνατο του. Μετά από έναν 
καφέ στο ιστορικό κέντρο της Φιγκέρες, αναχώρηση για την πόλη 
της Χιρόνα, όπου θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό της Παναγίας 
με το μεγαλύτερο κλίτος γοτθικού ναού στον κόσμο. Επίσης, 
θα περπατήσουμε στο εβραϊκό προάστιο, ένα από τα καλύτερα 
διατηρημένα στην Ευρώπη, όπου έμεναν οι σεφαραδίτες Εβραίοι 
της Ισπανίας μέχρι το 1492. Ελεύθερος χρόνος στη Χιρόνα με το 
ποτάμι Ονιάρ και τα πανέμορφα σπίτια στις όχθες του ποταμού.

8η μέρα Βαρκελώνη - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.

ΓΥΡΟΣ

ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean Airlines. Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο. Πρωινό μπουφέ καθημερινά. Μεταφορές 
από/προς αεροδρόμια εξωτερικού και ξενοδοχεία. Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις όπως αναφέρει το 
πρόγραμμα. Ξεναγήσεις και περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός-συνοδός. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνει: Φόροι αεροδρομίων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (Βαρκελώνη, 1.25€ το άτομο τη βραδιά σε 4*). Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα. Είσοδοι στα μουσεία (περίπου 20 € Ισπανικό χωριό και μουσείο Νταλί). Οι τιμές των προαιρετικών ενδέχεται 
να διαφοροποιούνται αναλόγως με τα εκάστοτε ισχύοντα όπως: αριθμός ατόμων, εορταστικές περίοδοι κλπ.

Σημαντική σημείωση: 
H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη 
εκτέλεση του προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από 
αυτές.

8 ΗΜΕΡΕΣ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ

ΕΓΓΥΗΣΗ    ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
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1η ημέρα Πτήση για Λονδίνο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη μεγαλύτερη 
ευρωπαϊκή μητρόπολη, το κοσμοπολίτικο Λονδίνο. Άφιξη και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση και ελεύθερος 
χρόνος. Προαιρετικά σας προτείνουμε έναν πανοραμικό γύρο 
της φωταγωγημένης πόλης (London by night) με στάσεις σε 
σημεία όπως το Soho και το Covent Garden.

2η ημέρα Λονδίνο (περιήγηση) - Βρετανικό Μουσείο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για πανοραμική 
περιήγηση 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 επισκεφθούμε το Βρετανικό Μουσείο, για να θαυμάσουμε, 
μεταξύ άλλων, 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 – Προαιρετική ημερήσια εκδρομή 
Οξφόρδη - Στράτφορντ–Απον–Έιβον - Bicester
Πρόγευμα και προτείνουμε μία προαιρετική 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 - Εκδρομή στο Γουίνδσορ
Πρόγευμα και θα μεταβούμε στην πόλη του Γουίνδσορ με τα 
θερινά ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας (προαιρετική 
είσοδος στο κάστρο), όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε την κατοικία των βασιλέων της Αγγλίας από 
τον καιρό του Γουλιέλμου του Κατακτητή που ξετυλίγει τα 
επιβλητικά τείχη του πάνω σε ένα λοφίσκο που περιτριγυρίζεται 
με τάφρο. Θα επισκεφθείτε τα επίσημα διαμερίσματα και το 
κουκλόσπιτο της βασίλισσας, όπως και το παρεκκλήσι του 

Αγίου Γεωργίου αφιερωμένο στον προστάτη άγιο του Τάγματος 
της Περικνημίδας. Μετά το τέλος της περιήγησης θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο να απολαύσουμε μια βόλτα στα παραδοσιακά 
δρομάκια της όμορφης ομώνυμης πόλης Γουίνδσορ. Επιστροφή 
στο Λονδίνο.

5η ημέρα Λονδίνο - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Σημαντική σημείωση: 
H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη 
εκτέλεση του προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από 
αυτές.

Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια. Διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα 
καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα 
με το παραπάνω πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνει: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων. Βραδινός Γύρος Λονδίνου (London By Night). 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & 
αρχαιολογικούς χώρους. Οι τιμές των προαιρετικών ενδέχεται 
να διαφοροποιούνται αναλόγως με τα εκάστοτε ισχύοντα όπως: 
αριθμός ατόμων, εορταστικές περίοδοι κλπ. Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

1η ημέρα Αναχώρηση για Βιέννη - Βουδαπέστη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βιέννη. Άφιξη και 
αναχωρούμε με προορισμό τη μεγαλοπρεπή πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, 
Βουδαπέστη. Χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

2η ημέρα Βουδαπέστη (περιήγηση) - Κρουαζιέρα Δούναβη
Πρόγευμα και η ημέρα είναι αφιερωμένη στη Βουδαπέστη. Υδάτινο 
σύνορο των δύο πλευρών της ουγγρικής πρωτεύουσας, ο Δούναβης 
βάζει τη δική του πινελιά γοητείας σε αυτή την πόλη-αρχιτεκτονικό 
αριστούργημα. Στην περιήγησή μας θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, 
με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου 
και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη 
Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στον λόφο των Ψαράδων θα δούμε 
τα κάστρα και την εκκλησία του Matthias, στην οποία γινόταν οι στέψεις 
των βασιλέων. Από το λόφο του Gellert θα έχουμε μία πανοραμική θέα της 
Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, 
την Citadella. Για όσους το επιθυμούν προτείνουμε μια προαιρετική 
κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου θα απολαύσουμε τα αξιοθέατα που 
βρίσκονται στις όχθες του ποταμού. Μία σίγουρα αξέχαστη εμπειρία.

3η ημέρα Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα - Βιέννη
Πρόγευμα και αναχώρηση μια από τις ομορφότερες μητροπόλεις της 
Ευρώπης, Μπρατισλάβα. Βρίσκεται στην καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης 
συνδεόμενη με τις γειτονικές χώρες μέσω του ποταμού Δούναβη. Οι βίλες 
νότια του ποταμού Δούναβη, τα γιγαντιαία παλάτια, αλλά και η πληθώρα 

των μπαρ που πλημμυρίζουν από νεολαία, κάνουν την πόλη να ξεχωρίζει. 
Το πιο χαρακτηριστικό αξιοθέατο δεν είναι άλλο από το Κάστρο με τους 
τέσσερις γωνιακούς πύργους που βρίσκεται σε έναν απομονωμένο λόφο 
των μικρών Καρπαθίων πάνω από τον Δούναβη. Η θέα που προσφέρει 
από ψηλά είναι φανταστική. Σε απόσταση αναπνοής απλώνεται η κεντρική 
αρτηρία της Μπρατισλάβα, ο Βεντούρσκα. Ένας πολυσύχναστος δρόμος 
γεμάτος καφέ, εστιατόρια και μπαρόκ παλάτια. Συνεχίζουμε για τη για τη 
λαμπερή, αυτοκρατορική και παραμυθένια πρωτεύουσα της Αυστρίας, 
Βιέννη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Βιέννη (περιήγηση πόλης) - Ανάκτορο Schönbrunn
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, 
όπου θα θαυμάσουμε τα σημαντικότερα 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. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο ανάκτορο και στον κήπο του 
Schönbrunn (είσοδος εξ ιδίων), που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών. 
Στα πολυτελή του δωμάτια φιλοξένησε ανά τις εποχές τη Μαρία Θηρεσία, 
την αυτοκράτειρα Σίσσυ, τη Μαρία Αντουανέτα, το Μέγα Ναπολέοντα, 
αλλά και την πρώτη παράσταση, στην αίθουσα με τους καθρέπτες, ενός 
εξάχρονου πιανίστα με το όνομα Μότσαρτ. Το απόγευμα ελεύθερος 
χρόνος για να περπατήσετε στην όμορφη πόλη και να απολαύσετε έναν 
βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σε ένα από τα πολλά παλιά και 
διάσημα καφέ της πόλης, όπως το Café Central.

5η ημέρα Βιέννη - Σάλτσμπουργκ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μοναδικό «κάστρο αλατιού», 
Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας άλλης 
ρομαντικής εποχής. Εδώ μπορείτε να περπατήσετε στους ατέλειωτους 
πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Επιπλέον, θα επισκεφτούμε τους κήπους 
του παλατιού Mιραμπέλ δίπλα στον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα 
ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης, θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, 
το Δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό της πόλης και το Αββαείο του Aγίου 
Πέτρου. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

6η ημέρα Bιέννη - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής.

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

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Προαιρετική κρουαζιέρα Δούναβη. 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

ΒΙΕΝΝΗ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ    ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ    ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

5 ΗΜΕΡΕΣ

6 ΗΜΕΡΕΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ 
ΛΟΝΔΙΝΟ
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1η ημέρα Πτήση για Παρίσι - Περιήγηση πόλης 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για το Παρίσι. Άφιξη 
στο αεροδρόμιο του Παρισιού και ξεκινάμε για την πανοραμική 
περιήγηση της πόλης. Θα περάσουμε από 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, Πύργο του Άιφελ, 
κάνοντας στάση στο Τροκαντερό. Συνεχίζοντας την περιήγησή 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 Κεραμεικού 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. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Παρίσι - Λούβρο - Βερσαλλίες - Βραδινός 
γύρος πόλης - Κρουαζιέρα στον Σηκουάνα
Μετά το πρόγευμα μεταφορά στο Λούβρο, όπου και θα ξεναγηθούμε 
σε ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης 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 Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι. 
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών 
που αποτέλεσαν το πρότυπο των περισσοτέρων βασιλικών οίκων 

της Ευρώπης. Στην εξ ιδίων επίσκεψη θα θαυμάσετε την Αίθουσα 
των Κατόπτρων, όπου υπογράφηκε η συνθήκη των Βερσαλλιών, 
τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του Λουδοβίκου του 14ου, γνωστού και 
ως «Βασιλιάς Ήλιος», της Μαρίας Αντουανέτας και θα περπατήσετε 
στους καταπληκτικούς κήπους των ανακτόρων. Το βράδυ σας 
προτείνουμε έναν νυχτερινό γύρο πόλης και ανάβαση στο 
υψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, τον λόφο της Μονμάρτης, 
όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, η πλατεία των υπαίθριων 
ζωγράφων και η οικία του Σαλβαδόρ Νταλί. Στη συνέχεια, 
προαιρετικά, θα απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στον 
Σηκουάνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα 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, τις εγκαταστάσεις και τα 
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 πολλά 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. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα Παρίσι - Πλατεία Βαστίλης - Συνοικία Μαραί 
- Quartier Latin - Άγιος Σουλπίκιος
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και 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. 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 Βίκτωρος 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. Η περιήγησή μας θα ολοκληρωθεί στο πολιτιστικό 
κέντρο Πομπιντού και στο δημαρχιακό μέγαρο του Παρισιού.

5η ημέρα Παρίσι - Προαιρετική ημερήσια εκδρομή στη 
Νορμανδία
Πρόγευμα και προαιρετική αναχώρηση για το βορειοδυτικό άκρο 
της Γαλλίας, Νορμανδία. Πρώτος σταθμός μας η πόλη της Ντοβίλ 
και στη συνέχεια η Τρουβίλ, δύο από τα ωραιότερα θέρετρα της 
χώρας με τη ρετρό ατμόσφαιρα και την κοσμοπολίτικη αύρα. 
Συνεχίζουμε, μέσα από μία ευχάριστη διαδρομή, για να φθάσουμε 
στην πανέμορφη πόλη Ονφλέρ, βουτηγμένη στα λουλούδια εξού 
και το όνομά της. Η πόλη με τα τριαντάφυλλα στα μπαλκόνια και 
τα γοητευτικά σοκάκια, απλώνεται νωχελικά στο «στόμιο» του 
Σηκουάνα, καθώς το ποτάμι ρέει για τη Μάγχη. Το απόγευμα 
επιστροφή στο Παρίσι.

6η ημέρα Παρίσι - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Χρόνος για τις τελευταίες 
αγορές σας και μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής μας γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.
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ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια. Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. 
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Επίσημος ξεναγός στο μουσείο του Λούβρου. 
Μεταφορά στη Disneyland. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνει: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (2,60 € σε 4* ξενοδοχεία & 1,70 € σε 3* ξενοδοχεία 
το άτομο τη διανυκτέρευση). Πακέτο εισόδου Λούβρο (περιλαμβάνει επίσημο ξεναγό, εισιτήριο μουσείου, προκράτηση & ραντεβού εισόδου για αποφυγή 
ουράς κατά την είσοδο & ακουστικά) 25 € ενήλικας – 15 € παιδί έως 25 ετών με ταυτότητα χώρας της ΕΕ. Βραδινός γύρος πόλης και κρουαζιέρα Σηκουάνα 
30 € το άτομο. Εισιτήριο Disneyland (1 parc) 86 € ενήλικας – 82 € παιδί 3-11 ετών. Ημερήσια εκδρομή στη Νορμανδία 80 € ενήλικας και 50 € παιδί 
έως 12 ετών. Οι παραπάνω τιμές ενδέχεται να διαφοροποιούνται αναλόγως με τα εκάστοτε ισχύοντα όπως: αριθμός ατόμων, εορταστικές περίοδοι κλπ. 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Σημαντική σημείωση: 
Στην πενθήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η πέμπτη ημέρα 
του εξαήμερου προγράμματος. Στην τετραήμερη εκδρομή 
δεν πραγματοποιούνται η τέταρτη ημέρα και η επίσκεψη στις 
Βερσαλλίες καθώς και η πέμπτη ημέρα. 
H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη 
εκτέλεση του προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από 
αυτές.

ΦΩΤΟΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ    ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
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1η ημέρα Πτήση για Ζυρίχη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την καταπράσινη, ειδυλλιακή 
πόλη της Ελβετίας, Ζυρίχη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την περιοχή.

2η ημέρα Ζυρίχη (περιήγηση πόλης) - Καταρράκτες Ρήνου
Πρόγευμα και η περιήγησή μας αρχίζει με την παλιά πόλη, όπου 
θα δούμε δύο υπέροχους αντικριστούς ναούς, το παλιό γυναικείο 
μοναστήρι του 13ου αιώνα, Φραουμνίστερ με τα περίφημα βιτρώ και 
τον μεγάλο μητροπολιτικό ναό Γκροσμίνστερ, την εκκλησία του Αγίου 
Πέτρου με τη μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού της Ευρώπης, το Δημαρχείο, 
το Πανεπιστήμιο και την Όπερα. Η Μπανχοφστράσε, λεωφόρος των 
μεγάλων τραπεζών, είναι ο κεντρικότερος και πολυτελέστερος δρόμος 
της Ζυρίχης, όπου είναι συγκεντρωμένη η αφρόκρεμα των διεθνών 
οίκων μόδας, κοσμηματοπωλείων, ωρολογοποιείων και σοκολατερί. 
Στη συνέχεια αναχωρούμε για τα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας, όπου θα 
θαυμάσουμε από τις εγκαταστάσεις του μεσαιωνικού κάστρου Λάουφεν, 
τους εντυπωσιακούς σε όγκο νερού καταρράκτες της Ευρώπης, 
καταρράκτες του ποταμού Ρήνου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Ζυρίχη - Βέρνη - Ιντερλάκεν - Λουκέρνη
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ελβετίας, Βέρνη. 
Η πόλη είναι κτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή του ποταμού Άαρ, 
με χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του 16ου αιώνα με φόντο τις 
μεγαλειώδεις Άλπεις. Στην περιήγηση μας θα δούμε τον καθεδρικό ναό 
του Αγίου Βικεντίου, την κεντρική αρτηρία Μάρκτγκάσε πλαισιωμένη από 
ψηφιδωτές στοές, τον περίφημο πύργο των Ρολογιών. Συνεχίζουμε για το 
κοσμοπολίτικο Ιντερλάκεν, την πόλη μεταξύ των λιμνών όπως είναι και το 
όνομά του. Θα περπατήσουμε στη λεωφόρο Χέεβεκ με τις καρυδιές και τις 
ινδικές καστανιές και θα θαυμάσουμε τις μοναδικές ομορφιές της πόλης. 
Αναχώρηση για τη Λουκέρνη. Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγησή μας 
στην πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα 
δρομάκια και τις μικρές πλατείες με τα σιντριβάνια. Σπουδαίο αξιοθέατο 
αποτελεί η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα Καπελμπρίκε που 
απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε 
ξύλο, το παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο που δίνουν 
στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στη 
Ζυρίχη.

4η ημέρα Ζυρίχη - Φράιμπουργκ - Μέλανας Δρυμός 
(Swartzwald) & Χωριά Ωρολογοποιών - Μπάντεν-Μπάντεν 
- Χαϊδελβέργη
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Φράιμπουργκ που αποτελεί μια από 
τις πιο όμορφες και ζωηρές παλιές πόλεις της Γερμανίας και ιστορική 
πανεπιστημιούπολη. Η παλιά πόλη είναι ένα κόσμημα γοτθικής και 

αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής που αιχμαλωτίζει το βλέμμα. Στο κέντρο 
της Munsterplatz θα θαυμάσουμε έναν από τους ωραιότερους γοτθικούς 
καθεδρικούς ναούς του κόσμου και θα δούμε τις κομψές αριστοκρατικές 
κατοικίες της Franziskanergrasse. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη και 
δασώδη περιοχή του Μέλανα Δρυμού που βρίσκεται ανάμεσα στον 
ποταμό Ρήνο και τις πηγές του Δούναβη. Θα δούμε τη λίμνη Titisee, 
τη μεγαλύτερη φυσική λίμνη του Μέλανα Δρυμού που βρίσκεται σε 
υψόμετρο 850μ. Επόμενη στάση οι καταρράκτες Triberg μέσα σε μία 
καταπράσινη τοποθεσία με τα νερά να πέφτουν από ύψος πολλών μέτρων, 
όπου θα επισκεφθούμε τα ξακουστά καταστήματα των ωρολογοποιών. 
Φθάνοντας στο Schonachbach, θα δούμε το μεγαλύτερο ρολόι-κούκο 
στον κόσμο. Συνεχίζουμε για την πόλη Μπάντεν-Μπάντεν, για την οποία 
λένε ότι αναγράφεται δύο φόρες το όνομά της λόγω της ομορφιάς της. 
Είναι κτισμένη σε μπαρόκ ρυθμό, καταπράσινη πόλη με μεγάλα πάρκα 
και φημίζεται για τα θερμά λουτρά της. Τέλος, άφιξη στην παραμυθένια 
Χαϊδελβέργη που βρίσκεται κτισμένη στις όχθες του ποταμού Neckar και 
στη σκιά του κάστρου Σλος. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Χαϊδελβέργη (περιήγηση) - Στρασβούργο
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στη Χαϊδελβέργη, έδρα του παλαιότερου 
πανεπιστημίου της Γερμανίας. Θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο 
ιστορικό κέντρο, όπου θα θαυμάσουμε πολλές μεσαιωνικές και νεότερης 
περιόδου εκκλησίες, όπως αυτή του Αγίου Πνεύματος, αλλά και των 
Ιησουϊτών. Επίσης, θα δούμε τον δρόμο των φιλοσόφων και το ιστορικό 
κέντρο με τον πεζόδρομο Hauptstrasse που θεωρείται ο μεγαλύτερος 
της Γερμανίας και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Στην πόλη 
εντυπωσιάζουν επίσης η λεγόμενη «φυλακή των φοιτητών», ο «πύργος 
των μαγισσών», που είναι τμήμα του μεσαιωνικού οχυρωματικού 
τείχους, το ξενοδοχείο Zum Ritter, το οποίο χρονολογείται από το 
1592 και η παλιά γέφυρα που ενώνει την πόλη με την απέναντι όχθη. 
Συνεχίζουμε για τη Γαλλία και το Στρασβούργο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

6η ημέρα Στρασβούργο (περιήγηση) - Προαιρετική κρουαζιέρα 
στον ποταμό Ιλ
Πρόγευμα και περιήγηση στο Στρασβούργο. Θα επισκεφτούμε το 
ιστορικό κέντρο της πόλης, το ονομαζόμενο και «Petite France» (Μικρή 
Γαλλία). Έχει χαρακτηρισθεί ως αξιοθέατο παγκόσμιας κληρονομιάς 
από την Unesco. Οι εικόνες που χαρίζει απλόχερα στους επισκέπτες 
της η «Μικρή Γαλλία» είναι πανέμορφες, σχεδόν παραμυθένιες, και 
άνετα προσφέρονται για καρτ-ποστάλ. Μικρές παρόχθιες κατοικίες του 
16ου και 17ου αιώνα με ξύλινο σκελετό. Επισκεφθείτε οπωσδήποτε το 
φράγμα Vauban (17ου αιώνα) και τις πολυφωτογραφημένες μεσαιωνικές 
γέφυρες Ponts Couverts με τους τέσσερις πύργους του 14ου αιώνα. 
Άλλα σημαντικά αξιοθέατα που θα επισκεφτούμε είναι ο καθεδρικός ναός 

της Παναγίας από ροζ γρανίτη και κορυφαίο δείγμα γοτθικής τέχνης, η 
maison Kammerzell, το αστρονομικό ρολόι της πόλης και το παλάτι Rohan 
που πλέον φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές εκθέσεις. Χρόνος ελεύθερος 
και για όσους επιθυμούν, προαιρετικά κρουαζιέρα στον παραπόταμο του 
Ρήνου, Ιλ. Θα πλοηγηθούμε στα στενά υδάτινα μονοπάτια του, όπου 
θα δούμε τα κουκλίστικα σπίτια με τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια που 
καθρεπτίζονται στα ασάλευτα νερά των καναλιών. Οι παραδοσιακές 
γέφυρες που ενώνουν τις όχθες, ενισχύουν και αναδεικνύουν τη 
γραφικότητα του τοπίου.

7η 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, όπως επίσης και μικρές 
πανέμορφες πλατείες με ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. Θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο στο ομορφότερο σημείο της παλιάς πόλης, τη λεγόμενη 
«Μικρή Βενετία» που χαρακτηρίζεται από κανάλια, περίτεχνες γέφυρες, 
αριστοκρατικά καφέ και πολυτελή εστιατόρια. Έπειτα αναχώρηση για το 
χωριό Riquewihr. Έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, κυρίως για την 
αρχιτεκτονική των κτιρίων του 16ου αιώνα, που μοιάζουν ανέπαφα, και 
των τειχών που το περιβάλλουν. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για 
το γραφικό χωριό Eguisheim στη βορειοανατολική Γαλλία, στο οποίο οι 
λέξεις ποτέ δε μοιάζουν αρκετές για να περιγράψουν την ομορφιά του. 
Βρίσκεται απλωμένο γύρω από ένα φρούριο του 8ου αιώνα και έχει 
αλλάξει ελάχιστα τους τελευταίους πέντε αιώνες. Το χωριό οχυρώθηκε 
για πρώτη φορά το 1257 και τον 16ο αιώνα κατασκευάστηκαν στενά 
πέτρινα σοκάκια σε κύκλους, δίνοντας στο Eguisheim έναν μοναδικό 
χαρακτήρα. Το κλίμα της περιοχής είναι ιδανικό για αμπελοκαλλιέργεια. 
Έτσι οι περισσότεροι κάτοικοί του είναι αμπελουργοί και τα σπίτια 
τους τα χρησιμοποιούν σαν κελάρια και μαγαζιά όπου οι πολυάριθμοι 
τουρίστες μπορούν να γευτούν ή και να αγοράσουν το κρασί τους. Έπειτα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

8η ημέρα Στρασβούργο - Βασιλεία - Ζυρίχη
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βασιλεία των τεχνών, της αρχιτεκτονικής 
και της υψηλής γαστρονομίας που βρίσκεται στις όχθες του Ρήνου. 
Ζωηρή πανεπιστημιούπολη και κέντρο της παγκόσμιας φαρμακευτικής 
βιομηχανίας η Βασιλεία γοητεύει με τις αντιθέσεις της. Θα δούμε τον 
ουρανοξύστη της Roche, κτίρια διεθνών οργανισμών και την ιστορική 
γέφυρα Mittlere Brucke που από το 1226 ενώνει την παλιά με τη 
σύγχρονη πόλη. Συνεχίζουμε για τη Ζυρίχη όπου θα πάρουμε την πτήση 
της επιστροφής μας.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΕΛΒΕΤΙΑΣ
ΑΛΣΑΤΙΑΣ

Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Θεσ/νίκη – Ζυρίχη – Θεσ/νίκη. Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* όπως 
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 περιλαμβάνει: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Κρουαζιέρα στον ποταμό Ιλ. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Σημαντική σημείωση: 
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν.
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8 ΗΜΕΡΕΣ

ZYΡΙΧΗ-ΒΕΡΝΗ-ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ-ΛΟΥΚΕΡΝΗ-
ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ    ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
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1η ημέρα Πτήση για Βρυξέλλες 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βρυξέλλες. 
Άφιξη και μεταφορά στην πρωτεύουσα του Βελγίου και έδρα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την αρχοντική 
και φιλόξενη πόλη.

2η ημέρα Βρυξέλλες - Ρότερνταμ - Ντελφτ - Χάγη - 
Άμστερνταμ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την Ολλανδία. Θα περάσουμε 
από το Ρότερνταμ που βρίσκεται στις εκβολές του Ρήνου 
και αποτελεί το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι του κόσμου με 
ουρανοξύστες και εντυπωσιακές γέφυρες. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε τη μεσαιωνική πόλη Ντελφτ που αποτέλεσε την 
πρώτη πρωτεύουσα του ολλανδικού κράτους και διαθέτει ένα 
πανέμορφο ιστορικό κέντρο με επιβλητικούς και μεγαλοπρεπείς 
ναούς. Αναχώρηση για τη διοικητική πρωτεύουσα της 
Ολλανδίας, Χάγη που αποτελεί έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου 
της Δικαιοσύνης, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αλλά και 
του ολλανδικού Κοινοβουλίου. Θα θαυμάσουμε το Παλάτι της 
Ειρήνης, όπου έχει έδρα το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης, 
κύριο όργανο του ΟΗΕ, και τα μοναδικής αρχιτεκτονικής αξίας 
κτίρια που στεγάζουν διπλωματικές αποστολές και υπηρεσίες. 
Ελεύθερος χρόνος στο παλαιότερο τμήμα της πόλης με 
την πλακόστρωτη πλατεία, Μπίνενχοφ. Τέλος, άφιξη στην 
πρωτεύουσα της Ολλανδίας, Άμστερνταμ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

3η ημέρα Άμστερνταμ (περιήγηση πόλης) - Ψαροχώρια
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη. Ο 
παραδοσιακός μύλος του Rembrandt στις όχθες του ποταμού 
Amstel, το εντυπωσιακό στάδιο Αρένα, η Heineken, η πανύψηλη 
Δυτική Εκκλησία, το μοναδικό Παλάτι του Βασιλιά, ο πλωτός 
Κεντρικός Σταθμός, είναι μερικά από τα πολλά αξιοθέατα μιας 
πόλης που «επιπλέει» στη θάλασσα. Θα δούμε τις πλατείες 
Ρέμπραντ και Λάιντσεπλεϊν, θα νιώσουμε τη ζωντάνια της πόλης 
στο κέντρο της και θα καταλήξουμε στην κεντρική πλατεία Νταμ 
με το Βασιλικό Παλάτι και τη Νέα Εκκλησία. Συνεχίζουμε με 
επίσκεψη στα γραφικά ολλανδικά ψαροχώρια Μάρκεν (Marken) 
και Φόλενταμ (Volendam). Κατά τη διάρκεια της εκδρομής 
θα επισκεφθούμε ένα τοπικό παραδοσιακό τυροκομείο 
όπου η μικρή Ολλανδέζα ντυμένη με τοπική φορεσιά θα μας 
εξηγήσει πως παρασκευάζονται τα περίφημα ολλανδικά τυριά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Προτείνουμε μια προαιρετική 
νυχτερινή βόλτα στα «Κόκκινα φανάρια».

4η ημέρα Άμστερνταμ - Αμβέρσα - Βρύξελλες 
(περιήγηση)
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Βέλγιο και συγκεκριμένα την 
Αμβέρσα, γνωστή και ως «πόλη των διαμαντιών», καθώς εκεί 
διακινείται το μεγαλύτερο ποσοστό διαμαντιών παγκοσμίως. 
Βρίσκεται πάνω στον ποταμό Σελντ, στην είσοδο προς τη Βόρεια 
Θάλασσα και αποτελεί το μεγαλύτερο λιμάνι του Βελγίου –και 
δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρώπη– συνδυάζοντας μοναδικά 

το παρελθόν με το παρόν. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς 
την αριστοκρατική πόλη των Βρυξελλών. Θα δούμε μία από 
τις ωραιότερες πλατείες του κόσμου, την πλατεία Γκραν-Πλας 
(Μεγάλη Πλατεία) με το εντυπωσιακό δημαρχείο, τον οίκο 
του βασιλιά, το παλάτι των Δουκών της Βραβάντης και άλλα 
αναγεννησιακά φλαμανδικά κτίρια. Επιπλέον, θα θαυμάσουμε 
το κτίριο του βελγικού Κοινοβουλίου, τον γοτθικό καθεδρικό 
ναό του Αγίου Μιχαήλ, τα κτίρια της Ε.Ε., την αψίδα του 
Θριάμβου κ.ά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Βρυξέλλες - Μπριζ - Γάνδη 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για μια από τις ωραιότερες πόλεις 
της κεντρικής Ευρώπης, τη γραφική Μπριζ, όπου θα δούμε 
τον πύργο του ναού της Παναγίας που φιλοξενεί το γλυπτό 
του Μιχαήλ Άγγελου «η Παρθένος και το Θείο Βρέφος». Η 
πόλη είναι γεμάτη από γραφικά κανάλια, παραμυθένιες λίμνες, 
όπως η Minnewater, και πλακόστρωτα μεσαιωνικά δρομάκια. 
Συνεχίζουμε με προορισμό τη Γάνδη, μία από τις παλαιότερες 
πόλεις του Βελγίου. Εκεί, μεταξύ άλλων, θα δούμε το κάστρο 
των Ιπποτών, τον καθεδρικό ναό Μπάαφ και θα γνωρίσουμε 
την πόλη που υπήρξε κατά τον Μεσαίωνα σπουδαίο εμπορικό 
λιμάνι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

6η ημέρα Βρυξέλλες - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.
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TΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια. Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται. Πρόγευμα σε μπουφέ 
καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 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 και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
Δεν περιλαμβάνει: Φόροι αεροδρομίων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (Βρυξέλλες 4.5 € ανά άτομο τη διανυκτέρευση, 
Άμστερνταμ 3.5 € ανά άτομο τη διανυκτέρευση). Νυχτερινή βόλτα στα «Κόκκινα Φανάρια» 15 € ανά άτομο. Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Σημαντική σημείωση: 
H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη 
εκτέλεση του προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από 
αυτές.

6 ΗΜΕΡΕΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ    ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
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1η ημέρα Πτήση για Κατοβίτσε - Κρακοβία 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για 
Κατοβίτσε Άφιξη και άμεση αναχώρηση για τη μαγευτική 
πόλη της Κρακοβίας. Πρώτη πρωτεύουσα της χώρας, 
πολιτιστικό και θρησευτικό κέντρο, πόλος έλξης χιλιάδων 
τουριστών. Μεταφορά και τακτοποιηση στο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας για μία πρώτη 
γνωριμία με την πανέμορφη πόλη. Διανυκτέρευση.

2η μέρα Κρακοβία - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα 
(Wieliczka) - Κρακοβία (περιήγηση)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βιελίτσκα, όπου 
τα αλατωρυχεία της αποτελούν υπέροχο δείγμα 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. Επιστροφή στην Κρακοβία, όπου θα δούμε, 
μεταξύ άλλων, τον λόφο Βαβέλ, τον γοτθικού ρυθμού 

καθεδρικό 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. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση στο 
διάσημο καφέ Michalika με φολκλορικά.

3η μέρα Κρακοβία - Άουσβιτς
Πρόγευμα και αναχωρούμε για 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. Επιστροφή στην Κρακοβία και ελεύθερος 
χρόνος.

4η μέρα Κρακοβία - Βαρσοβία
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση 
για την πολωνική πρωτεύουσα, Βαρσοβία. Άφιξη και 

τακτοποιηση στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα κάνουμε 
μια πρώτη βόλτα γνωριμίας στο κέντρο της πόλης.

5η ημέρα Βαρσοβία (περιήγηση) 
Πρόγευμα και 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, 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 που γεννήθηκε η Μαρί Κιουρί που τιμήθηκε με 
Νόμπελ.

6η ημέρα Βαρσοβία - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές 
σας. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για 
την πτήση της επιστροφής μας. Άφιξη στην πόλη μας 
γεμάτοι από τις πλούσιες εικόνες του ταξιδιού.

KΡΑΚΟΒΙΑ
ΑΟΥΣΒΙΤΣ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ

Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια. Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται. 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 περιλαμβάνει: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Εισιτήριο εισόδου Αλατωρυχεία Wieliczka περίπου 25€. 
Εισιτήριο εισόδου Auschwitz περίπου 20€ (περιλαμβάνει ξενάγηση περίπου 3 ωρών και ακουστικά). Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

5, 6 ΗΜΕΡΕΣ

Σημαντική σημείωση: 
Στην αναχώρηση στις 21/04 το πρόγραμμα είναι πενθήμερο, 
πραγματοποιείται αντίστροφα και δεν παραλείπεται τίποτα.
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1η ημέρα Πτήση για Μάλτα / Ξενάγηση στη Valletta
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο Μακεδονία 
και αναχώρηση για Μάλτα. Άφιξη στο αεροδρόμιο της 
Μάλτας μετά από πτήση μιάμισης ώρας. Αναχώρηση για 
την ξενάγηση στην περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος 
των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη Valletta. Η ξενάγηση 
γίνεται με τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων 
απαγορεύεται στο τμήμα της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για μια 
μοναδική καστρούπολη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία και 
απεριόριστη ομορφιά.Διασχίζοντας την πύλη της Floriana 
(Floriana Gate)το τοπίο μας μεταφέρει νοητά στη περίοδο 
των Ιωαννιτών Ιπποτών, εκπληκτικά κτίρια, πανέμορφα 
μπαλκόνια με ξύλινες κατασκευές σε έντονα χρώματα, 
παρεκκλήσια και ο εντυπωσιακός καθεδρικός ναός του St. 
Publio μας προιδεάζει για τις εικόνες που θα ακολουθήσουν 
.Ήρθε η ώρα να συναντήσουμε το συντριβάνι με τους 
Τρίτωνες (Triton Fountain) και να προσπεράσουμε ένα 
από τα πλέον αρχοντικά ξενοδοχεία της Μεσογείου – 
Το Phoenicia εξαιρετική επιλογή για ένα ρόφημα στο 
μοναδικό από πλευράς καλαισθησίας . Όλα γύρω μας είναι 
ανακαινισμένα από τον μοναδικό αρχιτέκτονα Renzo Piano. 
H Valletta μας υποδέχεται σε ένα σύμπλεγμα κατασκευών, 
70 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, τείχη 
και ακροπύργια, τάφροι και πολεμίστρες συνθέτουν μια 
εικόνα μιας μεσαιωνικής πόλης –κάστρου, πολιτιστική 
πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2018 που όμοια της δεν θα 
συναντήσετε πουθενά στον κόσμο ! Η προσπάθεια μας 
την πρώτη ημέρα, είναι να αποκτήσουμε όσο το δυνατό, 
μια περισσότερο συγκροτημένη άποψη της. Τα auberge 
(οι αρχοντικές κατοικίες ) των Ιωαννιτών Ιπποτών, το 
γκρεμισμένο από τους βομβαρδισμούς του Β΄Παγκοσμίου 
πολέμου κτίριο της Όπερας, η Παναγία της Νίκης (Our Lady 
of Victory ) το πρόσφατα κατασκευασμένο κοινοβούλιο, το 

Πρωθυπουργικό γραφείο, είναι μερικές μόνο από τις εικόνες 
που θα θαυμάσουμε πριν επισκεφθούμε τους κήπους της 
Baracca, ένα από τα ομορφότερα σημεία της πρωτεύουσας 
με καταπληκτική θέα, στο Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour) 
και τις Τρείς Πόλεις (Three Cities). Ο Καθεδρικός ναός του 
Αγ. Ιωάννη με τους πίνακες του Caravaggio θα μας αφήσει 
άναυδους με το καταπληκτικό εσωτερικό διάκοσμο του. 
Η κεντρική πλατεία με το Palazzo των Ιπποτών (Παλαιό 
Κοινοβούλιο) αλλά και κατοικία των Μαγίστρων κατά τη 
διάρκεια της παντοδυναμίας του Τάγματος (1530-1798), η 
πρόσφατα ανακαινισμένη κλειστή αγορά (Il Suq tal Belt) 
με τα αγροτικά προιόντα της Μαλτέζικης γης, είναι μερικά 
μόνο από τα σημεία που θα επισκεφθούμε. Στον ελεύθερο 
χρόνοι σας, θα σας προτείνουμε να διασχίσετε τα στενά 
δρομάκια παράλληλα και κάθετα με τον κεντρικό πεζόδρομο 
(Republic street )να επισκεφθείτε τη Strait street με τα 
ατμοσφαιρικά μικρά cafe τους κήπους Hastings, τη συνοικία 
της Αγ.Βαρβάρας (St.Barbara Bastions) με την υπέροχη 
θέα στο λιμάνι και το Fort Elmo στο βασικότερο σημείο 
της Valletta (παλαιά φυλακή όπου γυρίστηκε η ταινία το 
Εξπρές του Μεσονυκτίου). Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας το 
μεσημέρι –τα δωμάτια στην Μάλτα σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία παραδίδονται μετά τις 14.30 το μεσημέρι. Το 
βράδυ οργανωμένη περιήγηση στην περιοχή του St. Julians. 
Eπιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα Mosta - Mdina - St Anton Gardens
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την ξενάγηση στο κέντρο 
του νησιού, με πρώτη επίσκεψη στο Καθεδρικό Ναό της 
Παναγίας στη Μόστα. Στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στο 
λόφο του Ραμπάτ για την επίσκεψη στη σιωπηλή πολιτεία 
Μεδίνα, που είναι οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο και 
είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα πρωτεύουσα του νησιού, 

θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα μεσαιωνικά δρομάκια 
για να δούμε τα κυριότερα σημεία της πόλης. Αμέσως 
μετά θα επισκεφθούμε την αριστοκρατική κοινότητα του 
Attard και τους περίφημους κήπους του Αγίου Αντωνίου 
και το Προεδρικό μέγαρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. Το Μ. Σάββατο η λειτουργία της Ανάστασης 
πραγματοποιείται στη Valletta στις 19.00. Για όσους από τους 
επισκέπτες θελήσουν, περιλαμβάνεται δωρεάν μεταφορά 
από / προς τα ξενοδοχεία τους.

3η ημέρα Προαιρετική εκδρομή στο νησί Γκόζο
Μετά το πρωινό και για όσους το επιθυμούν ξεκινούμε 
προαιρετικά, για την ολοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό 
νησάκι Γκόζο. Για να φθάσουμε στο δεύτερο μεγαλύτερο 
νησί του αρχιπελάγους της Μάλτας, μεταφερόμαστε στο 
πορθμείο και επιβιβαζόμαστε στο ferry - boat. Η εξαιρετική 
ομορφιά του τοπίου, τα υπέροχα σπίτια και αγροικίες, η 
εναλλαγή των εικόνων που θα συναντήσετε θα σας πείσουν 
σίγουρα, για το πόσο άξιζε η επίσκεψή σας στο νησί του 
Γκόζο. Θα επισκεφτούμε την πρωτεύουσά του Rabat, με 
το περίφημο κάστρο, την παλιά πόλη, τη σπηλιά όπου 
κατοικούσε η νύμφη Καλυψώ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

4η ημέρα Τρεις Πόλεις (Senglea, Vitoriosa, 
Cospicua) - Πτήση επιστροφής
Μετά το πρωινό μας, θα γνωρίσουμε τις καταπληκτικές 
περιοχές των 3 πόλεων (The three cities) ένα μοναδικό 
σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών κατασκευών κάστρων, κατοικιών 
και σημαντικών κτιρίων, κτισμένα σε μια συγκλονιστική 
θέση στο Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour). Μεταφορά στην 
Sliema και το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής στην Θεσσαλονίκη.

ΜΑΛΤΑ
TO NHΣΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ

Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια με ναυλωμένη πτήση Air Malta Θεσσαλονίκη – Μάλτα – Θεσσαλονίκη. Περιλαμβάνει 8kg 
χειραποσκευή ανά άτομο και βαλίτσα 20kg ανά άτομο. Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο της Μάλτας. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχείο της επιλογής σας. Tρία (3) πρωινά & τρία (3) δείπνα (ισχύει για το ξενοδοχείο Dolmen) Ξενάγηση στη Valletta την 
1η ημέρα. Ξενάγηση στην Mosta – Mdina και στους Κήπους του Αγ. Αντωνίου την 2η ημέρα. Ξενάγηση στη Sliema και στις Τρεις 
Πόλεις την 4η ημέρα. Βραδινή περιήγηση στον Αγ. Ιουλιανό. Mεταφορά για τη λειτουργία της Ανάστασης από τα ξενοδοχεία σας. 
Ελληνόφωνος ξεναγός. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει: Φόροι αεροδρομίων 145 ευρώ. Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Προαιρετικές εκδρομές. 
Φιλοδωρήματα, ποτά, αχθοφορικά. Τοπικοί δημοτικοί φόροι οι οποίοι πληρώνονται απευθείας στο ξενοδοχείο (0,5€ ανά άτομα / 
ανά ημέρα). Προαιρετική εκδρομή στο νησί Γκόζο κόστους 40 € κατά άτομο.

Σημαντική σημείωση: 
H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση 
του προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από αυτές.

4 ΗΜΕΡΕΣ
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ΝΤΟΥΜΠΑΪ
& ΑΜΠΟΥ
ΝΤΑΜΠΙ 
7 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Πτήση για το Ντουμπάι 
Απογευματινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
το Ντουμπάι. Διανυκτέρευση εν πτήση.

2η ημέρα Ντουμπάι (ξενάγηση πόλης με γεύμα)
Άφιξη στο Ντουμπάι. 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 όπου αφήνουμε τα πράγματα μας στη φύλαξη και 
έπειτα 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. 
Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και στη συνέχεια επιστροφή στο 
ξενοδοχείο check in και τακτοποίηση στο δωμάτιο. 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. 

3η ημέρα Χρόνος ελεύθερος για Shopping & 
Απογευματινό Σαφάρι στην έρημο με 4x4 & 
βεδουίνικη βραδιά & ΒΒQ Δείπνο
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. 

4η ημέρα Ντουμπάι - Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου 
Ντάμπι και στο Yas Island με γεύμα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα των Αραβικών 
Εμιράτων, το Άμπου Ντάμπι. Η πρώτη στάση της διαδρομής 
μας θα είναι στο περίφημο θεματικό πάρκο της Φεράρι, 
στο νησί Γιαζ, δίπλα από τις εγκαταστάσεις της Formula 

1. Συνεχίζουμε για το κέντρο της πόλης, διασχίζοντας την 
κοσμοπολίτικη παραλιακή λεωφόρο Corniche. Θα θαυμάσουμε 
από τη μαρίνα του Άμπου Ντάμπι, το 7* ξενοδοχείο Emirates 
Palace, υπόδειγμα πολυτελούς αραβικής αρχιτεκτονικής και 
το White Palace, τη νέα κατοικία της βασιλικής οικογένειας. 
Στάση για φαγητό και ακολουθεί η επίσκεψη του Μεγάλου 
Λευκού Τζαμιού, κατασκευασμένου από μάρμαρο και χρυσό. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Ντουμπάι αργά το 
απόγευμα. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο.

5η ημέρα Ντουμπάι (Ημέρα ελεύθερη για βόλτες και 
shopping)
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα για χαλάρωση στη θάλασσα 
με βόλτα στη μαρίνα του Ντουμπάι και το The Walk. Για 
τον απογευματινό σας καφέ ή δείπνο, σας προτείνουμε το 
υπέροχο ξενοδοχειακό συγκρότημα Μαντινάτ Τζουμέιρα, 
για να απολαύσετε την όμορφη θέα στα κανάλια του και να 
φωτογραφήσετε το Μπουρζ αλ Αράμπ, πίνοντας το ποτό σας 
σε ένα από τα πολυάριθμα μαγαζάκια και εστιατόρια. Αξίζει 
να περιπλανηθείτε στο ομώνυμο σουκ, ένα μικρό παζάρι με 
παραδοσιακά αραβικά ενθύμια και να δοκιμάσετε ένα ναργιλέ 
ή Sisha, όπως είναι γνωστό.

6η ημέρα Ντουμπάι (Ημέρα ελεύθερη για βόλτες και 
shopping)
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες σας αγορές στα 
πολυάριθμα πολυκαταστήματα. Εναλλακτικά σας προτείνουμε 
να επισκεφθείτε το υδάτινο πάρκο Αquaventure του Atlantis 
the Palm ή το θεματικό πάρκο IMG.

7η ημέρα Ντουμπάι - Πτήση επιστροφής 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.

Περιλαμβάνει: Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση σύμφωνα με τις παραπάνω πτήσεις. Αποσκευές 30 kg και μία χειραποσκευή 8kg 
κατ’ άτομο. Μεταφορές από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. 4 ή 5 διανυκτερεύσεις στο Ντουμπάι σε ξενοδοχείο 
της επιλογής σας με πρωινό καθημερινά. Ξενάγηση μισής ημέρας στο Ντουμπάι με γεύμα. Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι και στο YAS 
Island με γεύμα Σαφάρι στην έρημο με 4x4 και μπάρμπεκιου δείπνο. ΔΩΡΟ για τους πελάτες που θα διαμείνουν στο ξενοδοχείο HILTON AL 
HABTOOR CITY 5* εισιτήρια κόστους 75 € ανά άτομο για την παρακολούθηση του μουσικοχορευτικού υπερθεάματος LA PERLE. *Η προσφορά 
αφορά στην κατηγορία bronze tickets και η κράτηση γίνεται απευθείας από τον πελάτη επί τόπου, βάσει διαθεσιμότητας*. Τοπικός ελληνόφωνος 
συνοδός ξεναγός και τοπικός αντιπρόσωπος που θα είναι μαζί σας όλες τις ώρες των δραστηριοτήτων και ξεναγήσεων. 24ωρο τηλέφωνο 
ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ.Δεν περιλαμβάνει: Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο 
καυσίμων & φιλοδωρήματα αξίας 370 €. Προαιρετικές εκδρομές. Δημοτικό φόρο διαμονής (πληρωτέος τοπικά, περίπου 5 € σε 5*, 4 € σε 4*, 
3 € σε 3* ξενοδοχείο ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση).

Σημαντική σημείωση: 
Στο 6ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται η 6η ημέρα του 
προγράμματος.
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.
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1η ημέρα Πτήση για Νέα Υόρκη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νέα Υόρκη. Καλωσορίσατε 
στο «Μεγάλο Μήλο»! Η πρώτη γνωριμία μας με την πόλη ξεκινά με 
τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Μανχάταν. Η Νέα Υόρκη 
αποτελείται από πέντε δήμους: Μανχάταν, Staten Island, Queens, 
Brooklyn και Bronx. Τα νησιά συνδέονται με γέφυρες, σήραγγες και 
πορθμεία. Κάποια από αυτά θα τα διασχίσουμε για να φθάσουμε στον 
προορισμό μας, την πόλη όπου ο κάθε ουρανοξύστης είναι κι ένα 
μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 
που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στο Μανχάταν. Όσοι επιθυμούν 
(ανάλογα με την ώρα) μπορούν να βγουν για έναν πρώτο περίπατο 
στην πόλη, συνοδευόμενοι από τον ξεναγό μας.

2η ημέρα Νέα Υόρκη - Ξενάγηση Βόρειο Μανχάταν, 
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης
Αρχίζουμε την ξενάγησή μας από την κυκλική πλατεία με το άγαλμα 
του Χριστόφορου Κολόμβου και το Λίνκολν Σέντερ. Συνεχίζουμε 
προς το Central Park, τον σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου της 
αμερικανικής μεγαλούπολης, που θα σας δώσει την ευκαιρία να 
αποδράσετε σε έναν μικρό φυσικό παράδεισο με τεχνητές λίμνες, 
περιποιημένους χώρους πικ-νικ, παιδικές χαρές, γήπεδα αθλοπαιδιών 
και ζωολογικό κήπο. Στη συνέχεια βλέπουμε το Πανεπιστήμιο 
Columbia. Συνεχίζουμε προς την ξακουστή 5η Λεωφόρο με το 
Μουσείο Guggenheim, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, τον 
Πύργο Trump, του πολυεκατομμυριούχου και σημερινού προέδρου 
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όλους τους Ευρωπαϊκούς οίκους μόδας 
και πολλά λαμπερά κοσμηματοπωλεία, όπως Cartier, Bulgari κ.ά. 
Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, ένα 
από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. 
Προχωρούμε προς το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα συγκρότημα 19 κτιρίων. 
Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του είδους του 
στον κόσμο, με καταστήματα, εστιατόρια και στο κέντρο, σε έναν από 
τους ουρανοξύστες, το Παρατηρητήριο με την εκπληκτική θέα, που 
ονομάζεται Top of the Rock. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας στην 
Μπρόντγουεϊ, την καρδιά των θεάτρων. Η Μπρόντγουεϊ είναι μια 
μεγάλη λεωφόρος που διατρέχει όλο το Μανχάταν και έχει δανείσει 
το όνομά της σε πολλές θεαματικές μουσικές παραγωγές. Για το βράδυ 
ακολουθήστε τις προτάσεις του ξεναγού σας.

3η ημέρα Νέα Υόρκη - Συνέχεια Ξενάγησης στο Νότιο 
Μανχάταν - Κρουαζιέρα 
Περιήγηση σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που έχουν το δικό 
τους χρώμα και κουλτούρα, όπως τοΓκρίνουιτς Βίλατζ και το Σόχο, 
τη γειτονιά του 19ου αιώνα που είναι γεμάτη γκαλερί, μπουτίκ 
και εστιατόρια. Φθάνουμε στη «Μικρή Ιταλία», με πολλά ιταλικά 
εστιατόρια και καταστήματα, που θα σας θυμίσει σκηνές από την 
ταινία «Ο Νονός». Προχωρούμε προς την Τσάιναταουν, μία από τις 
μεγαλύτερες περιοχές Ασιατών διάσημη για τα οικονομικά εστιατόρια, 
παντοπωλεία και καταστήματα έθνικ ειδών δώρων. Συνεχίζοντας 
προς το νότιο άκρο του Μανχάταν (Lower Manhattan), θα δούμε την 
πασίγνωστη Wall Street, η οποία λειτουργεί ως καρδιά των μεγάλων 
επιχειρήσεων και είναι έδρα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και 

του Federal Hall. Ακόμα νοτιότερα βρίσκεται το Μπάτερι Παρκ. Στο 
«Σημείο Μηδέν» ορθώνεται σήμερα o ουρανοξύστης «One World 
Trade Center», το ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. Στον χώρο έχει 
επίσης ανεγερθεί το συγκρότημα «National September 11th Memorial 
and Museum», που περιλαμβάνει ένα υπόγειο μουσείο και δύο 
πισίνες-μνημεία. Στο υπόγειο μουσείο φιλοξενούνται εκθέματα των 
θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, ενώ στο σημείο όπου βρίσκονταν 
οι Δίδυμοι Πύργοι έχουν κατασκευαστεί δύο πισίνες-δεξαμενές, με 
χαραγμένα τα ονόματα των θυμάτων που σκοτώθηκαν την ημέρα 
εκείνη. Συνέχεια στην προβλήτα South Street Seaport. Είναι κυρίως 
εμπορική και οικονομική περιοχή, αλλά περιλαμβάνει μερικά ωραία 
εστιατόρια και μπιστρό. H σημερινή μας ξενάγηση ολοκληρώνεται 
με μια κρουαζιέρα, όπου από το πλοιάριο θα θαυμάσουμε και θα 
φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωμένες προβλήτες, το ιστορικό Ellis 
Island, χώρο υποδοχής των μεταναστών παλαιότερα, το Άγαλμα 
της Ελευθερίας, καθώς και το Στέιτεν Άιλαντ και το New Jersey. Από 
κάθε σημείο της κρουαζιέρας θα απολαμβάνουμε μοναδική θέα στο 
Μανχάταν. Στη συνέχεια θα περάσουμε δίπλα από το Governor’s Island 
και το Μπρούκλιν.

4η ημέρα Νέα Υόρκη - Συνέχεια Ξενάγησης: Γέφυρα του 
Μπρούκλιν, Chelsea Market, Χάι Λάιν, HudsonYards
Αναχωρούμε σήμερα για μια βόλτα στη μαγική Γέφυρα του Μπρούκλιν 
(Brooklyn). Είναι η πρώτη κρεμαστή με χαλύβδινα καλώδια γέφυρα 
στον κόσμο και συνδέει το Μανχάταν με το Μπρούκλιν (η διαδρομή 
με τα πόδια διαρκεί περίπου 20 λεπτά). Εμβληματικό στοιχείο της 
εικόνας, αλλά και της καθημερινότητας της Νέας Υόρκης. Περπατώντας, 
αγναντεύουμε τη θέα και στο μυαλό μας έρχονται αμέτρητες εικόνες 
από ταινίες και τηλεοπτικές σειρές με φόντο τους ουρανοξύστες. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το υπέροχο Chelsea Market. Τα κόκκινα 
τούβλα κυριαρχούν και αγκαλιάζουν ολόκληρο τον τεράστιο χώρο της 
στεγασμένης αγοράς, οι industrial λεπτομέρειες, όπως οι σωλήνες, 
τα φουγάρα κλπ., κάνουν εμφανή την παρουσία τους - γενικά 
προετοιμαστείτε για έναν δαιδαλώδη χώρο με δεκάδες διαφορετικές 
επιλογές, εισόδους, εξόδους κλπ. Το Chelsea Market έχει καθιερωθεί 
ως το «Food Mall», στο οποίο, ωστόσο, υπάρχουν και αρκετές 
επιπλέον επιλογές για shopping και για καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 
Θα δούμε επίσης το Χάι Λάιν (The High Line), ένα μακρόστενο πάρκο 
εγκατεστημένο πάνω σε εγκαταλελειμμένες υπερυψωμένες γραμμές 
τραίνου. Συνεχίζουμε με την καινούργια γειτονιά, την Hudson 
Yards. Στο κέντρο δεσπόζει το «Vessel», ένα γιγαντιαίο κυψελοειδές 
γλυπτό πλέγμα διασυνδεόμενων κλιμάκων και πλατύσκαλων, που 
παραπέμπει σε έργα του Έσερ και στο οποίο μπορεί ο επισκέπτης να 
ανέβει. Απλωμένη σε 14 στρέμματα, η Hudson Yards περιλαμβάνει 
κήπους, άλση, δεκάδες εμπορικά και υπερπολυτελή καταστήματα, 
εστιατόρια διασήμων σεφ κλπ.

5η ημέρα Νέα Υόρκη - Woodbury Commons Outlets 
(προαιρετικό)
Σήμερα θα περάσουμε τη μέρα μας στο Woodbury Commons, 
έναν παράδεισο καταστημάτων, μόλις 1,15΄ από το Μανχάταν. 

Το Woodbury Common Premium Outlets διαθέτει πάνω από 220 
μπουτίκ και καταστήματα, που προσφέρουν τη μεγαλύτερη συλλογή 
των καλύτερων σχεδιαστών και εμπορικών σημάτων στον κόσμο, 
με προσφορές που κυμαίνονται από 20% έως και 70%. Επίσης, θα 
μπορέσετε να χαλαρώσετε σε μια ποικιλία από εστιατόρια και καφέ. 
Το βράδυ το East, το West και το Greenwich Village είναι από τις 
γειτονιές που καταγράφονται στους οδηγούς ως προτεινόμενες για 
τη νυχτερινή σας έξοδο.

6η ημέρα Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον DC (προαιρετικό)
Για σήμερα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στην Washington 
D.C., την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 
Η πόλη πήρε το όνομά της από τον Τζωρτζ Ουάσιγκτον, τον πρώτο 
πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η έδρα της κυβέρνησης των 
ΗΠΑ και εκεί βρίσκονται ο Λευκός Οίκος, το Κογκρέσο και το Ανώτατο 
Δικαστήριο. Κτισμένη στις όχθες του ποταμού Πότομακ, μεταξύ των 
πολιτειών της Βιρτζίνια και του Μέριλαντ, η Ουάσιγκτον DC αποτελεί 
από μόνη της μια πολιτεία της αμερικανικής επικράτειας (την πολιτεία 
Κολούμπια) και είναι προικισμένη με μεγαλόπρεπα κτίρια, επιβλητικά 
μνημεία της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, πολυάριθμα 
πάρκα με δεντροστοιχίες, μουσεία, πλατείες και ευθυγραμμισμένες 
λεωφόρους. Πέραν της ιστορικής της αξίας, είναι μία από τις 
ομορφότερες πόλεις των ΗΠΑ. Καθαρός αέρας, επιβλητικά μνημεία, 
περιποιημένοι κήποι - μια τέλεια δομημένη πόλη, η πρωτεύουσα 
του έθνους. Βλέπουμε το Καπιτώλιο, τον Λευκό Οίκο, το Κοιμητήριο 
του Άρλινγκτον με τα μνήματα των Κένεντι, το Λίνκολν Μεμόριαλ και 
άλλα αξιοθέατα. Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν δείγματα αξιόλογης 
αρχιτεκτονικής, καθώς και η DuPontCircle, κάτι σαν την 5η Λεωφόρο 
του Μανχάταν.

7η ημέρα Νέα Υόρκη - Βοστόνη (προαιρετικό) ή ελεύθερη 
μέρα - Αργά το βράδυ πτήση επιστροφής
Ημέρα ελεύθερη για όσους θέλουν να επισκεφθούν μουσεία και 
διάφορα αξιοθέατα της πόλης ή να συνδυάσουν βόλτες και ψώνια 
στην πλούσια αγορά. Προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή σε μία 
από τις αρχαιότερες πόλεις των ΗΠΑ, Βοστόνη. Θα επισκεφθούμε 
Πανεπιστήμια διεθνούς φήμης, όπως το Harvard και το MIT, θα δούμε 
τον πύργο Prudential και διάφορα βικτωριανά κτίρια, θα περάσουμε 
από το Symphony Hall, έδρα της Συμφωνικής Ορχήστρας της 
Βοστόνης κλπ. Η πόλη αυτή δεν χαρακτηρίζεται άδικα «The Walking 
City», αφού, συγκριτικά με τον υπόλοιπο κόσμο, η μετακίνηση με τα 
πόδια αποτελεί συχνή επιλογή. Αν επιλέξετε να αξιοποιήσετε τη μέρα 
στη Νέα Υόρκη σας μην παραλείψετε να κάνετε βόλτες στις παρακάτω 
γειτονιές του Μανχάταν και σε λιγότερο τουριστικά αξιοθέατα της 
πόλης όπως το Soho, West Village στη Δημόσια Βιβλιοθήκη και στο 
Κεντρικό Σταθμό Τρένων της Νέας Υόρκης.

8η ημέρα Διανυκτέρευση εν πτήση - άφιξη στην Ελλάδα 
το βράδυ
Διανυκτέρευση εν πτήση και άφιξη στη Ελλάδα το βράδυ. Τώρα 
καταλαβαίνετε ότι η Νέα Υόρκη είναι κάτι παραπάνω από ένα ταξίδι 
στις ΗΠΑ. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι ζωής στο κέντρο του κόσμου.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια για Νέα Υόρκη με την Turkish ή την Emirates. 2 αποσκευές δωρεάν. Διαμονή στο New York Marriott Eastside 4* (χωρίς πρωινό). Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν. Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν. ΔΩΡΟ: 
Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ. Βόλτα στο ChelseaMarket και στη γέφυρα του Μπρούκλιν. ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν με ξενάγηση! Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην 
Αμερική. Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός. 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy’s. Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ’ άτομο στο ξενοδοχείο σας στη Νέα Υόρκη. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
Δεν περιλαμβάνει: Φόρους αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) & ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (475 €). Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και τοπικοί φόροι (όχι ξεναγών/αρχηγών) υποχρεωτικά 
50$, πληρωτέα με την άφιξη την πρώτη μέρα. Εισιτήρια του Μετρό. Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα. 
Χρήσιμες πληροφορίες: Για την είσοδο σας στις ΗΠΑ είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε την αίτηση ESTA. Για λόγους ασφαλείας τα στοιχεία σας θα σταλούν πρώτα στο πρακτορείο μας για έλεγχο προτού καταχωρηθούν για την 
αίτηση ESTA. Εφόσον έχετε ταξιδέψει στο ΙΡΑΝ, ΣΟΥΔΑΝ, ΛΙΒΥΗ, ΣΟΜΑΛΙΑ ή την ΥΕΜΕΝΗ μετά από την 1η Μαρτίου 2011 θα χρειαστείτε βίζα για ΗΠΑ. Ζητήστε την βοήθεια μας στην συμπλήρωση εγκαίρως. Η σειρά των δραστηριοτήτων του 
προγράμματος είναι ενδεικτική. Ανάλογα με την ημερομηνία, ώρα αναχώρησης, διάρκεια ταξιδιού, αργίες, ώρες πτήσεων και για όποιον άλλον λόγο κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται να τροποποιηθεί, πάντα για την καλύτερη διεξαγωγή του και 
χωρίς παραλείψεις.

8 ΗΜΕΡΕΣ 
(6 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ)
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1n ημέρα Πτήση για Nτουμπρόβνικ (Ξενάγηση Πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ντουμπρόβνικ. 
Άφιξη και μεταφορά για την ξενάγηση της πόλης. 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 Αγίου Βλασίου προστάτη της 
πόλης, με το μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, 
η μεγάλη κρήνη του Ονούφριου, 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 Ονούφριου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. 
Σας προτείνουμε προαιρετικά κρουαζιέρα στα νησιά Ελαφίτη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ 
απολαύστε τη βόλτα σας στα σοκάκια της μεσαιωνικής πόλης και 
διασκεδάστε σε ένα από τα πολλά μπαράκια της.

2η ημέρα Ντουμπρόβνικ – Κότορ - Μπούντβα
Πρόγευμα και αναχωρούμε 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. Στην 
συνέχεια αναχώρηση για την Μπούτβα, που πήρε το όνομά 
της από την αρχαία ελληνική λέξη βους (βόδι). Όπως όμως 

αναφέρει η ελληνική μυθολογία όλαξεκίνησαν από τον Κάδμο, 
γιο του βασιλιά της Τύρου Αγήνορα και αδελφού της Ευρώπης. 
Θα ξεκινήσουμε από την μαρίνα της Μπούτβα όπου είναι 
αραγμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται βόρεια 
της Παλαιάς Πόλης και από εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα Ομπάλα 
που είναι ο πεζόδρομος περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε την 
κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούμε 
την Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα 
της Παλαιάς Πόλης, πάνω στα ερείπια παλαιών οχυρώσεων. Το 
φρούριο, που πολλές φορές άλλαξε σχήμα και μέγεθος, τώρα 
στεγάζει και το Θέατρο της Μπούτβα όπου φιλοξενούνται 
διάφορα πολιτιστικά δρώμενα, κυρίως θεατρικές παραστάσεις 
με δραματολόγιο ντόπιων και ξένων συγγραφέων. Αργότερα 
αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ.

3η ημέρα Ντουμπρόβνικ – Σπλιτ – Τρογκίρ – Ζαντάρ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για 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 και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το διάσημο τουριστικό 
θέρετρο Τρογκίρ. Τακτοποίηση το απόγευμα στο ξενοδοχείο 
μας στην περιοχή Ζαντάρ.

4η ημέρα Ζαντάρ – Λίμνες Πλίτβιτσε – Οπάτια
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στο 
Ζαντάρ. Πρόκειται για μια τουριστική πόλη με αξιοθέατα όπως 
ο οκτάγωνος πυργωτός ναός του Αγίου Δονάτου (9ος αι.) με 

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

5η ημέρα Οπάτια – Λιουμπλιάνα - Σπήλαια Ποστόινα 
- Ζάγκρεμπ
Πρόγευμα στο ξενοδοχέιο και αναχώρηση για τη Λιουμπλιάνα. 
Άφιξη και περιήγηση στην πόλη που είναι κτισμένη στις 
όχθες του ομώνυμου ποταμού, με έντονα στοιχεία από την 
αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική. Θα δούμε το παλιό Δημαρχείο 
και τον καθεδρικό ναό που δεσπόζουν την πόλη. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για τα μεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόινα που 
θεωρούνται τα δεύτερα σε μέγεθος σπήλαια της Ευρώπης. 
Με ειδικό τρενάκι διασχίζουμε ένα μεγάλο τμήμα του μεγάλου 
σπηλαίου και απολαμβάνουμε τον μοναδικό φαντασμαγορικό 
εσωτερικό διάκοσμο, από σταλακτίτες και σταλαγμίτες 
διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων. Αναχώρηση για το 
Ζάγκρεμπ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Ζάγκρεμπ – Επιστροφή
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη, 
γεμάτοι νέες εμπειρίες και υπέροχες αναμνήσεις.
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΚΡΟΑΤΙΑΣ-
ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ-
ΛΙΜΝΕΣ
ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ

Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια με απ’ ευθείας ναυλωμένη πτήση του γραφείου μας Θεσσαλονίκη - Ντουμπρόβνικ με πρωινή 
αναχώρηση και βραδινή επιστροφή. Τέσσερις (4) ή πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* ή 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο. Πρόγευμα σε μπουφέ & ένα δείπνο καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου ανάλογα με την επιλογή σας. 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 διπλωματούχος ξεναγός κατά τη ξενάγησή μας στο Ντουμπρόβνικ. 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνει: Εισιτήριο Εισόδου Εθνικό Πάρκο Λίμνες Πλίτβιτσε 
ενήλικες 250ΗΚΝ περίπου 35€ - παιδί 7-18 ετών 110ΗΚΝ περίπου 15€.Κρουαζιέρα του Λόκρουμ 10€ ανά άτομο (δε περιλαμβάνεται η 
είσοδος στο νησί).Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται. Checkpoints & Δημοτικοί Φόροι 15€ ανά άτομο.

Σημαντική σημείωση: 
Στην 5ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 2η ημέρα του 
προγράμματος.

5 & 6 
ΗΜΕΡΕΣ

(ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
& ΟΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ-ΚΟΤΟΡ-ΜΠΟΥΝΤΒΑ-
ΣΠΛΙΤ- ΤΡΟΓΚΙΡ-ΖΑΝΤΑΡ-OΠΑΤΙΑ-

ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ-ΖΑΓΚΡΕΜΠ
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1η ημέρα Πτήση για Ντουμπρόβνικ (ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη 
και μεταφορά για την ξενάγηση της πόλης. 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 Αγίου Βλασίου 
προστάτη της πόλης, με το μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, η 
μεγάλη κρήνη του Ονούφριου, 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 Ονούφριου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. 
Σας προτείνουμε προαιρετικά κρουαζιέρα στα νησιά Ελαφίτη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ απολαύστε μια βόλτα στα σοκάκια 
της μεσαιωνικής πόλης και διασκεδάστε σε ένα από τα πολλά μπαράκια της.

2η ημέρα Ντουμπρόβνικ - Εκδρομή στο Μόσταρ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει πόσο κοντά στην 
κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, το περίφημο Μόσταρ 
(παλιά γέφυρα - stari most), την πόλη που έμβλημά της έχει το μεγαλύτερο 
τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο με εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. 
Ένα σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης που συνδυάζει τα πιο χαρακτηριστικά 
στοιχεία της Ανατολής, χαμάμ, ισλαμικά τεμένη, παζάρι, φαγητά και ανατολίτικα 
γλυκά με τη δυτική φινέτσα, τον Καθολικισμό και την Ορθοδοξία. Είναι η 
βασίλισσα του Νερετβα, κτισμένη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, και η 
πόλη ενώνεται από επτά εντυπωσιακά γεφύρια .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. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Ντουμπρόβνικ-Νησί Κόρτσουλα & Μουσείο Μάρκο Πόλο
Πρόγευμα και αναχώρηση για εκδρομή στο νησί Κόρτσουλα. Διασχίζοντας την 
καταπράσινη χερσόνησο Πέλιασετς, φτάνουμε στο χωριό Όρεμπιτς, από όπου 

θα πάρουμε το καραβάκι μας για να βρεθούμε στην Κόρτσουλα, τη γενέτειρα 
του Μάρκο Πόλο. Η ονομασία σημαίνει «Μαύρη Κέρκυρα» των αρχαίων λόγω 
της μεγάλης δασικής κάλυψης του νησιού. Πρωτεύουσα είναι η ομώνυμη πόλη 
που βρίσκεται στο ανατολικό μέρος του νησιού και αποτελεί αρχιτεκτονικό 
παράδειγμα μιας εξαιρετικά διατηρημένης μεσαιωνικής πόλης. Μοιάζει με το 
Ντουμπρόβνικ και την Κέρκυρα έχοντας κι αυτή Ιταλική επιρροή. Η παλιά πόλη 
είναι πραγματικός θησαυρός γεμάτη από μοναστήρια, καθεδρικούς ναούς και 
μουσεία. Η ακτογραμμή του προσφέρει πεντακάθαρα νερά και υπέροχα τοπία. 
Αξέχαστες θα είναι οι εικόνες του χορού Mareshka που αποτελεί ιστορική 
αναπαράσταση ξιφομαχιών μεταξύ Χριστιανών και Μαυριτανών μεσαιωνικής 
εποχής, μια μάχη ανάμεσα στο καλό και στο κακό με νικητή πάντα το καλό. 
Περπατώντας στα στενά δρομάκια της πόλης θαυμάστε τα άριστα διατηρημένα 
κτίρια, τα τείχη της, το σπίτι και το μουσείο του Μάρκο Πόλο.

4η ημέρα Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούντβα
Πρόγευμα και αναχωρούμε 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. Στην συνέχεια αναχώρηση για τη Μπούντβα, που πήρε το 
όνομά της από την αρχαία ελληνική λέξη βους (βόδι). Όπως όμως αναφέρει η 
ελληνική μυθολογία όλα ξεκίνησαν από τον Κάδμο, γιο του βασιλιά της Τύρου 
Αγήνορα και αδελφού της Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε από την μαρίνα της 
Μπούτβα όπου είναι αραγμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται 
βόρεια της Παλαιάς Πόλης και από εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα Ομπάλα που 
είναι ο πεζόδρομος περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε την κεντρική πύλη των 
βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούμε την Ακρόπολη που κτίστηκε κατά 
τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα της Παλαιάς Πόλης, πάνω στα ερείπια παλαιών 
οχυρώσεων. Το φρούριο, που πολλές φορές άλλαξε σχήμα και μέγεθος, τώρα 

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
ΜΟΣΤΑΡ-ΚΟΤΟΡ-ΜΠΟΥΝΤΒΑ

στεγάζει και το Θέατρο της Μπούτβα όπου φιλοξενούνται διάφορα πολιτιστικά 
δρώμενα, κυρίως θεατρικές παραστάσεις με δραματολόγιο ντόπιων και ξένων 
συγγραφέων. Αργά το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.

5η ημέρα Μπούντβα - Τίρανα - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Αλβανίας. Εκεί θα 
ξεκινήσουμε την περιήγηση μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τον 
μοναδικό ορθόδοξο ναό της Αναστάσεως έναν από τους μεγαλύτερους και πιο 
εντυπωσιακούς ορθόδοξους ναούς στα Βαλκάνια, το κτίριο του Κοινοβουλίου, 
το αρχαιότερο τζαμί της Αλβανίας, την εντυπωσιακή κεντρική πλατεία με το 
έφιππο άγαλμα του Γεωργίου Καστριώτη εθνικού ήρωα της Αλβανίας, το 
προεδρικό μέγαρο και το κτίριο του πανεπιστημίου. Αμέσως μετά αναχωρούμε 
για τον δρόμο της επιστροφής με τελικό προορισμό την πόλη μας.

Σημείωση: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του 
προγράμματος.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας ναυλωμένη πτήση 
του γραφείου μας Θεσσαλονίκη – Ντουμπρόβνικ .με πρωινή αναχώρηση. 
Τέσσερεις (4) ή τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3*, 4* - όπως αυτά 
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του 
ξενοδοχείου ή .πρόγευμα σε μπουφέ & ένα δείπνο καθημερινά στο χώρο 
του ξενοδοχείου ανάλογα με την επιλογή σας. 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 διπλωματούχος ξεναγός κατά τη ξενάγησή 
μας στο Ντουμπρόβνικ. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται: Checkpoints & Δημοτικοί Φόροι 15€ ανά άτομο. 
Κρουαζιέρα 10€ ανά άτομο (δε περιλαμβάνεται η είσοδος στο νησί). Το 
καραβάκι για το νησί Κόρτσουλα: 5 € ανά άτομο. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

1η ημέρα Πτήση για Ντουμπρόβνικ (Ξενάγηση πόλης) - Μπούντβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη 
και μεταφορά για την ξενάγηση της πόλης. 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 Αγίου Βλασίου 
προστάτη της πόλης, με το μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, η 
μεγάλη κρήνη του Ονούφριου, 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 Ονούφριου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. 
Αναχώρηση για την Μπούντβα. Άφιξη και τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο.

2η ημέρα Μπούντβα – Κότορ
Πρόγευμα και αναχωρούμε 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. Στην συνέχεια αναχώρηση για την Μπούτβα , που πήρε το 
όνομά της από την αρχαία ελληνική λέξη βους (βόδι). Όπως όμως αναφέρει η 
ελληνική μυθολογία όλα ξεκίνησαν από τον Κάδμο, γιο του βασιλιά της Τύρου 
Αγήνορα και αδελφού της Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε από την μαρίνα της 

Μπούτβα όπου είναι αραγμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται 
βόρεια της Παλαιάς Πόλης και από εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα Ομπάλα που 
είναι ο πεζόδρομος περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε την κεντρική πύλη των 
βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούμε την Ακρόπολη που κτίστηκε κατά 
τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα της Παλαιάς Πόλης, πάνω στα ερείπια παλαιών 
οχυρώσεων. Το φρούριο, που πολλές φορές άλλαξε σχήμα και μέγεθος, τώρα 
στεγάζει και το Θέατρο της Μπούτβα όπου φιλοξενούνται διάφορα πολιτιστικά 
δρώμενα, κυρίως θεατρικές παραστάσεις με δραματολόγιο ντόπιων και ξένων 
συγγραφέων. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Ντουμπρόβνικ – Λίμνη Σκόρδας – Ποντγκόριτσα – Σβέτι 
Στεφάν
Πρωινό και αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο της Λίμνη Σκόδρας που θα 
μας εντυπωσιάσει με την βιοποικιλία και τα νούφαρα που επιπλέουν. Όσοι 
θέλουν προαιρετικά θα απολαύσουν μια μίνι κρουαζιέρα στη λίμνη με το 
μοναδικής ομορφιάς τοπίο. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τη πρωτεύουσα 
Ποντγκόριτσα που τα τελευταία χρόνια αλλάζει και αυτή όψη. Στην αριστερή 
όχθη του ποταμού Ρίμπνιτσα, η Παλιά Πόλη (Στάρα Βάρος ) αποτελούσε στα 
χρόνια της οθωμανικής αυτοκρατορίας τον πυρήνα της Ποντγκόριτσα. Μετά 
την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Μαυροβουνίου, η πόλη άρχισε να 
επεκτείνεται προς τη δεξιά όχθη με την ονομασία Νόβα Βάρος Σήμερα στη 
Στάρα Βάρος σώζονται ελάχιστα τοπόσημα από την εποχή των Οθωμανών – 
ανάμεσά τους θα δείτε ό,τι έχει απομείνει από το φρούριο Depedogen (γνωστό 
και ως Ribnica), που προστάτευε την πόλη από επιδρομές, καθώς επίσης τον 
πύργο του ρολογιού. Η βόλτα στη γειτονιά μοιάζει με ταξίδι στην ιστορία. 
Συνεχίζουμε την εκδρομή μας, στο κοιμισμένο ψαροχώρι του Αγίου Στεφάνου 
(Sveti Stefan): οχυρωμένο σε ένα μικρό νησάκι με μοναδική επικοινωνία με 
τη στεριά μια στενή (ενισχυμένη) λωρίδα άμμου, είναι η μεσογειακή βερσιόν 

του Mont St Michel στη Βρετάνη. Η διαφορά όμως είναι ότι η επικοινωνία δεν 
εξαρτάται από την άμπωτη και την παλίρροια, ενώ μέχρι το 1960 που ο Τίτο 
αποφάσισε να το μεταμορφώσει στον παιχνιδότοπο των rich and famous, είχε 
μόνιμους κατοίκους – όλοι ψαράδες. Έχοντας διατελέσει τόπος συνάντησης 
του διεθνούς jet set, το Sveti Stefan (Άγιος Στέφανος) είναι αδιαμφισβήτητα 
το διαμάντι του Μαυροβουνίου, και ίσως το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της 
αρχιτεκτονικής και της ιστορίας του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Μπούντβα – Τίρανα – Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Αλβανίας. Εκεί θα 
ξεκινήσουμε την περιήγηση μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τον 
μοναδικό ορθόδοξο ναό της Αναστάσεως έναν από τους μεγαλύτερους και πιο 
εντυπωσιακούς ορθόδοξους ναούς στα Βαλκάνια, το κτίριο του Κοινοβουλίου, 
το αρχαιότερο τζαμί της Αλβανίας, την εντυπωσιακή κεντρική πλατεία με το 
έφιππο άγαλμα του Γεωργίου Καστριώτη εθνικού ήρωα της Αλβανίας, το 
προεδρικό μέγαρο και το κτίριο του πανεπιστημίου. Αμέσως μετά αναχωρούμε 
για τον δρόμο της επιστροφής με τελικό προορισμό την Θεσσαλονίκη.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με απ’ ευθείας ναυλωμένη πτήση του γραφείου 
μας Θεσσαλονίκη – Ντουμπρόβνικ με πρωινή αναχώρηση. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.Πρόγευμα σε μπουφέ 
& ένα δείπνο καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου ανάλογα με την επιλογή σας. 
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 διπλωματούχος ξεναγός κατά τη ξενάγησή 
μας στο Ντουμπρόβνικ. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
Δεν περιλαμβάνονται:  Checkpoints & Δημοτικοί Φόροι 15€ ανά άτομο Κρουαζιέρα 
του Λόκρουμ 10€ ανά άτομο (δε περιλαμβάνεται η είσοδος στο νησί) Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ 
ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ 
4 ΗΜΕΡΕΣ

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ

(ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ & ΟΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)

(ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ & ΟΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)
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1η - 2η ημέρα Αναχώρηση - Απόπλους για Ανκόνα 
- Βενετία
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και 
απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω. 
Άφιξη και στη συνέχεια μεταφορά στη Βενετία. Τακτοποίηση 
σε ξενοδοχείο της περιοχής.

3η ημέρα Βενετία (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την ξενάγησή μας στην πόλη 
(εισιτήριο βαπορέτου εξ ιδίων). Θα μεταφερθούμε 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, τον 
πύργο του Ρολογιού, αλλά και το περίφημο παλάτι των 
Δόγηδων. Ολόκληρη η Βενετία είναι ένα «ζωντανό μουσείο» 
και τα βενετσιάνικου, γοτθικού ρυθμού κτίριά της θα σας 
ενθουσιάσουν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα Βενετία - Φλωρεντία (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της 
Τοσκάνης και λίκνο της ιταλικής Αναγέννησης, Φλωρεντία. 
Θα περιηγηθούμε στην Πιάτσα ντέλα Σινιορία, στο Πόντε 
Βέκιο και στην ιστορική πλατεία του καθεδρικού ναού 

με το καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών και το 
ιστορικό Βαπτιστήριο. Φυσικά δεν θα παραλείψουμε να 
φωτογραφήσουμε την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα με τα 
ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την περίφημη αψίδα 
της Ελευθερίας. Στη συνέχεια τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 
της περιοχής.

5η ημέρα Φλωρεντία - Πίζα - Ρώμη
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική Πίζα με τα 
μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο. 
Αποτελεί καμπαναριό του καθεδρικού ναού της πόλης και 
βρίσκεται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το 
Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. 
Στη συνέχεια αναχωρούμε για τη λεγόμενη «αιώνια πόλη» 
και πρωτεύουσα της Ιταλίας, Ρώμη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

6η ημέρα Ρώμη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης από το 
Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο του κόσμου. Στη συνέχεια, θα θαυμάσουμε τη 
ρωμαϊκή αγορά που ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και 
το κέντρο εξουσίας της αυτοκρατορίας. Σήμερα, αποτελεί 
έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους 
της Ευρώπης. Στην Piazza Venezia θα σας εντυπωσιάσει 
το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Vittorio Emanuele 

II, τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας. 
Το μνημείο περιέχει τον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη 
με την αιώνια φλόγα, χτισμένο κάτω από το άγαλμα της 
Ιταλίας μετά τον Ά  Παγκόσμιο Πόλεμο. Βρίσκεται μπροστά 
από τον λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από τους 
επτά ιστορικούς λόφους που ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη. 
Επίσης θα δούμε την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, 
τον ιππόδρομο και τις θέρμες του Καρακάλα. Στη συνέχεια 
ελεύθερος χρόνος για να επισκεφτείτε τη Πιάτσα Ναβόνα, τη 
Φοντάνα ντι Τρέβι, το Πάνθεον και άλλα μοναδικά αξιοθέατα 
της μοναδικής πόλης.

7η μέρα Ρώμη - Πομπηία - Απόπλους από Μπάρι
Πρόγευμα και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της 
Πομπηίας που έχει ανακηρυχθεί από την Unesco ως μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής 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. Αναχώρηση για το Μπάρι. 
Επιβίβαση στο καράβι και πλεύση για Ηγουμενίτσα.

8η μέρα Ηγουμενίτσα - Επιστροφή
Άφιξη, αποβίβαση και αναχώρηση για τον τελικό προορισμό 
μας. Άφιξη στην πόλη μας.

#B
UO

NG
IO

RN
OI

TA
LY

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΙΤΑΛΙΑΣ
ΒΕΝΕΤΙΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - 
ΠΙΖΑ - ΡΩΜΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ 

8 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνει: Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας, όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (AB4). 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 περιλαμβάνει: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (Βενετία 3.15€, Φλωρεντία 4.5€, Ρώμη 6€ ανά 
άτομο τη διανυκτέρευση). Checkpoints 25€. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στον 
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημαντική σημείωση: 
Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.
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1η μέρα Αναχώρηση - Ζάγκρεμπ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση 
για τα σύνορα των Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις και 
Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα της Κροατίας, φθάνουμε το 
βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα και γνωριμία με την πόλη.

2η μέρα Ζάγκρεμπ - Λιουμπλιάνα - Σπήλαια Ποστόινα 
- Τεργέστη - Βενετία
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Λιουμπλιάνα. Άφιξη και 
περιήγηση στην πόλη που είναι χτισμένη στις όχθες του 
ομώνυμου ποταμού, με έντονα στοιχεία από την αυστριακού 
τύπου αρχιτεκτονική. Θα δούμε το παλαιό Δημαρχείο και 
τον καθεδρικό ναό που δεσπόζουν στην πόλη. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για τα μεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόινα, που 
είναι τα 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 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 Αγιο Νικόλαο, το ονομαζόμενο Canal Grande, τον ναό του 
Αγίου Αντωνίου, τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και της Αγίας 
Τριάδος. Αργότερα μεταφορά και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 
της περιοχής.

3η μέρα Βενετία (περιήγηση πόλης) - Φλωρεντία
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την ξενάγησή μας στην πόλη 
(εισιτήριο βαπορέτου εξ ιδίων). Θα μεταφερθούμε 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, τον πύργο του Ρολογιού αλλά 
και το περίφημο παλάτι των Δόγηδων. Ολόκληρη η πόλη 
είναι ένα «ζωντανό μουσείο» και τα βενετσιάνικου, γοτθικού 
ρυθμού κτίριά της θα σας ενθουσιάσουν. Νωρίς το απόγευμα 
αναχώρηση για τη Φλωρεντία. Άφιξη και τακτοποίηση σε 
ξενοδοχείο της περιοχής.

4η μέρα Φλωρεντία (περιήγηση πόλης) - Ρώμη
Πρόγευμα και θα μεταφερθούμε στη Φλωρεντία, όπου θα 
αρχίσει η γνωριμία μας με την πρωτεύουσα της Τοσκάνης 
και λίκνο της ιταλικής Αναγέννησης. Θα περιηγηθούμε στην 
Πιάτσα ντέλα Σινιορία, στο Πόντε Βέκιο και στην ιστορική 
πλατεία του καθεδρικού ναού με το καμπαναριό, την Παναγία 
των Λουλουδιών και το ιστορικό Βαπτιστήριο. Φυσικά δεν θα 
παραλείψουμε να φωτογραφήσουμε την περίφημη Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την 
περίφημη αψίδα της Ελευθερίας. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
την αιώνια πόλη, Ρώμη. Άφιξη το απόγευμα, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη.

5η μέρα Ρώμη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης από το 
Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο του κόσμου. Στη συνέχεια, θα θαυμάσουμε τη 
ρωμαϊκή αγορά που ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το 
κέντρο εξουσίας της αυτοκρατορίας. Σήμερα, αποτελεί έναν από 
τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. 

Στην Piazza Venezia θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο 
αφιερωμένο στον Vittorio Emanuele II, τον πρώτο βασιλιά της 
σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας. Το μνημείο περιέχει τον Τάφο του 
Άγνωστου Στρατιώτη με την αιώνια φλόγα, χτισμένο κάτω από 
το άγαλμα της Ιταλίας μετά τον Ά  Παγκόσμιο Πόλεμο. Βρίσκεται 
μπροστά από τον λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό 
από τους επτά ιστορικούς λόφους που ήταν χτισμένη η αρχαία 
πόλη. Επίσης θα δούμε την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, 
τον ιππόδρομο και τις θέρμες του Καρακάλα. Στη συνέχεια 
ελεύθερος χρόνος για να επισκεφτείτε τη Πιάτσα Ναβόνα, τη 
Φοντάνα Ντι Τρέβι, το Πάνθεον και άλλα μοναδικά αξιοθέατα 
της μοναδικής πόλης.

6η μέρα Ρώμη - Νάπολη - Πομπηία - Απόπλους από 
Μπάρι
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Νάπολη, για να 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 οδό 
Τολέδο. Στη συνέχεια, αναχωρούμε για τον αρχαιολογικό 
χώρο της Πομπηίας που έχει ανακηρυχθεί από την Unesco ως 
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 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. Αναχώρηση για το Μπάρι. Επιβίβαση στο 
καράβι και πλεύση για Ηγουμενίτσα.

7η μέρα Ηγουμενίτσα - Επιστροφή
Άφιξη, αποβίβαση και αναχώρηση για τον τελικό προορισμό 
μας. Άφιξη στην πόλη μας.

ΙΤΑΛΙΚΗ 
ΣΕΡΕΝΑΤΑ

ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ-ΤΕΡΓΕΣΤΗ-ΒΕΝΕΤΙΑ- 
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΗ-ΠΟΜΠΗΙΑ

7 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνει: Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας, όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια 
σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (AB4). Πρόγευμα ή ημιδιατροφή στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά ανάλογα 
με την επιλογή του ξενοδοχείου. 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 περιλαμβάνει: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (Βενετία 
3.15€, Φλωρεντία 4.5€, Ρώμη 6€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση). Checkpoints 25€. Σπήλαια Ποστόινα 25-28€. Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στον πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημαντική σημείωση: 
Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.
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1η ημέρα Αναχώρηση - 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.

3η ημέρα Κοσέντζα - Κεφαλού - Παλέρμο
Πρωινό στο ξενοδοχείο. 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 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.

4η ημέρα Παλέρμο - Μονρεάλε
Πρωινό στο ξενοδοχείο. 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.

5η ημέρα Παλέρμο - Άκραγας - Κατάνια
Πρωινό στο ξενοδοχείο. 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.

6η ημέρα Κατάνια - Συρακούσες - Ορτυγία - Νότο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και 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.

7η ημέρα Κατάνια - Ταορμίνα - Λέτσε
Πρωινό στο ξενοδοχείο και 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.

8η ημέρα Λέτσε - Ελληνόφωνα χωριά Απουλίας - 
Μπρίντιζι
Πρωινό στο ξενοδοχείο. 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.

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

ΣΙΚΕΛΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ
ΧΩΡΙΑ
ΑΠΟΥΛΙΑΣ

Περιλαμβάνει: Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 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 σε μπουφέ στο ξενοδοχείο (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 περιλαμβάνει: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι 
ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Checkpoint (25€ ). Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.

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

9 ΗΜΕΡΕΣ
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1η ημέρα Αναχώρηση για Ηγουμενίτσα - Εν Πλω
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους 
με προορισμό την Ιταλία και το λιμάνι του Μπρίντιζι. Στον 
ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους 
πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν 
πλω.

2η ημέρα Μπρίντιζι - Αλμπερομπέλο - Ματέρα - 
Σαλέρνο
Κατάπλους στο λιμάνι του Μπρίντιζι, επιβίβαση στο λεωφορείο 
και αναχώρηση για το Αλμπερομπέλο που φημίζεται για τα 
κάτασπρα σπίτια με τις κωνικές στέγες, όπου η ιστορία τους 
χάνεται στα βάθη των αιώνων. Οι τρούλοι του Αλμπερομπέλο 
έχουν χαρακτηριστεί από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς. Θα περιηγηθούμε στα λιθόχτιστα σοκάκια και 
θα παρατηρήσουμε τα ζωγραφισμένα σχέδια στις στέγες 
κάθε τρούλου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Ματέρα που 
απέκτησε διεθνή φήμη από την αρχαία πόλη Σάσι ντι Ματέρα 
που σημαίνει «Οι πέτρες-σπηλιές της Ματέρα». Υπόσκαφες 
εκκλησίες, αγιογραφίες στους βράχους, τρώγλες (τα λεγόμενα 
Σάσι), που από άγριες και υγρές σπηλιές, μετατράπηκαν σε 
πανέμορφα παραδοσιακά σπίτια είναι μερικά από τα αξιοθέατα 
της πόλης. Αποτελεί μία από τις αρχαιότερες κατοικημένες 
πόλεις του κόσμου, με λαξευμένες σπηλιές, όπου οι κάτοικοι 
συνήθιζαν να ζουν. Θα δούμε το μοναστηριακό συγκρότημα 
της Παρθένου με τους ναούς του Αγίου Νικολάου και Αγίου 
Πέτρου και θα θαυμάσουμε το ιστορικό κέντρο. Άφιξη αργά το 
απόγευμα στο Σαλέρνο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Σαλέρνο - Προαιρετική κρουαζιέρα 
Ποζιτάνο και Αμάλφι
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και προαιρετική 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.

4η ημέρα Σαλέρνο - Κάπρι
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και νωρίς το πρωί θα πάρουμε 
το πλοίο 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.

5η ημέρα Σαλέρνο - Πομπηία - Νάπολη - Λέτσε
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη νεκρόπολη της Πομπηίας που 
αφανίστηκε μετά από μια φοβερή έκρηξη του Βεζούβιου. Ο 
αρχαιολογικός χώρος της Πομπηίας έχει ανακηρυχθεί από την 
Unesco ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Στην περιήγηση 
που ακολουθεί, θα δούμε τα περιμετρικά τείχη, 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. Μετά την Πομπηία θα κατευθυνθούμε στη 
Νάπολη. Θα δούμε πανοραμικά την παραλία με το παλάτι των 
Ισπανών, το κάστρο των Ντανζού, τη Στοά του Ουμπέρτου και το
μεγαλύτερο θέατρο λυρικής σκηνής Σαν Κάρλο, τα φτωχικά 
bassi της πολύβουης παλιάς πόλης. Αναχώρηση για το Λέτσε. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

6η ημέρα Λέτσε - Ελληνόφωνα Χωριά Απουλίας - 
Απόπλους από Μπάρι
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Η πανοραμική περιήγησή μας στο 
Λέτσε ξεκινάει από την κεντρική πλατεία 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 με τον μπαρόκ ρυθμό. Συνεχίζουμε για την 
επίσκεψη μας στα ελληνόφωνα χωριά του Σαλέντο, Στερνατία 
και Καλημέρα, που ακόμη και σήμερα οι κάτοικοι μιλούν τη 
διάλεκτο «Γκρίγκο» που η προέλευση της χάνεται στα βάθη 
του χρόνου. Το απόγευμα μεταφορά στο Μπάρι, επιβίβαση στο 
πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και διανυκτέρευση εν πλω.

7η ημέρα Ηγουμενίτσα - Επιστροφή
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που 
θα φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Άφιξη αργά το 
απόγευμα στην πόλη μας.

Περιλαμβάνει: Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα-Μπρίντιζι-Μπάρι-Ηγουμενίτσα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4). 
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. Ημιδιατροφή κατά τη διαμονή στο ξενοδοχείο. Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως 
αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. Εισιτήρια κρουαζιέρας στο κοσμοπολίτικο Κάπρι. Έμπειρος αρχηγός-συνοδός 
του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει: Checkpoints 20€. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, Σαλέρνο 3€ και Λέτσε 2€ το άτομο τη βραδιά. Κρουαζιέρα 
Ποζιτάνο και Αμάλφι. Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημαντική σημείωση: 
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και 
δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

ΚΟΣΤΙΕΡΑ
ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ
ΚΑΠΡΙ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ
ΧΩΡΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ

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

2η ημέρα Ζάγκρεμπ - Γκρατς - Βιέννη
Πρόγευμα και σύντομη περιήγηση της πόλης. Θα δούμε τα πάρκα 
Ribnjak, Zrinjevaν τον καθεδρικό ναό του Ζάγκρεμπ που είναι 
το ψηλότερο κτίριο της Κροατίας, καθώς και τη μεγάλη πλατεία 
στο Dolac που λειτουργεί η Κεντρική Αγορά. Συνεχίζουμε για 
το Γκρατς, τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Αυστρίας. Η παλιά 
πόλη αποτελεί ένα από τα καλύτερα διατηρητέα κέντρα πόλεων 
στην κεντρική Ευρώπη και βρίσκεται στον κατάλογο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Τα σημαντικότερα 
αξιοθέατά της είναι η Χάουπτπλατς, η τριγωνική πλατεία στην 
καρδιά της παλιάς πόλης, το αναγεννησιακού ρυθμού Δημαρχείο, 
ο καθεδρικός ναός, το τοπικό Κοινοβούλιο Λαντχάουζ και το 
μαυσωλείο του αυτοκράτορα Φερδινάρδου Β΄. Στη συνέχεια 
θα κατευθυνθούμε στη Βιέννη και θα τακτοποιηθούμε στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία 
με την πόλη με τη βοήθεια του αρχηγού μας.

3η ημέρα Βιέννη (περιήγηση) - Πράγα
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Θα 
περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρινγκ Στράσε 
(δακτύλιος του ιστορικού κέντρου), όπου θα δούμε το 
Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της 
Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο 
των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό 
Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους ναούς του Καρόλου 

του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα, θα δούμε 
εξωτερικά το παλάτι του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, 
θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, και στη συνέχεια θα 
περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με τον ορθόδοξο ναό 
της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Στεφάνου. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Τσεχίας, 
τη γραφική Πράγα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Πράγα - Καστρούπολη - Παλιά Πόλη - 
Κρουαζιέρα Μολδάβα
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση της Καστρούπολης και του 
Κάστρου όπου, μεταξύ άλλων, θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, 
το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, 
την αρχιεπισκοπή της Πράγας, το προεδρικό μέγαρο, τον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, τον ναό του Αγίου Νικολάου 
κ.α. Συνεχίζουμε την ξενάγηση στη χρυσή πόλη των 100 
πύργων. Θα συναντήσουμε καταστήματα επώνυμων οίκων 
μόδας, πολυτελή εστιατόρια και καφέ και θα καταλήξουμε στην 
πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. Εκεί θα θαυμάσουμε 
το παλιό δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, θα 
περάσουμε από το Κλεμεντίνου, θα δούμε τη βιβλιοθήκη, 
το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη 
γέφυρα του Καρόλου Δ́ . Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της 
Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς την πλατεία του Vaclav, 
σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας, όπου θα δούμε 
επίσης το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας. 
Για το βράδυ προτείνουμε να επιβιβαστούμε από την όχθη της 
«Μικρής πλευράς» σε καραβάκι όπου θα ακολουθήσει δίωρη 
κρουαζιέρα με γεύμα στο Μολδάβα.

5η ημέρα Πράγα - Μπρατισλάβα - Βουδαπέστη
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική Μπρατισλάβα. 
Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της γοητευτικής 
παραδουνάβιας γνωστής πανεπιστημιούπολης θαυμάζοντας 
τα μεσαιωνικά κτίσματα, τον καθεδρικό ναό, τα κυβερνητικά 
μέγαρα, το πανεπιστήμιο, το Δημαρχείο και την παλιά πύλη 
του Αγίου Μιχαήλ. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για τη 
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

6η ημέρα Βουδαπέστη (περιήγηση)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Θα δούμε 
την Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, 
τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη 
λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ 
Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα 
των Λεόντων. Στον λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και 
την εκκλησία του Ματίας, στην οποία γίνονταν οι στέψεις των 
βασιλέων. Από το λόφο του Gellert θα έχουμε μία πανοραμική 
θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της 
ελευθερίας και το κάστρο, την Citadella. Προτείνουμε μία 
προαιρετική κρουαζιέρα στον Δούναβη, όπου θα απολαύσουμε 
τα αξιοθέατα που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

7η ημέρα Βουδαπέστη - Επιστροφή
Μετά το πρόγευμα παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. 
Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για 
καφέ και φαγητό, άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ

ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΓΚΡΑΤΣ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ-
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

7 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνει: Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται. 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 περιλαμβάνει: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Προαιρετική κρουαζιέρα Μολδάβα και προαιρετική κρουαζιέρα στον Δούναβη. 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημαντική σημείωση: 
Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.

AYTOKΡΑΤΟΡΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ
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BOYΔΑΠΕΣΤΗ
ΒΙΕΝΝΗ 
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ
ΧΩΡΙΑ
5, 6 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνει: 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 περιλαμβάνει: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Προαιρετική κρουαζιέρα στον Δούναβη. 
Προαιρετική εκδρομή στη Μπρατισλάβα. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται.

Σημαντική σημείωση: 
Στην πενθήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η πέμπτη 
ημέρα του εξαήμερου προγράμματος.

1η ημέρα Αναχώρηση για Βουδαπέστη
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση 
για σύνορα Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι, Νόβι 
Σαντ. Περνώντας τα σύνορα Ουγγαρίας φθάνουμε στη 
μεγαλοπρεπή Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βουδαπέστη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την περιήγηση της πόλης. Θα 
δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, 
τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, θα θαυμάσουμε 
τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό 
μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από 
τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε 
τα κάστρα και την εκκλησία του Matthias, στην οποία γινόταν 
οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Gellert θα έχουμε 
μία πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το 
άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Citadella. Το βράδυ 
προτείνουμε μια προαιρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη για να 
θαυμάσετε από μια άλλη οπτική γωνία τα μεγαλοπρεπή κτίρια 
του Κοινοβουλίου και του Πύργου των Ψαράδων.

3η ημέρα Βουδαπέστη - Βιέννη
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βιέννη. Στην περιήγησή μας 
θα θαυμάσουμε εξωτερικά τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας 
Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των 
Βερσαλλιών, θα δούμε εξωτερικά το ανάκτορο Μπελβεντέρε 

και θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου 
θα δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το 
Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την 
πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, 
το παλιό Ανακτορικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία 
του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε 
στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περιδιαβούμε 
την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Χρόνος 
ελεύθερος. Επιστροφή αργά το απόγευμα στη 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 Margit Kovacs, 
και την ορθόδοξη εκκλησία του 1752. Περιπλανηθείτε 
στο χωριό των Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως 
χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος Ανδρέας, όπου μπορείτε 
να αγοράσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά 
δώρα. Συνεχίζουμε για το Visegrad, το επόμενο χωριό πάνω 
στο Δούναβη. Θα θαυμάσουμε και θα περιηγηθούμε στα δύο 
τεράστια κάστρα, χτισμένα από τον Βασιλιά Béla IV για την 
προστασία της περιοχής από τους Μογγόλους. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το Βασιλικό Παλάτι χτισμένο από τον Βασιλιά 
Λουδοβίκο Α’. Τέλος θα σταματήσουμε στο χωριό Esztergom, 
όπου θα δούμε τα πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία 
είναι: η Βασιλική, το Κάστρο και ο Καθεδρικός Ναός του 

Ezstergom, και η υπέροχη θέα του Δούναβη από το κάστρο, 
ιδανική για φωτογραφίες. Επιστροφή το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο.

5η ημέρα Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και προαιρετική εκδρομή 
με προορισμό την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα. 
Από τις ομορφότερες μητροπόλεις της Ευρώπης, η Μπρατισλάβα 
βρίσκεται στην καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης συνδεόμενη με 
τις γειτονικές χώρες μέσω του ποταμού Δούναβη. Οι βίλες 
νότια του ποταμού Δούναβη, τα γιγαντιαία παλάτια και κάστρα 
από την εποχή του κομμουνισμού, τα σημαντικότερα μουσεία, 
αλλά και η πληθώρα των μπαρ που πλημμυρίζουν από νεολαία, 
κάνουν την πόλη να ξεχωρίζει. Το πιο χαρακτηριστικό αξιοθέατο 
δεν είναι άλλο από το Κάστρο, στο οποίο στέφθηκαν Ούγγροι 
βασιλείς και φυλάσσονται αρκετά κοσμήματα του στέμματος. Η 
θέα που προσφέρει από ψηλά είναι φανταστική. Σε απόσταση 
αναπνοής απλώνεται η κεντρική αρτηρία της Μπρατισλάβα, 
ο Βεντούρσκα. Ένας πολυσύχναστος δρόμος γεμάτος καφέ, 
εστιατόρια και μπαρόκ παλάτια.

6η ημέρα Βουδαπέστη - Επιστροφή
Πρόγευμα, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση νωρίς το 
ταξίδι της επιστροφής μας. Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.
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1η ημέρα Αναχώρηση για Βελιγράδι - Βουδαπέστη
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και άμεση αναχώρηση για τη 
Βουδαπεστη. Άφιξη στα σύνορα των Ευζώνων, στάση στα 
αφορολόγητα για τις πιθανές σας αγορές. Διέλευση συνόρων 
και μέσω Νις, Βελιγραδίου και Νόβι Σαντ, φθάνουμε το βράδυ 
στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βουδαπέστη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και αμέσως μετά θα αρχίσουμε την περιήγηση μας 
στην πόλη, αρχικά με το λεωφορείο, για να αποκτήσουμε μια 
συνολική εικόνα και αργότερα με τα πόδια, για να θαυμάσουμε 
επιμέρους σημαντικά αξιοθέατα. Περιήγηση με το λεωφορείο: 
Τα ωραιότερα κτίρια της Βουδαπέστης είναι χτισμένα πάνω 
στις όχθες του Δούναβη, μεταξύ των οποίων το Βασιλικό 
Ανάκτορο, εκκλησίες, ιστορικά ανάκτορα και το Κοινοβούλιο 
της Ουγγαρίας. Πεζή περιήγηση: H συνοικία του Πύργου & η 
Παλιά Πόλη έχουν πεζοδρομηθεί και επανέκτησαν την αρχική 
τους γοητεία. Στην περιοχή του λόφου του Πύργου, μπορεί 
κανείς να επισκεφθεί εκτός από το Ανάκτορο των Aψβούργων, 
το Μουσείο Ιστορίας της Βουδαπέστης, την κρήνη του Matthias, 
το Θέατρο του Πύργου, το Ανάκτορο Σάντορ αλλά και την 
Εθνική Πινακοθήκη Ουγγαρίας, όπου είναι συγκεντρωμένα 
τα πολυτιμότερα έργα ουγγρικής τέχνης. Περπατώντας την 
παλιά πόλη της Bούδας, σταθείτε στην οδό των Λόρδων, όπου 
παλιότερα έμεναν αριστοκράτες και έμποροι. H αρχιτεκτονική 
των σπιτιών συνδυάζει τα μεσαιωνικά θεμέλια με τις γοτθικές 
λεπτομέρειες και τις ήσυχες αυλές. Αξίζει να δείτε την Εκκλησία 
του Aγίου Matthias, τον «Προμαχώνα των Ψαράδων» με 

τους κωνικούς πύργους και την υπέροχη θέα. Το μεσημέρι θα 
γευματίσουμε κατ ιδίαν στο κέντρο της πόλης και θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο βράδυ σας προτείνουμε μια κρουαζιέρα στον 
ποταμό Δούναβη για να θαυμάσετε εν πλω τα φωταγωγημένα 
κτίρια της πόλης με την μακροχρόνια ιστορία και την πλούσια 
πολιτιστική κληρονομιά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

3η ημέρα Βουδαπέστη - Βιέννη (περιήγηση πόλης) - 
Πράγα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας, 
Βιέννη. Άφιξη και θα δούμε εξωτερικά τα θερινά ανάκτορα της 
Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται 
ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούμε επίσης εξωτερικά το 
ανάκτορο Belvedere και θα περιηγηθούμε στην περίφημη 
λεωφόρο του Ρινγκ όπου θα θαυμάσουμε τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το 
τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, 
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό θέατρο, το 
Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάματος, τη Φωτίφ Κίρχε. 
Θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου 
και θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της ελληνικής 
παροικίας. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Πράγα. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.

4η ημέρα Πράγα (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και στην συνέχεια θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση 
πόλης. 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. Θα συνεχίσουμε 
τη ξενάγησή μας στην Καστρούπολη όπου θα δούμε το 
μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι 
Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό 
μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου 
Νικολάου κ.α Προτείνουμε να επιβιβαστούμε από την όχθη 
της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι όπου θα ακολουθήσει 
δίωρη κρουαζιέρα με γεύμα. Το βράδυ προτείνουμε να 
παρακολουθήσετε μια παράσταση Μαύρου θεάτρου.

5n ημέρα Πράγα - Ζάγκρεμπ (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ζάγκρεμπ. Μετά από 
ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη και περιήγηση πόλης. Θα δούμε τα 
ιστορικά μνημεία, τα στενά δρομάκια, τους ποδηλατοδρόμους, 
τα μικρά καφέ. Επίσης θα δούμε την εκκλησία του Αγίου 
Μάρκου, το κοινοβούλιο και το προεδρικό Μέγαρο. Στη 
συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. 
Διανυκτέρευση.

6η ημέρα Ζάγκρεμπ - Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση. Με τις απαραίτητες 
στάσεις καθ’ οδόν για καφέ και φαγητό φτάνουμε στην πόλη 
μας το βράδυ.

ΠΡΑΓΑ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

6 ΗΜΕΡΕΣ

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

ΔΩΡΟ Η ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ
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ΠΑNOΡΑΜΑ 

ΠΟΛΩΝΙΑΣ 

8 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνει: Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται. 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 περιλαμβάνει: Εισιτήριο εισόδου Αλατωρυχεία Wieliczka περίπου 25€. Εισιτήριο εισόδου Auschwitz 
περίπου 20€ (περιλαμβάνει ξενάγηση περίπου 3 ωρών και ακουστικά). Φόροι διαμονής, εφόσον υπάρχουν, περίπου 1€ άτομο/διανυκτέρευση. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και αρχαιολογικούς 
χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

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

2η ημέρα Βουδαπέστη (περιήγηση 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, την λεωφόρο της Δημοκρατίας με την Όπερα και τα 
καλοδιατηρημένα κτίρια, το ογκώδες μπαρόκ Κοινοβούλιο και 
τις γέφυρες που ενώνουν την Βούδα με την Πέστη. Αμέσως 
μετά θα περάσουμε στη Βούδα, όπου θα θαυμάσουμε το 
Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την Εθνική Πινακοθήκη, 
τον πύργο των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του 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. Θεωρείται η καρδιά και η ψυχή της Πολωνίας, 
πατρίδα πολλών από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες, 
συγγραφείς, μουσικούς, σκηνοθέτες και έδρα ενός από τα 
παλαιότερα πανεπιστήμια του κόσμου. Άφιξη στο ξενοδοχείο 
και τακτοποίηση.

3η ημέρα Κρακοβία (ξενάγηση) - Αλατωρυχεία 
Βιελίτσκα (Wieliczka)
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και ξεκινάμε για την 
περιήγησή μας στην Κρακοβία. 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, τον Πύργο του Δημαρχείου, 

καθώς και την παλιά εβραϊκή συνοικία Κάζιμιερτς. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για τη Βιελίτσκα, όπου τα αλατωρυχεία της 
αποτελούν υπέροχο δείγμα 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. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Κρακοβία - Άουσβιτς
Πρόγευμα και αναχωρούμε για 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. Επιστροφή στην Κρακοβία 
και ελεύθερος χρόνος.

5η ημέρα Κρακοβία - Βαρσοβία (περιήγηση)
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για 
τη Βαρσοβία. Άφιξη και ακολουθεί ξενάγηση στα αξιοθέατα 
της πόλης. 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, 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 που γεννήθηκε 
η Μαρί Κιουρί που τιμήθηκε με Νόμπελ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

6η ημέρα Βαρσοβία - Μπρατισλάβα 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική 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 για μια πρώτη γνωριμία. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση.

7η ημέρα Μπρατισλάβα (περιήγηση πόλης) - Βελιγράδι 
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την περιήγησή μας. Θα περπατήσουμε 
στο ιστορικό κέντρο της γοητευτικής παραδουνάβιας γνωστής 
πανεπιστημιούπολης θαυμάζοντας τα μεσαιωνικά κτίσματα, τον 
καθεδρικό ναό, τα κυβερνητικά μέγαρα, το πανεπιστήμιο, το 
Δημαρχείο και την παλιά πύλη του Αγίου Μιχαήλ. Αναχώρηση 
για το Βελιγράδι. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος για να εξερευνήσουμε τη σερβική 
πρωτεύουσα.

8η ημέρα Βελιγράδι (περιήγηση πόλης) - Επιστροφή 
Πρόγευμα και σύντομη περιήγηση στο Βελιγράδι. Θα δούμε τα 
κατεστραμμένα κτίρια από τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς των 
78 ημερών, απέναντι στην ανίσχυρη, αλλά περήφανη Σερβία. 
Επίσης, θα δούμε το κρατικό Θέατρο και το εθνικό μουσείο στην 
πλατεία Δημοκρατίας, το ιστορικό μουσείο, το κοινοβούλιο, το 
προεδρικό μέγαρο, το δημαρχείο της πόλης. Στη συνέχεια, 
αναχώρηση για την επιστροφή μας με ενδιάμεσες στάσεις για 
καφέ και φαγητό. Άφιξη στην πόλη μας γεμάτοι με όμορφες 
αναμνήσεις από το ταξίδι μας.
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ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
ΜΟΣΤΑΡ - ΣΕΡΑΓΕΒΟ

5 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνει: Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα σε μπουφέ & ένα δείπνο καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου ανάλογα με την 
επιλογή σας. 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 διπλωματούχος ξεναγός κατά τη ξενάγησή μας στο Ντουμπρόβνικ. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνει: Checkpoints 
και δημοτικοί φόροι 15€ ανά άτομο. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Κρουαζιέρα 10€ ανά άτομο (δεν περιλαμβάνεται η είσοδος στο νησί). Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους. 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

1η ημέρα Αναχώρηση για Ντουμπρόβνικ
Συγκέντρωση στα γραφεία νωρίς το πρωί και αναχώρηση 
για το Ντουμπρόβνικ. Με τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο αργά το βράδυ.

2η ημέρα Ντουμπρόβνικ (ξενάγηση)
Πρόγευμα και ξενάγηση στο Διαμάντι της Αδριατικής, 
Ντουμπρόβνικ. 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 τον μαρμάρινο οπλισμένο 
ιππότη στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, 
το φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος 
και το παλαιότερο φαρμακείο της πόλης από την εποχή της 
δημοκρατίας της Ραγούζας. Δε θα παραλείψουμε να δούμε 
τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή κρήνη του Ονοφρίου, 
καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Προτείνουμε μία προαιρετική 
μίνι κρουαζιέρα γύρω από το πευκόφυτο νησί Λόκρουμ και για 
να θαυμάσουμε την πόλη από μία διαφορετική οπτική γωνία. 
Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Το 

βράδυ απολαύστε τη βόλτα σας στα σοκάκια της μεσαιωνικής 
πόλης και διασκεδάστε σε ένα από τα πολλά μπαράκια της.

3η ημέρα Ντουμπρόβνικ - Μόσταρ - Σεράγεβο
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει 
πόσο κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, το περίφημο Μόσταρ (παλιά γέφυρα - stari 
most), την πόλη που έχεις ως έμβλημα το μεγαλύτερο τοξωτό 
γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από εντολή του Σουλεϊμάν 
του Μεγαλοπρεπή. Ένα σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης που 
συνδυάζει στοιχεία της Ανατολής, χαμάμ, ισλαμικά τεμένη, 
παζάρι, φαγητά και ανατολίτικα γλυκά με αυτά της Δύσης, όπως 
ο καθολικισμός. Είναι η βασίλισσα του Νερέτβα, κτισμένη στις 
όχθες του ομώνυμου ποταμού, και η πόλη ενώνεται από επτά 
εντυπωσιακά γεφύρια, 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. Άφιξη αργά το απόγευμα στο 
Σεράγεβο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Σεράγεβο (Ξενάγηση Πόλης)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα ξεναγηθούμε στην 
πόλη - χωνευτήρι πολιτισμών και θρησκειών για αιώνες, 
Σεράγεβο που περιβάλλεται από τις Δειναρικές Άλπεις. Η 

πόλη είναι γνωστή για τη θρησκευτική της ποικιλομορφία, 
καθώς συνυπάρχουν πιστοί του ισλάμ, του καθολικισμού, 
της ορθοδοξίας και του ιουδαϊσμού. Στην περιήγησή μας 
στην πόλη, δύσκολα θα αποφύγουμε τις αναφορές από τα 
σκοτεινά χρόνια του τραγικού πολέμου της Βοσνίας, ενώ το 
παλιό τούνελ που χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκειά του 
έχει γίνει μουσείο. Σήμερα αναδύεται ως μία κοσμοπολίτικη, 
νεανική και σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με ξεχωριστή 
προσωπικότητα. Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Miljacka 
και κυκλωμένη από καταπράσινους λόφους, η «Ιερουσαλήμ 
της Ευρώπης» προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους λάτρεις 
της Ιστορίας. Στα ανατολίτικα σοκάκια της παλιάς πόλης, θα 
βρούμε χαλιά, χειροτεχνήματα και διάφορους παραδοσιακούς 
τεχνίτες όπως οι σιδεράδες της οδού Kazandziluk για να 
αγοράσουμε σουβενίρ (σφαίρες-στυλό, βλήματα-ανθοδοχεία 
και άλλα μεταποιημένα «λάφυρα» του πολέμου). Επιστροφή το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Σεράγεβο - Επιστροφή
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε για το ταξίδι της επιστροφής. 
Μετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη 
μας.
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1η ημέρα Αναχώρηση - Τίρανα - Μπούντβα
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση με προορισμό το 
Μαυροβούνιο. Περνώντας από την Αλβανία θα δούμε τα Τίρανα 
με τα χαρακτηριστικά κτίρια που χρωματίστηκαν έντονα ώστε 
οι προσόψεις τους να θυμίζουν γιγάντιους καμβάδες ποπ αρτ, 
στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας κι ανανέωσης. Επίσης 
θα δούμε τον μοναδικό ορθόδοξο ναό της Αναστάσεως έναν 
από τους μεγαλύτερους και πιο εντυπωσιακούς ορθόδοξους 
ναούς στα Βαλκάνια. Συνεχίζουμε για το Μαυροβούνιο 
και την Μπούντβα με τη μοναδική αρχιτεκτονική, τα δύο 
χιλιάδων χρόνων στενά της δρομάκια και τα όμορφα μικρά της 
καταστήματα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα Μπούντβα (περιήγηση) - Κότορ - 
Ντουμπρόβνικ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην Μπούντβα 
από την ομώνυμη μαρίνα της, όπου είναι αραγμένα πανάκριβα 
πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται βόρεια της παλαιάς πόλης και 
από εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα Ομπάλα που είναι ο πεζόδρομος 
περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε την κεντρική πύλη των 
βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούμε την Ακρόπολη που 
κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα της παλιάς πόλης, 
πάνω στα ερείπια προηγούμενων οχυρώσεων. Το φρούριο, 
που πολλές φορές άλλαξε σχήμα και μέγεθος, στεγάζει τώρα 
και το θέατρο της Μπούντβα, όπου φιλοξενούνται διάφορα 
πολιτιστικά δρώμενα, κυρίως θεατρικές παραστάσεις με 

δραματολόγιο ντόπιων και ξένων συγγραφέων. Συνεχίζουμε 
για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι περικυκλωμένο από ένα 
τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία 
της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο Κόλπος του Κότορ, που είναι και 
το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική της 
παλιάς πόλης έχουν συμβάλει στην ανακήρυξή του ως Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την Unesco. Θα 
περιηγηθούμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος 
του 12ου αιώνα, καθώς και στον ναό του Αγίου Νικολάου. 
Αναχώρηση για το μαργαριτάρι της Αδριατικής, το εντυπωσιακό 
Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της 
περιοχής.

3η ημέρα Ντουμπρόβνικ (ξενάγηση)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στην πόλη 
που φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια, 
περιτριγυρισμένη από τα καλοδιατηρημένα τείχη. Βρίσκεται 
υπό την προστασία της Unesco και χαρακτηρίζεται ως μνημείο 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα, μέσα στην 
παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, όπως ο 
μητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, Αγίου Βλασίου, 
με τον μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, η μεγάλη 
κρήνη του Ονοφρίου, το φραγκισκανό μοναστήρι με την 
εκκλησία του Σωτήρος και το παλαιότερο φαρμακείο της πόλης 
από την εποχή της δημοκρατίας της Ραγούζας. Επίσης, θα δούμε 
τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή κρήνη του Ονοφρίου, 

καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Προτείνουμε μία προαιρετική 
μίνι κρουαζιέρα γύρω από το πευκόφυτο νησί Λόκρουμ και για 
να θαυμάσουμε την πόλη από μία διαφορετική οπτική γωνία. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ 
απολαύστε τη βόλτα σας στα σοκάκια της μεσαιωνικής πόλης και 
διασκεδάστε σε ένα από τα πολλά μπαράκια της

4η ημέρα Ντουμπρόβνικ - Μόσταρ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει 
πόσο κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, το περίφημο Μόσταρ (παλιά γέφυρα - stari 
most), την πόλη που έχεις ως έμβλημα το μεγαλύτερο τοξωτό 
γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από εντολή του Σουλεϊμάν 
του Μεγαλοπρεπή. Ένα σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης που 
συνδυάζει στοιχεία της Ανατολής, χαμάμ, ισλαμικά τεμένη, 
παζάρι, φαγητά και ανατολίτικα γλυκά με αυτά της Δύσης, όπως 
ο καθολικισμός. Είναι η βασίλισσα του Νερέτβα, κτισμένη στις 
όχθες του ομώνυμου ποταμού, και η πόλη ενώνεται από επτά 
εντυπωσιακά γεφύρια, 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Ντουμπρόβνικ - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη μας. Με τις απαραίτητες 
στάσεις, άφιξη αργά το βράδυ.
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KOTΟΡ-ΜΠΟΥΝΤΒΑ-ΜΟΣΤΑΡ

5 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνει: Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου ή πρόγευμα σε μπουφέ και ένα δείπνο 
καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου ανάλογα με την επιλογή σας. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Επίσημος διπλωματούχος ξεναγός κατά τη ξενάγησή μας στο Ντουμπρόβνικ. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνει: Checkpoints και Δημοτικοί φόροι 15€ ανά άτομο. Κρουαζιέρα 10€ ανά άτομο. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και 
αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.



36 Europe By Bus

ΠΑNOΡΑΜΑ 
KΡΟΑΤΙΑΣ
ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΛΙΜΝΕΣ
ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ
7 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνει: Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα και ένα δείπνο καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου. 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 στο 
Ντουμπρόβνικ. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνει: Checkpoints και Δημοτικοί φόροι 15€. Εισιτήριο εισόδου Σπήλαια Ποστόινα ενήλικας 25,8€ - παιδί 
6-15 ετών 15,5€. Εισιτήριο Εισόδου Εθνικό Πάρκο Λίμνες Πλίτβιτσε ενήλικες 250ΗΚΝ περίπου 35€ - παιδί 7-18 ετών 110ΗΚΝ περίπου 15€. Κρουαζιέρα 10€ ανά άτομο. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

1η ημέρα Αναχώρηση για Ζάγκρεμπ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και 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 - Κόζινα
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και αναχωρούμε για τη 
λιλιπούτεια πρωτεύουσα της Σλοβενίας, Λιουμπλιάνα. Βρίσκεται 
χτισμένη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού και αποπνέει αέρα 
αυθεντικής κομψότητας και αρχοντιάς σε κάθε της γωνιά. Διαθέτει 
έντονα στοιχεία από την αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική σε αρκετά 
κτίρια. Θα δούμε το παλιό Δημαρχείο και τον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Νικολάου που δεσπόζουν την πόλη, όπως και την γέφυρα 
του Δράκου εξαίσιο δείγμα Αρ Νουβό αρχιτεκτονικής. 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, αρχόντισσα της Αδριατικής, αλλά και το πρώτο μεγάλο 
λιμάνι της Ιταλίας και πολιτιστικό σταυροδρόμι. Θα δούμε την ελληνική 
εκκλησία της Τεργέστης, τον Άγιο Νικόλαο, το ονομαζόμενο Canal 
Grande και τον μεγαλύτερο ναό της Τεργέστης που είναι αφιερωμένος 
στον Άγιο Αντώνιο. Η παρουσία του συνθέτη Giuseppe Verdi -αν και 
δεν καταγόταν απ’ την Τεργέστη- είναι παντού ορατή με το θέατρο στην 
Piazza Verdi, αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη. 
Αργότερα μεταφορά στην Κόζινα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Οπάτια - Ριέκα - Λίμνες Πλίτβιτσε - Ζαντάρ 
(περιοχή)
Πρόγευμα 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, τον ναό των Καπουτσίνων, τα ερείπια του ρωμαϊκού τείχους, 
το παλαιό δημαρχείο και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου. Χρόνος 
ελεύθερος και στη συνέχεια αναχώρηση για τις Λίμνες Πλίτβιτσε που 
αποτελούν ένα θαύμα της φύσης, έναν τόπο απερίγραπτης ομορφιάς, 
ώστε ανακηρύχθηκε από την Unesco μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. 

Ο δρυμός των λιμνών Πλίτβιτσε είναι ιδιαίτερα γνωστός για τους 
πολλούς μικρούς και μεγάλους εντυπωσιακούς υδάτινους καταρράκτες 
που δημιουργούν 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 μεταφορά στην παραλιακή πόλη της 
Κροατίας, Ζαντάρ. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής.

4η ημέρα Ζαντάρ - Τρογκίρ - Σπλιτ ( περιοχή )
Πρόγευμα και περιήγηση στην τουριστική πόλη με τα σημαντικά 
αξιοθέατα της οποίας είναι, μεταξύ άλλων, ο οκτάγωνος πυργωτός 
ναός του Αγίου Δονάτου με το εντυπωσιακό καμπαναριό του, ο 
καθεδρικός ναός της Αγίας Αναστασίας σε ρυθμό τρίκλιτης βασιλικής 
με δύο τεράστια κυκλικά βιτρό, καθώς και η ρωμαϊκή αγορά που 
βρίσκεται ακριβώς δίπλα, στην πλακόστρωτη πλατεία Ζελένι. Δεν 
θα παραλείψουμε να δούμε το πρώτο πανεπιστήμιο του Ζαντάρ που 
ιδρύθηκε το 1396 ως μέρος μοναστηριού Βενεδικτίνων μοναχών. 
Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί), που έχει 
χαρακτηριστεί από την Unesco μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
και ενώνεται με την ξηρά με μία ωραία γέφυρα. Διαθέτει πλούσια 
ιστορία και θεωρείται πνευματικό κέντρο της Δαλματίας και δημοφιλής 
παραθεριστικός προορισμός. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς 
το Σπλιτ, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας. Κατά 
τη διάρκεια της περιήγησής μας στην πόλη, θα επισκεφθούμε το 
περίφημο ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του αυτοκράτορα 
Διοκλητιανού, το οποίο είναι το σημαντικότερο και καλύτερα 
διατηρημένο ρωμαϊκό κτίριο στην Κροατία. Θα έχουμε, επίσης, την 
ευκαιρία να θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό, το γοτθικό Δημαρχείο 
και τον αναγεννησιακό Πύργο του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην 
πανέμορφη προκυμαία της πόλης, τη διάσημη Ρίβα, για καφέ ή γεύμα. 
Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής.

5η ημέρα Σπλιτ - Ντουμπρόβνικ (Ξενάγηση Πόλης) - 
Κρουαζιέρα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το διαμάντι της Αδριατικής, 
Ντουμπρόβνικ. 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 τον μαρμάρινο 
οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, 

το φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος και το 
παλαιότερο φαρμακείο της πόλης από την εποχή της δημοκρατίας της 
Ραγούζας. Δε θα παραλείψουμε να δούμε τον πύργο του Ρολογιού 
και τη μικρή κρήνη του Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. 
Προτείνουμε μία προαιρετική μίνι κρουαζιέρα γύρω από το πευκόφυτο 
νησί Λόκρουμ και για να θαυμάσουμε την πόλη από μία διαφορετική 
οπτική γωνία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούντβα
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι 
περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε από τη 
Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. 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 στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος, καθώς 
και στον ναό 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 Μπούντβα 
όπου φιλοξενούνται διάφορα πολιτιστικά δρώμενα, κυρίως θεατρικές 
παραστάσεις με δραματολόγιο ντόπιων και ξένων συγγραφέων. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

7η ημέρα Μπούντβα - Τίρανα (Περιήγηση Πόλης) - 
Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα 
Τίρανα. 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 έφιππου Γεωργίου Καστριώτη Σκεντέρμπεη 
(εθνικός ήρωας) 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 - Ζάγκρεμπ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί και αναχώρηση για 
τα σύνορα των Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις και Βελιγράδι. 
Περνώντας τα σύνορα της Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ 
στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα και γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα Ζάγκρεμπ - Φαράγγι Βίντγκαρ - Λίμνες 
Μποχίνι και Μπλεντ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την καταπράσινη Σλοβενία. 
Πρώτος μας σταθμός το φαράγγι Βίντγκαρ, ένα από τα 
εντυπωσιακότερα της Ευρώπης με την υπέροχη φύση και το 
μαγευτικό χρώμα νερού. Μέσα από μία ευχάριστη, ασφαλή 
και καλοφτιαγμένη διαδρομή 1600 μέτρων θα ανακαλύψουμε 
τις ομορφιές του εθνικού δρυμού της Σλοβενίας. Στη συνέχεια 
θα αναχωρήσουμε για τις λίμνες Μποχίνι και Μπλεντ που 
πλαισιώνονται από τις Ιουλιανές Άλπεις. Στις όχθες της λίμνης 
Μποχίνι δεσπόζει ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. 
Ακολούθως θα αναχωρήσουμε για το παραθεριστικό κέντρο 
Μπλεντ με την πανέμορφη λίμνη και το μοναδικό νησάκι της 
χώρας στο κέντρο της. Το όνομά του Bled (άσπρο) είναι από 
την ομίχλη που εμφανίζεται κάθε πρωί ένα μέτρο πάνω από 
τη λίμνη. Θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο για μια μικρή βόλτα 
στα σμαραγδένια νερά της παραμυθένιας λίμνης Μπλεντ, 
όπου θα επισκεφθούμε το νησάκι με τον ναό της Κοίμησης της 

Θεοτόκου. Τέλος, θα δούμε το εκπληκτικό κάστρο του Μπλεντ 
με τη μαγευτική θέα της λίμνης ανάμεσα στις βουνοκορφές των 
Άλπεων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Ζάγκρεμπ - Λιουμπλιάνα - Σπήλαια Ποστόινα 
- Τεργέστη
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και αναχωρούμε για 
τη λιλιπούτεια πρωτεύουσα της Σλοβενίας, Λιουμπλιάνα. 
Βρίσκεται χτισμένη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού και 
αποπνέει αέρα αυθεντικής κομψότητας και αρχοντιάς σε κάθε 
της γωνιά. Διαθέτει έντονα στοιχεία από την αυστριακού 
τύπου αρχιτεκτονική σε αρκετά κτίρια. Θα δούμε το παλιό 
Δημαρχείο και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου που 
δεσπόζουν την πόλη, όπως και την γέφυρα του Δράκου 
εξαίσιο δείγμα Αρ Νουβό αρχιτεκτονικής. 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, αρχόντισσα της 
Αδριατικής, αλλά και το πρώτο μεγάλο λιμάνι της Ιταλίας και 
πολιτιστικό σταυροδρόμι. Θα δούμε την ελληνική εκκλησία της 
Τεργέστης, τον Άγιο Νικόλαο, το ονομαζόμενο Canal Grande 
και τον μεγαλύτερο ναό της Τεργέστης που είναι αφιερωμένος 

στον Άγιο Αντώνιο. Η παρουσία του συνθέτη Giuseppe Verdi 
-αν και δεν καταγόταν απ’ την Τεργέστη- είναι παντού ορατή 
με το θέατρο στην Piazza Verdi, αφιερωμένο στη μνήμη του 
μεγάλου μουσικοσυνθέτη.

4η ημέρα Ζάγκρεμπ - Λίμνες Πλίτβιτσε
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχωρούμε για τις 
Λίμνες Πλίτβιτσε που αποτελούν ένα θαύμα της φύσης, έναν 
τόπο απερίγραπτης ομορφιάς, ώστε ανακηρύχθηκε από την 
Unesco μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο δρυμός των λιμνών 
Πλίτβιτσε είναι ιδιαίτερα γνωστός για τους πολλούς μικρούς 
και μεγάλους εντυπωσιακούς υδάτινους καταρράκτες που 
δημιουργούν 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 και χρόνος για μια περιήγηση στη δυναμική 
κροατική πρωτεύουσα που τη διακρίνει η μεγαλοπρέπεια του 
παλιού κόσμου.

5η ημέρα Ζάγκρεμπ - Επιστροφή
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για τον 
δρόμο της επιστροφής. Με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη στην 
πόλη μας το βράδυ.
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Περιλαμβάνει: Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται. 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 περιλαμβάνει: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Δημοτικοί φόροι. Είσογος φαράγγι Βίντγκαρ τιμή γκρουπ άνω των 10 ατόμων - μονή διαδρομή 8€ ενήλικες και παιδιά 6-15 ετών 2€. 
Εισιτήριο εισόδου Σπήλαια Ποστόινα ενήλικας 25,8€, παιδί 6-15 ετών 15,5€. Εισιτήριο εισόδου Λίμνες Πλίτβιτσε ενήλικες 250ΗΚΝ περίπου 35€, παιδί 7-18 ετών 110ΗΚΝ περίπου 15€. 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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1η ημέρα Αναχώρηση - Βουκουρέστι
Συγκέντρωση στα γραφεία το πρωί και αναχώρηση για τα σύνορα 
Προμαχώνα, Σόφια. Γεύμα εξ ιδίων και συνεχίζουμε για Λόβετς-Ρούσε. 
Άφιξη το βράδυ στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2η ημέρα Βουκουρέστι (περιήγηση)
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας με τον «ναό της 
μουσικής», το Ατενέουμ Ρομάν, εντυπωσιακό μέγαρο με κυκλικό 
σχήμα και εξωτερική κιονοστοιχία που μοιάζει με αρχαίο ελληνικό ναό. 
Θα δούμε 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 φαραωνικών διαστάσεων 
προεδρικό μέγαρο, με τον οξύμωρο τίτλο «Σπίτι του Λαού» που 
σήμερα είναι το μέγαρο του Κοινοβουλίου. Επίσης, θα δούμε την 
Αψίδα του Θριάμβου, την πατριαρχική εκκλησία και το Πατριαρχείο, 
την Όπερα και το κτίριο του Πανεπιστημίου. Ελεύθερος χρόνος στο 
γραφικό και ιστορικό κέντρο Λιπσκάνι και στον αρχαιολογικό χώρο 
της 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 που συνδυάζει μοναδικά στοιχεία βυζαντινής και 
ρουμανικής αρχιτεκτονικής.

3η ημέρα Βουκουρέστι-Κωνστάντζα-Βάρνα-Αρχαία Μεσημβρία
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την Κωνστάντζα με το μεγάλο 
λιμάνι. Η διαδρομή μας συνεχίζεται νότια κατά μήκος των ακτών της 
Μαύρης θάλασσας, για να καταλήξουμε στην πόλη της Βάρνας και να 
αρχίσουμε αμέσως τη γνωριμία με την πόλη, για να δούμε την πλατεία 
της 9ης Σεπτεμβρίου, το Εθνικό Θέατρο, την Όπερα, τον ναό της 
Αποκαθήλωσης κ.α. Συνεχίζουμε με προορισμό την αρχαία Μεσημβρία 
και σημερινό Νεσέμπαρ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία (περιήγηση πόλης) - Αγχίαλος 
- Μπουργκάς - Σωζόπολη
Πρόγευμα και ακολουθεί η περιήγηση στην πόλη που έχει ανακηρυχθεί 
από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Το κέντρο της 
διατηρεί το βυζαντινό χρώμα με τις πολλές εκκλησίες περασμένων 
αιώνων. Εκεί θα δούμε, μεταξύ άλλων, τον ναό της Αγίας Σοφίας 
και του Αγίου Ιωάννη του Παντοκράτορα, τα μεσαιωνικά τείχη, το 
αρχαιολογικό μουσείο και θα περιηγηθούμε στα όμορφα στενά με 
τα παραδοσιακά σπίτια με τις ψηλές εξώπορτες. Αναχώρηση για 
την Αγχίαλο (Πομόριε), όπου θα επισκεφτούμε το κάποτε ελληνικό 
μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, μετά μπορούμε να κατεβούμε 
μέχρι την παραλία της Αγχιάλου και να γνωρίσουμε την πόλη στον 
ελεύθερο χρόνο μας. Συνεχίζοντας στις πόλεις της Μαύρης Θάλασσας, 
φθάνουμε στο Μπουργκάς (Πύργος). Αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό, 
συγκοινωνιακό, πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο και διαθέτει το 
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μεγαλύτερο λιμάνι στη χώρα. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην 
παλαιότερη αποικία των Ελλήνων στην περιοχή, Σωζόπολη (αρχαία 
Απολλωνία). Εδώ θα δούμε τα λείψανα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή 
που βρέθηκαν πρόσφατα και φυλάσσονται στον αναστηλωμένο ναό 
των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και την παλιά πόλη όπου επικρατεί 
η παραδοσιακή αρχιτεκτονική από ξύλο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία - Σόφια - Επιστροφή 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Σόφια. Άφιξη και περιήγηση στην 
πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, τον βυζαντινό 
ναό της Αγίας Κυριακής, τα ρωμαϊκά μνημεία, τον περίφημο ναό του 
Αλεξάντερ Νιέφσκι, τη Βουλή και την πανεπιστημιούπολη. Μετά από 
τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
όπως αναφέρονται. Ημιδιατροφή στον χώρο του ξενοδοχείου 
καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος 
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους 
και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

1η ημέρα Αναχώρηση - Καβάλα - Κομοτηνή - Ορεστιάδα - 
Ορμένιο - Αρχαία Μεσημβρία
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί και αναχώρηση. Θα 
διασχίσουμε μια όμορφη διαδρομή και μετά τις απαραίτητες στάσεις 
για ξεκούραση και σύνορα (συνοριακός σταθμός Ορμενίου), θα 
φτάσουμε στο Νεσέμπαρ (αρχαία Μεσημβρία) που βρίσκεται στις ακτές 
της Μαύρης Θάλασσας και είναι γνωστό ως το μαργαριτάρι της Μαύρης 
θάλασσας. Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσουμε στα γραφικά στενά 
με τα παραδοσιακά ελληνικά σπίτια. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και δείπνο.

2η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία (περιήγηση πόλης) - Αγχίαλος 
- Σωζόπολη
Πρόγευμα και ακολουθεί η ξενάγηση στην πόλη της Μεσημβρίας 
που έχει ανακηρυχθεί από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς. Το κέντρο της πόλης διατηρεί το βυζαντινό της χρώμα 
με τις πολλές εκκλησίες περασμένων αιώνων. Εκεί θα δούμε, 
μεταξύ άλλων, τον ναό της Αγίας Σοφίας και του Αγίου Ιωάννη του 
Παντοκράτορα, τα μεσαιωνικά τείχη, το αρχαιολογικό μουσείο και 
θα περιηγηθούμε στα όμορφα στενά με τα παραδοσιακά σπίτια με τις 
ψηλές εξώπορτες. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την Αγχίαλο 
(Πομόριε), όπου θα επισκεφτούμε το κάποτε ελληνικό μοναστήρι του 
Αγίου Γεωργίου, μετά μπορούμε να κατεβούμε μέχρι την παραλία της 
Αγχιάλου και να γνωρίσουμε την πόλη στον ελεύθερο χρόνο μας. 
Συνεχίζοντας στις πόλεις της Μαύρης Θάλασσας, φθάνουμε στην 
πιο παλιά αποικία των Ελλήνων στην περιοχή, τη Σωζόπολη (αρχαία 

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

3η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία - Μπουργκάς 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη 
βουλγαρική ακτή της Μαύρης Θάλασσας και πατρίδα του ποιητή Κώστα 
Βάρναλη, το Μπουργκάς (Πύργος). Αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό, 
συγκοινωνιακό, πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο και διαθέτει το 
μεγαλύτερο λιμάνι στη χώρα. Θα έχουμε χρόνο για περιήγηση στον 
εμπορικό πεζόδρομο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Ακολούθως, 
επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.

4η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία - Βάρνα - Αλατζά
Πρόγευμα και αναχώρηση για την όμορφη πόλη της Βάρνας, τη 
μεγαλύτερη της Μαύρης Θάλασσας. Θα διασχίσουμε το κέντρο της 
Βάρνας και θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας για περίπου δεκαπέντε 
χιλιόμετρα, θαυμάζοντας τις λεγόμενες χρυσές ακτές μέχρι να 
φτάσουμε στο μοναστήρι Αγίας Τριάδας, γνωστό ως Αλατζά. Πρόκειται 
για μοναστήρι του 5ου αιώνα λαξευμένο ολόκληρο μέσα στους 
βράχους. Μετά την επίσκεψη θα επιστρέψουμε στη Βάρνα, όπου 
θα δούμε τον μητροπολιτικό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου και θα 
έχουμε χρόνο στον όμορφο πεζόδρομο με την όπερα και τα πολλά 
καταστήματα για ψώνια και γεύμα. Αργότερα θα επισκεφθούμε ένα 

από τα μεγαλύτερα παραθαλάσσια πάρκα της Ευρώπης έκτασης 
τετρακοσίων στρεμμάτων. Εκεί υπάρχουν μουσεία, όπως το Ναυτικό 
με ένα ολόκληρο πολεμικό πλοίο στο πλάι του, θέατρα, καφετέριες και 
ενυδρείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.

5η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία - Σόφια - Επιστροφή 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Σόφια. Άφιξη και περιήγηση στην 
πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, τον βυζαντινό 
ναό της Αγίας Κυριακής, τα ρωμαϊκά μνημεία, τον περίφημο ναό του 
Αλεξάντερ Νιέφσκι, τη Βουλή και την πανεπιστημιούπολη. Μετά από 
τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

Σημείωση: Στο τετραήμερο πρόγραμμα δεν παραλείπεται τίποτα από 
το πενθήμερο πρόγραμμα.

Περιλαμβάνονται: Τρεις (3) ή τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία της επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο. Πρόγευμα ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή του 
ξενοδοχείου. 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: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι 
σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ 
ΜΑΥΡΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ
4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
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1η ημέρα Αναχώρηση - Βουκουρέστι
Συγκέντρωση στα γραφεία το πρωί και αναχώρηση για τα σύνορα 
Προμαχώνα, Σόφια. Γεύμα εξ ιδίων και συνεχίζουμε για Λόβετς-Ρούσε. 
Άφιξη το βράδυ στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2η ημέρα Βουκουρέστι (ξενάγηση)
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας με το ωραιότερο 
κτήριο Αρτ Νουβό, «ναό της μουσικής», το Ατενέουμ Ρομαν, το 
επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόμημα του βασιλικού παλατιού που 
σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας, το 
παλάτι του βασιλιά Κάρολου Α’, που σήμερα στεγάζει την Κεντρική 
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την πλατεία της Επανάστασης του 1989 
και το κτίριο που στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος Τσαουσέσκου, 
το εντυπωσιακό οικοδόμημα της Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης (Cercul 
National Militar) και το τελευταίο «απόκτημα», πριν από την πτώση 
της δικτατορίας, το φαραωνικών διαστάσεων προεδρικό μέγαρο, 
με τον οξύμωρο τίτλο «Σπίτι του Λαού» που σήμερα ονομάζεται 
Παλάτι του κοινοβουλίου, το δεύτερο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο 
μετά το Πεντάγωνο. Επίσης θα δούμε την Αψίδα του 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.

3η ημέρα Βουκουρέστι - Καρπάθια - Σινάια - Μπραν - Κάστρο 
Δράκουλα - Μπρασόβ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού 
διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στη Σινάια, 
το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι 
Πέλες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου Α’, βασιλιά της Ρουμανίας. 
Στη συνέχεια θα δούμε καθ’ οδόν το μοναστήρι της Σινάια και έπειτα 
αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον πύργο Μπραν, 
γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως 
αμυντικό φρούριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε 
με μια ξενάγηση στο Μπρασόβ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και 
τη Μαύρη εκκλησία. Επιστροφή στο Βουκουρέστι. Προαιρετική 
διασκέδαση σε τοπικό εστιατόριο.

4η ημέρα Βουκουρέστι-Μουσείο Χωριού-Παλάτι Τσαουσέσκου
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Μουσείο Χωριού που είναι μοναδικό στο 
είδος του. Εκατοντάδες παραδοσιακά σπίτια από όλες τις περιοχές της 
Ρουμανίας έχουν μεταφερθεί και συντηρούνται σε ένα μοναδικό τοπίο, 
ώστε ο επισκέπτης να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για την παραδοσιακή 
λαϊκή αρχιτεκτονική από τα Καρπάθια και τον Δούναβη μέχρι τη Μαύρη 
Θάλασσα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το παλάτι που διέμενε η 

BOYKOYΡΕΣΤΙ
ΜΠΡΑΣΟΒ-ΣΙΝΑΪΑ

οικογένεια Τσαουσέσκου. Θα μας εντυπωσιάσει η πολυτέλεια που 
κυριαρχεί στα δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο με 
τους μεγάλους πεζόδρομους για πιθανές αγορές στα καταστήματα.

5η ημέρα Βουκουρέστι - Σόφια (ξενάγηση) - Επιστροφή
Αναχώρηση το πρωί για Ρούσε, Σόφια όπου θα ακολουθήσει ξενάγηση 
στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Θα δούμε τον βυζαντικό ναό της 
Αγίας Κυριακής, τα ρωμαϊκά μνημεία, τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ 
Νιέφσκι, τη Βουλή και την Πανεπιστημιούπολη. Γεύμα εξ ιδίων και 
συνεχίζουμε για σύνορα Προμαχώνα, άφιξη στην πόλη μας.

Σημείωση: Στην τετραήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 
τέταρτη ημέρα του πενθήμερου προγράμματος.

Περιλαμβάνονται: Τέσσερεις (4) ή τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία όπως αναφέρονται. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου 
καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος 
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους 
και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

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

2η ημέρα Βελιγράδι (ξενάγηση) - Προαιρετική κρουαζιέρα
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση στο Βελιγράδι, το οποίο διαθέτει 
πολλά μνημεία, μουσεία και πάρκα. Θα δούμε τα κατεστραμμένα 
κτίρια από τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς των 78 ημερών, απέναντι 
στην ανίσχυρη, αλλά περήφανη Σερβία. Επίσης, θα δούμε το κρατικό 
Θέατρο και το εθνικό μουσείο στην πλατεία Δημοκρατίας, το ιστορικό 
μουσείο, το κοινοβούλιο, το προεδρικό μέγαρο, το δημαρχείο της 
πόλης, το «Σπίτι των Λουλουδιών», όπου βρίσκεται ο τάφος του Τίτο 
και το σέρβικο Πατριαρχείο με τον μητροπολιτικό ναό των Αρχαγγέλων 
Γαβριήλ και Μιχαήλ. Δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε τον 
επιβλητικό ναό του Αγίου Σάββα, έναν από τους μεγαλύτερους 
ορθόδοξους ναούς στον κόσμο, και τον πύργο των Ατρομήτων, τη 
φυλακή, όπου οι οθωμανοί κράτησαν αιχμάλωτο και σκότωσαν τον 
ήρωα της Ελληνικής επανάστασης, Ρήγα Φεραίο μαζί με τους επτά 
συντρόφους του. Προς τιμή του οι Σέρβοι έδωσαν το όνομά του σε 
δρόμο και έστησαν άγαλμα σε περίοπτη θέση απέναντι από το πάρκο 
του Καλεμέγκνταν. Μετά την ξενάγησή μας, χρόνος ελεύθερος στην 
πόλη. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε την προαιρετική κρουαζιέρα 
στους ποταμούς Σάβο και Δούναβη. Θα επιβιβαστούμε σε ποταμόπλοιο 

για κρουαζιέρα, όπου θα απολαύσουμε την πόλη από μια διαφορετική 
οπτική γωνία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Βελιγράδι - Φρούσκα Γκόρα - Νόβι Σαντ
Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για τη βόρεια Σερβία και την 
περιοχή της Βοϊβοντίνα. Στο εθνικό πάρκο των όρεων Φρούσκα, 
θα επισκεφθούμε το μοναστήρι Κρούσεντολ, την πανέμορφη 
κωμόπολη Σρέμσκι Κάρλοβτσι και θα φθάσουμε στην πρωτεύουσα 
της Βοϊβοντίνα, Νόβι Σαντ που αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό και 
οικονομικό κέντρο της χώρας. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από 
το φρούριο Πετροβαραντίν. Συνεχίζουμε με την πλατεία Ελευθερίας, 
όπου βρίσκονται το δημαρχείο και ο επιβλητικός καθολικός ναός της 
Παρθενού Μαρίας. Θα δούμε, επίσης, τον ορθόδοξο ναό του Αγίου 
Γεωργίου και στη λεγόμενη «οδό ελληνικού σχολείου» το κτίριο που 
για πολλά χρόνια μαθήτευσαν τα παιδιά της ελληνικής παροικίας. 
Χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

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

5η ημέρα Βελιγράδι - Νις - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, όπου γεννήθηκε 
ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύντομη περιήγηση στην πόλη και στο κάστρο 
και συνεχίζουμε για τα σύνορα Ευζώνων. Με καθ’ οδόν στάσεις, άφιξη 
στην πόλη μας.

Σημείωση: Στην τετραήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 
τέταρτη ημέρα του πενθήμερου προγράμματος.

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

Δεν περιλαμβάνονται
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Βραδινή βόλτα και κρουαζιέρα περίπου 
15€ το άτομο. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς 
χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 
ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ
4, 5 ΗΜΕΡΕΣ

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
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1η ημέρα Αναχώρηση - Μπούντβα
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για την Μπούτβα με τη μοναδική 
αρχιτεκτονική, τα δύο χιλιάδων χρόνων στενά δρομάκια και τα 
όμορφα μικρά καταστήματα. Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της 
περιοχής.

2η ημέρα Μπούντβα - Κότορ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι 
περικυκλωμένο από τείχος που 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 κληρονομιάς από την Unesco. Θα περιηγηθούμε στον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος, καθώς και στον ναό του Αγίου 
Νικολάου. Έπειτα επιστροφή στην Μπούντβα, όπου θα ξεκινήσουμε 
την περιήγησή μας από την ομώνυμη μαρίνα της, όπου είναι 
αραγμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται βόρεια της 
παλαιάς πόλης και 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 στο νότιο τμήμα της παλιάς πόλης, πάνω στα ερείπια 

προηγούμενων οχυρώσεων. Το φρούριο, που πολλές φορές άλλαξε 
σχήμα και μέγεθος, στεγάζει τώρα και το θέατρο της Μπούντβα, όπου 
φιλοξενούνται διάφορα πολιτιστικά δρώμενα, κυρίως θεατρικές 
παραστάσεις με δραματολόγιο ντόπιων και ξένων συγγραφέων.

3η ημέρα Μπούντβα - Ντουμπρόβνικ (περιήγηση)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και ξεκινάμε 
την περιήγηση στην πόλη του Ντουμπρόβνικ, 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 Μπούντβα - Τίρανα - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό τα Τίρανα. Θα δούμε παλιά 
κτίρια που χρωματίστηκαν έντονα με τις προσόψεις τους να θυμίζουν 
γιγάντιους καμβάδες ποπ αρτ, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας 
κι ανανέωσης. Χρόνος για γεύμα και καφέ όπως και για μια σύντομη 
περιήγηση της πόλης. Στη συνέχεια με τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη 
αργά το βράδυ στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως 
αναφέρονται. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά 
και δείπνο. 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. Δημοτικοί 
φόροι. Checkpoints 10€. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, 
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται 
στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1η ημέρα Αναχώρηση για Σόφια - Βουκουρέστι
Συγκέντρωση στα γραφεία μας 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 ημέρα Βουκουρέστι (ξενάγηση πόλης) - Παλάτι της 
Βουλής
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας με το ωραιότερο κτίριο 
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. Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε το 
εκπληκτικό καφέ μπαρ – εστιατόριο Caru’ cu Bere που προσφέρει από 
τα τέλη του 19ου αιώνα γευστικά πιάτα και μπύρα που παρασκευάζεται 
σύμφωνα με τη μοναδική πρωτότυπη συνταγή του 1879.

3η ημέρα 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 ημέρα 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 στον μεγάλο πεζόδρομο Κνεζ Μιχαήλα.

6η ημέρα Βελιγράδι (περιήγηση πόλης) - Επιστροφή
Πρόγευμα και σύντομη περιήγηση στο Βελιγράδι. Θα δούμε τα 
κατεστραμμένα κτίρια από τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς των 78 
ημερών, απέναντι στην ανίσχυρη, αλλά περήφανη Σερβία. Επίσης, 
θα δούμε το κρατικό Θέατρο και το εθνικό μουσείο στην πλατεία 
Δημοκρατίας, το ιστορικό μουσείο, το κοινοβούλιο, το προεδρικό 
μέγαρο, την εκκλησία του Αγίου Σάββα και το Σερβικό Πατριαρχείο. 
Επίσης, θα επισκεφθούμε τον επιβλητικό ναό του Αγίου Σάββα, έναν 
από τους μεγαλύτερους ορθόδοξους ναούς στον κόσμο, και τον πύργο 
των Ατρομήτων, τη φυλακή, όπου οι οθωμανοί κράτησαν αιχμάλωτο 
και σκότωσαν τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης, Ρήγα Φεραίο 
μαζί με τους επτά συντρόφους του. Προς τιμή του οι Σέρβοι έδωσαν 
το όνομά του σε δρόμο και έστησαν άγαλμα σε περίοπτη θέση απέναντι 
από το πάρκο του Καλεμέγκνταν. Μετά την περιήγηση μας αναχώρηση 
και με τις απαραίτητες στάσεις άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

Περιλαμβάνονται: Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής 
σας - όπως αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα καθημερινά στο 
χώρο του ξενοδοχείου. 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 & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνονται:   
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και αρχαιολογικούς 
χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ 
ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΚΤΩΝ
4 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
6 ΗΜΕΡΕΣ
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1η ημέρα Αναχώρηση - Μονή Ρίλα - Σόφια
Συγκέντρωση από τα γραφεία μας το πρωί. Διέλευση 
από τα σύνορα Προμαχώνα, στάση στα αφορολόγητα 
και συνεχίζουμε προς το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη 
στη Ρίλα που αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο φημισμένη 
ορθόδοξη μονή στη Βουλγαρία. Περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο της Unesco ως μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς. Αποτελείται από μια μονόκλιτη βασιλική, 
κελιά που μένουν οι μοναχοί και έναν πύργο. Συνεχίζουμε 
για την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για 
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα Σόφια - Φιλιππούπολη
Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για τη Φιλιππούπολη, την 
πόλη που έκτισε ο βασιλιάς Φίλιππος Β .́ Στην περιήγησή 
μας θα δούμε τον ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης, το σπίτι του Λαμαρτίνου, το αρχαίο θέατρο και 

το λαογραφικό μουσείο. Ελεύθερος χρόνος στην όμορφη 
πόλη. Επιστροφή στη Σόφια. Το απόγευμα ελεύθεροι.

3η ημέρα Σόφια
Πρόγευμα και αρχίζουμε την ξενάγηση στην πρωτεύουσα 
της Βουλγαρίας, Σόφια. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, τον 
βυζαντινό ναό της Αγίας Κυριακής, τα ρωμαϊκά μνημεία, 
τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νιέφσκι, τη Βουλή και 
την πανεπιστημιούπολη. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη. Το 
βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα 
της πόλης με κρασί και φολκλορικό πρόγραμμα.

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

ΣΟΦΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

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

Περιλαμβάνονται
Τρεις (3) ή δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της 
επιλογής σας. Πρόγευμα ή ημιδιατροφή 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 και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

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

1η ημέρα Αναχώρηση - Οχρίδα
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για Έδεσσα, 
σύνορα Νίκης και άφιξη στη γραφική πόλη της Οχρίδας. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια ελεύθερος 
χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με τη γύρω περιοχή.

2η ημέρα Οχρίδα ξενάγηση - Στρούγκα
Πρόγευμα και ξενάγηση στην πανέμορφη Οχρίδα. 
Περιήγηση στα γραφικά δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά και 
τις βυζαντινές εκκλησίες της πόλης του Αγίου Κλήμεντα και 
της Αγίας Σοφίας, τα μικρομάγαζα με τα είδη λαϊκής τέχνης 
και κεραμικής. Το απόγευμα επίσκεψη στο γειτονικό θέρετρο 
της Στρούγκας, όπου και θα κάνουμε βόλτα στον πεζόδρομο 
με το πολύ γραφικό χρώμα. Επιστροφή στην Οχρίδα και 
προαιρετική κρουαζιέρα (καιρού επιτρέποντος). Δείπνο στο 
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

3η ημέρα Οχρίδα - Φαράγγι Ράντικα - Μονή 
Μπικόρσκι
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το μεγάλο φαράγγι Ράντικα 
που βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Ντριμ. Θα απολαύσουμε 

τη μεγαλοπρέπεια της πανέμορφης φύσης. Στη συνέχεια 
θα μεταβούμε στο ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γιόβαν 
Μπικόρσκι με το υπέροχο ξυλόγλυπτο τέμπλο και τον ναό 
αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Οχρίδα - Όσιος Ναούμ - Μπίτολα 
(Μοναστήρι) - Επιστροφή
Πρόγευμα και ακολουθώντας την παραλίμνια διαδρομή, 
θα επισκεφθούμε το πανέμορφο βυζαντινό μοναστήρι 
του Οσίου Ναούμ με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες στη 
νότια πλευρά της λίμνης, κτισμένο τον 10ο αιώνα, σε μία 
περιοχή που ήταν ολόκληρη έδρα της ελληνορθόδοξης 
αρχιεπισκοπής. Γεύμα και αναχώρηση για τον μεθοριακό 
σταθμό Νίκης, αφού κάνουμε μια σύντομη στάση για καφέ 
στα Μπίτολα (Μοναστήρι). Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

Σημείωση: Στην τριήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 
τρίτη ημέρα του τετραήμερου προγράμματος.

Περιλαμβάνονται
Τρεις (3) ή δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της 
επιλογής σας. Πρόγευμα ή ημιδιατροφή ανάλογα με την 
επιλογή του ξενοδοχείου. 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 & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

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

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
ΟΧΡΙΔΑ
3, 4 ΗΜΕΡΕΣ

3, 4 ΗΜΕΡΕΣ
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4, 5 ΗΜΕΡΕΣ

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, Κωνσταντινούπολη. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ξεκούραση.

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

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 τονβυζαντινό ιππόδρομο. Εκεί, βλέπουμε τη γερμανική 
κρήνη του Κάιζερ, δώρο στον σουλτάνο Μουράτ Β ,́ τον αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω του 
ιερογλυφικά, τον χάλκινο κίονα των Δελφών, τη στήλη του Πορφυρογέννητου. Επόμενη επίσκεψή μας, 
στο αρχιτεκτονικό αριστούργημα των αιώνων, τον ναό της Αγίας Του Θεού Σοφίας, το δημιούργημα των 
αρχιτεκτόνων, Ανθέμιου και Ισίδωρου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μπλε Τζαμί, γνωστό και με την 
κοινή ονομασία «Σουλταναχμέτ» ή αλλιώς το Τζαμί του Σουλτάνου Αχμέτ Ά . Έπειτα, απαραίτητη η επίσκεψή 
μας στη Δεξαμενή του Ιουστινιανού, με τους διαφόρων ρυθμών κίονες. Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο 
ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε με την περίτεχνη διακόσμηση και τη λαμπρή πολυτέλεια. Αποτέλεσε κατοικία των 
σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της οθωμανικής αυτοκρατορίας. 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 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. Στη 
συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο Istanbul Forum, ένα από τα πλέον σύγχρονα εμπορικά κέντρα 
της Κωνσταντινούποληςκαι θα επισκεφθούμε το Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται πάνω από 
10.000 διαφορετικά είδη θαλασσινών και ψαριών.Αναχώρηση για τα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος 
και με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείαόπως 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€ (ελάχιστη συμμετοχή 20 άτομα). Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, 
θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1η ημέρα Αναχώρηση - Κωνσταντινούπολη
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το βράδυ. Διασχίζοντας τμήματα της Εγνατίας οδού, 
και κάνοντας τις προβλεπόμενες στάσεις, διερχόμαστε έξω από την Καβάλα, Ξάνθη, 
Αλεξανδρούπολη και φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου μετά τον 
έλεγχο των διαβατηρίων επισκεπτόμαστε, βγαίνοντας από τη χώρα, τα καταστήματα των 
αφορολογήτων ειδών. Περνώντας τη γέφυρα του Έβρου, μπαίνουμε στην Τουρκία.

2η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Μπαλουκλί - Καπαλί Τσαρσί
Διασχίζουμε το ευρωπαϊκό μέρος της Τουρκίας, φθάνουμε το πρωί στη βασίλισσα των 
πόλεων, την Κωνσταντινούπολη. Ξεκινάμε με έναν «οδικό» περίπλου των Θεοδοσιανών 
τειχών. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί) με τους τάφους 
Πατριαρχών και ευεργετών. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε τη σκεπαστή αγορά της Πόλης, 
το γνωστό Καπαλί Τσαρσί, με τα 4.000 μαγαζιά, όπου μπορούμε να βρούμε μια τεράστια 
ποικιλία προϊόντων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Κωνσταντινούπολη (ξενάγηση)
Μετά το πρόγευμά μας, συμμετέχουμε προαιρετικά σε μια πλωτή περιήγηση στον μοναδικό 
Βόσπορο, το κανάλι που ενώνει τη Θάλασσα του Μαρμαρά με τη Μαύρη Θάλασσα.
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο ιστορικό κέντρο και θα ξεκινήσουμε με τονβυζαντινό 
ιππόδρομο. Εκεί, βλέπουμε τη γερμανική κρήνη του Κάιζερ, δώρο στον σουλτάνο Μουράτ 
Β ,́ τον αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω του ιερογλυφικά, τον χάλκινο κίονα των 
Δελφών, τη στήλη του Πορφυρογέννητου. Επόμενη επίσκεψή μας, στο αρχιτεκτονικό 
αριστούργημα των αιώνων, τον ναό της Αγίας Του Θεού Σοφίας, το δημιούργημα των 
αρχιτεκτόνων, Ανθέμιου και Ισίδωρου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μπλε Τζαμί, 
γνωστό και με την κοινή ονομασία «Σουλταναχμέτ» ή αλλιώς το Τζαμί του Σουλτάνου 
Αχμέτ Ά . Έπειτα, απαραίτητη η επίσκεψή μας στη Δεξαμενή του Ιουστινιανού, με τους 
διαφόρων ρυθμών κίονες. Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε με 
την περίτεχνη διακόσμηση και τη λαμπρή πολυτέλεια. Αποτέλεσε κατοικία των σουλτάνων 
και διοικητικό κέντρο της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και 
το βράδυ συμμετέχουμε προαιρετικά στη νυχτερινή διασκέδαση με χορούς και τραγούδια 
της Ανατολής.

4η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Πατριαρχείο - Βλαχέρνα - Επιστροφή
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, στο Αγίασμα 
της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλη για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 
μ.Χ. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο Istanbul Forum, ένα από τα πλέον σύγχρονα 
εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούποληςκαι θα επισκεφθούμε το Aquarium (Ενυδρείο), 
όπου εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά είδη θαλασσινών και ψαριών.Αναχώρηση 
για τα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και μεενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στην πόλη 
μας.

Περιλαμβάνονται: Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείαόπως 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.

ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ ΒΡΑΔΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

4 ΗΜΕΡΕΣ
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Περιλαμβάνει: 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 περιλαμβάνει: 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.

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

1η ημέρα Αναχώρηση - Κωνσταντινούπολη
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Κάνοντας τις 
προβλεπόμενες στάσεις, φθάνουμε στον συνοριακό σταθμό 
των Κήπων. Έλεγχος, διέλευση συνόρων και άφιξη 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, για να 
καταλήξουμε στο Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί) 
με 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, Άγκυρα. 
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 
προχριστιανικούς 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. 
Περιήγηση στα 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 τον ναό 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.
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1η ημέρα Αναχώρηση - Τροία - Αϊβαλί
Αναχώρηση το πρωί από τα γραφεία μας και κάνοντας τις 
προβλεπόμενες στάσεις, φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των 
Κήπων. Περνώντας από Κεσσάνη, Καλλίπολη, φτάνουμε στη 
Μάδυτο για να πάρουμε το καράβι για Τσανάκαλε. Ελεύθερος 
χρόνος στη πόλη. Στη συνέχεια επίσκεψη της Ομηρικής Τροίας. 
Ξαναζήστε στον αρχαιολογικό χώρο, την Ηλιάδα με τους 
Έλληνες και Τρώες ήρωες, Αχιλλέα, Έκτορα, Μενέλαο και 
πόσους ακόμη που έμειναν στην ιστορία μέσα από το έργο του 
Ομήρου. Συνεχίζουμε για το μοναδικό Αϊβαλί. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

2η ημέρα Αϊβαλί - Φώκαια - Σμύρνη
Πρόγευμα και αναχώρηση για το παραθαλάσσιο προάστιο των 
Φωκαίων με τα στενά δρομάκια, τις φημισμένες ψαροταβέρνες 
και τις ελληνικές συνοικίες με τα γραφικά σπίτια, τελευταία 
ένδειξη του τοπικού ελληνισμού. Συνεχίζουμε για την ξακουστή 
πρωτεύουσα της Ιωνίας, περνώντας και από το προάστιο της 
Μενεμένης. Φθάνοντας εκεί, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να 
περιηγηθούμε στον παραλιακό πεζόδρομο της Σμύρνης, το 

1η ημέρα Αναχώρηση - Σύνορα Κήπων - Τροία - 
Τσανάκαλε
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για Καβάλα, σύνορα των Κήπων, 
έλεγχος διαβατηρίων. Μέσω Κεσσάνης θα φθάσουμε στην 
«όμορφη πόλη» (Καλλίπολη/Gelibolu) πατρίδα της Σοφίας 
Βέμπο και αιώνιος προμαχώνας της Κωνσταντινούπολης, 
με πλούσια πολεμική και όχι μόνον ιστορία. Διέλευση του 
Ελλησπόντου με πλοιάριο για Λάμψακο και κατευθυνόμαστε για 
την Τροία, το Ομηρικό Ίλιον. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο 
και στο μουσείο της πόλης του βασιλιά Πρίαμου. Θα δούμε το 
αντίγραφο του Δούρειου Ίππου πριν πάρουμε το δρόμο για 
το παραθαλάσσιο Τσανάκαλε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο.

2η ημέρα Τένεδος
Πρωινό και στη συνέχεια αναχώρηση για το Γκεϊκλί, από όπου θα 
πάρουμε το φέριμποτ για την Τένεδο. Άφιξη και πεζή περιήγηση 
στην πόλη με το φαρδύ πλακόστρωτο και τα σημαντικά αξιοθέατα. 
Θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Θεοτόκου στην παλιά ελληνική 

γραφικό Κορντόν ή την πλούσια αγορά της πόλης, Κεμέραλτι. 
Αφήνουμε την ιστορική πόλη, περνώντας από την περιοχή 
του Άλσαντζακ όπου έχουν απομείνει λίγα σπίτια ελληνικά, 
και περνώντας από το προάστιο του Καρσίγιακα, ελληνιστί 
Κορδελιό κατευθυνόμαστε για το Αϊβαλί.

3η ημέρα Αϊβαλί - Πέργαμος - Μοσχονήσια
Πρόγευμα και κατευθυνόμαστε για την Πέργαμο. Στον 
αρχαιολογικό χώρο της επισκεπτόμαστε το Ασκληπιείο. 
Περιηγούμενοι την όμορφη πόλη, θαυμάζουμε τα ερείπια του 
Σεραπείου, ενός από τους μεγαλύτερους ναούς των ρωμαϊκών 
χρόνων. Στη συνέχεια μετάβαση στα Μοσχονήσια στη νότια 
είσοδο του Αδραμυττηνού κόλπου, έναντι της νήσου Λέσβου, 
όπου θα επισκεφθούμε το ναό των Ταξιαρχών. Πρόκειται για τις 
αρχαίες «Εκατόνησους» ή «Ασκανίους νήσοι» Το απόγευμά μας 
είναι αφιερωμένο σε περιήγηση στα παλιά ελληνικά σπίτια του 
Αϊβαλιού. Ακόμη, περνώντας την πρόσφατα κατασκευασμένη 
γέφυρα, περνάμε στο πρώτο νησί των Μοσχονησίων. 
Θαυμάζουμε εκεί το ναό των Αγίων Ταξιαρχών και κάνουμε μια 
βόλτα στην όμορφη παραλία του νησιού.

γειτονιά, αλλά και το γενοβέζικο κάστρο του 1100 μ.Χ. που δεσπόζει 
στην είσοδο του λιμανιού. Απέναντι από τη μεγάλη πλατεία 
βρίσκεται η ανοιχτή αγορά. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο 
μας. Δείπνο.

3η ημέρα Ίμβρος
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι Καμπάτεπε, όπου θα 
πάρουμε το φέριμποτ για την Ίμβρο. Φθάνουμε στο Κοζούλιμανι 
(Άγιος Κήρυκος) και περιήγηση στο νησί ακολουθώντας το 
δρόμο μέχρι τα χωριά Σχοινούδι (Sirinkoy) και τα Αγρίνια. 
Επόμενος σταθμός μας η περιοχή των Αγίων Θεοδώρων, 
το σημερινό Ζεϊτινλί Κόι, που σημαίνει ελαιώνας και είναι η 
γενέτειρα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Θα 
δούμε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, αλλά και το σχολείο 
που επαναλειτούργησε μετά από πολλά χρόνια στο οποίο 
φοίτησε ο Πατριάρχης. Αργότερα επίσκεψη στην ομώνυμη 
πρωτεύουσα του νησιού με την εκκλησία της Παναγίας. Χρόνος 
για περίπατο, αναμνηστικά και φαγητό. Το απόγευμα μεταφορά 
στο λιμάνι για την επιστροφή μας, γεμάτοι εμπειρίες και εικόνες 
από μία πατρίδα της καρδιάς μας. Δείπνο.

ΑΪΒΑΛΙ
ΣΜΥΡΝΗ

ΙΜΒΡΟΣ
ΤΕΝΕΔΟΣ
ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

4η ημέρα Αϊβαλί - Τσανάκαλε - Καλλίπολη - Επιστροφή
Μετά το πρόγευμα, αναχωρούμε με κατεύθυνση βόρεια, 
κατευθυνόμενοι προς τη Λάμψακο. Με την υπάρχουσα 
πορθμιακή γραμμή περνάμε στην Καλλίπολη, γνωστή για 
τις μάχες που έγιναν εκεί το 1915. Γευματίζουμε εξ ιδίων, 
περιηγούμαστε τη γραφική πόλη και συνεχίζουμε προς τα 
τουρκοελληνικά σύνορα και διασχίζοντας την Εγνατία οδό, 
άφιξη στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
όπως αναφέρονται. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου 
καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με 
πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. 
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α. 
Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους 
και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 
ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

4η ημέρα Τσανάκαλε - Σύνορα Κήπων - Επιστροφή
Το πρωί αναχωρούμε από Τσανάκαλε. Περνάμε τα Δαρδανέλια με 
φέριμποτ και στη συνέχεια αναχώρηση για την Αδριανούπολη, 
όπου και θα δούμε το τεμένος Σελιμιγιέ, Εσνή Τζαμί και το 
Κάραβαν. Χρόνος για ψώνια και συνεχίζουμε προς τα σύνορα, 
διασχίζοντας την Εγνατία οδό, άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

Περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
όπως αναφέρονται. Ημιδιατροφή. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 
εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. Εισιτήρια για φεριμπότ. 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.

4 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

Κρουαζιέρες2O2O

3 HΠΕΙΡΟΙ

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ 
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ

EΚΛΕΚΤΟ 
ΑΙΓΑΙΟ από 649€

από 649€

από 649€

από 349€

από 449€από 649€

EIΔΥΛΛΙΑΚΟ 
ΑΙΓΑΙΟ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

8 ΗΜΕΡΕΣ/7 ΝΥΧΤΕΣ

8 ΗΜΕΡΕΣ/7 ΝΥΧΤΕΣ

8 ΗΜΕΡΕΣ/7 ΝΥΧΤΕΣ

8 ΗΜΕΡΕΣ/7 ΝΥΧΤΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ/3 ΝΥΧΤΕΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ/4 ΝΥΧΤΕΣ

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
08, 15, 22, 29 AΠΡΙΛΙΟΥ
& 06 ΜΑΪΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ 16/05 ΕΩΣ 03/10

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
20/03 ΕΩΣ 27/11

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ 16/03 ΕΩΣ 23/11

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ 29/02 ΕΩΣ 26/12

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ 08/12

ΕΧTRA ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΒΕΝΕΤΙΑ 30/11
ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 02/01/2021

Πειραιάς, Αλεξάνδρεια-Αίγυπτος, 
Πορτ Σάϊντ - Αίγυπτος, Ασντόντ-Ισραήλ, 
Λεμεσός-Κύπρος, Ρόδος, 
Κουσάντασι-Τουρκία, Πειραιάς

Κέρκυρα, Πάτρα, Κότορ-Μαυροβούνιο, 
Ντουμπρόβνικ-Κροατία, Σπλιτ-Κροατία,
Βενετία-Ιταλία, Κέρκυρα

Βόλος, Ηράκλειο, Σαντορίνη, Μύκονος, 
Πειραιάς, Κωνσταντινούπολη, Τσανάκκαλε, 
Βόλος

Πειραιάς, Κουσάντασι-Τουρκία, Ρόδος,
Ηράκλειο, Σαντορίνη, Μήλος, Μύκονος, 
Πειραιάς

Πειραιάς, Mύκονος, Κουσάντασι-Τουρκία
Πάτμος, Ηράκλειο, Σαντορίνη, Πειραιάς

Πειραιάς, Μύκονος, Κουσάντασι - Τουρκία, 
Πάτμος, Ρόδος, Ηράκλειο, Σαντορίνη,
Πειραιάς

Οι τιμές περιλαμβάνουν: Πλήρη διατροφή επί του πλοίου, 
ΔΩΡΕΑΝ πακέτο ποτών, φιλοδωρήματα, λιμενικά τέλη 
(289 ευρώ) και ΔΩΡΕΑΝ οι εκδρομές στην Έφεσο (ΚUS-
02), στην Μεσαιωνική Ρόδο και την Ακρόπολη της Λίνδου 
(RHO-01) & στο Κάϊρο (Μουσείο - Πυραμίδες - Σφίγγα) με 
γεύμα (ΑLX-01).

Οι τιμές περιλαμβάνουν: Πλήρη διατροφή επί του πλοίου, 
ΔΩΡΕΑΝ πακέτο ποτών, φιλοδωρήματα, λιμενικά τέλη 
(289 ευρώ) και ΔΩΡΕΑΝ οι εκδρομές στην Κέρκυρα 
(Αχίλειο-Κανόνι-Πόλη-CRF-01), στο Κότορ (περίπατος στην 
πόλη-ΚΤR-04) και Σπλιτ (περίπατος στην ιστορική πόλη - 
SPL-01).

Οι τιμές περιλαμβάνουν: Πλήρη διατροφή επί του πλοίου, 
ΔΩΡΕΑΝ πακέτο ποτών, φιλοδωρήματα, λιμενικά τέλη 
(289 ευρώ) και ΔΩΡΕΑΝ οι εκδρομές στη Κνωσσό (HER-
02), κρουαζιέρα στον Βόσπορο (IST-04)

Οι τιμές περιλαμβάνουν: Πλήρη διατροφή επί του πλοίου, 
ΔΩΡΕΑΝ πακέτο ποτών, φιλοδωρήματα, λιμενικά τέλη 
(289 ευρώ) και ΔΩΡΕΑΝ οι εκδρομές στην Αρχαία Έφεσο 
(KUS-02), Mεσαιωνική Ρόδο και στην Ακρόπολη της 
Λίνδου (RHO-01) & στο Μινωϊκό Παλάτι της Κνωσσού 
(ΗΕR-02)

Οι τιμές περιλαμβάνουν: Πλήρη διατροφή επί του πλοίου, 
ΔΩΡΕΑΝ πακέτο ποτών, φιλοδωρήματα, λιμενικά τέλη 
(129 ευρώ) και ΔΩΡΕΑΝ οι εκδρομές στην Αρχαία 
Πόλη της Εφέσου (ΚUS-02) και στο Παλάτι της Κνωσού 
(HER-02)

Οι τιμές περιλαμβάνουν: Πλήρη διατροφή επί του πλοίου, 
ΔΩΡΕΑΝ πακέτο ποτών, φιλοδωρήματα, λιμενικά τέλη 
(169 ευρώ) και ΔΩΡΕΑΝ οι εκδρομές στη Αρχαία Πόλη 
της Εφέσου (KUS-02) και στην Ακρόπολη της Λίνδου & 
στο Κάστρο των Ιπποτών (RHO-01).

Τιμές ανάλογα με τον τύπο καμπίνας. Για αναλυτικό τιμοκατάλογο επικοινωνήστε μαζί μας.
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ANAXΩΡΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ 16/05 ΕΩΣ 03/10
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20/03 ΕΩΣ 27/11
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ΕΧTRA ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΒΕΝΕΤΙΑ 30/11
ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 02/01/2021

Πειραιάς, Αλεξάνδρεια-Αίγυπτος, 
Πορτ Σάϊντ - Αίγυπτος, Ασντόντ-Ισραήλ, 
Λεμεσός-Κύπρος, Ρόδος, 
Κουσάντασι-Τουρκία, Πειραιάς

Κέρκυρα, Πάτρα, Κότορ-Μαυροβούνιο, 
Ντουμπρόβνικ-Κροατία, Σπλιτ-Κροατία,
Βενετία-Ιταλία, Κέρκυρα

Βόλος, Ηράκλειο, Σαντορίνη, Μύκονος, 
Πειραιάς, Κωνσταντινούπολη, Τσανάκκαλε, 
Βόλος

Πειραιάς, Κουσάντασι-Τουρκία, Ρόδος,
Ηράκλειο, Σαντορίνη, Μήλος, Μύκονος, 
Πειραιάς

Πειραιάς, Mύκονος, Κουσάντασι-Τουρκία
Πάτμος, Ηράκλειο, Σαντορίνη, Πειραιάς

Πειραιάς, Μύκονος, Κουσάντασι - Τουρκία, 
Πάτμος, Ρόδος, Ηράκλειο, Σαντορίνη,
Πειραιάς

Οι τιμές περιλαμβάνουν: Πλήρη διατροφή επί του πλοίου, 
ΔΩΡΕΑΝ πακέτο ποτών, φιλοδωρήματα, λιμενικά τέλη 
(289 ευρώ) και ΔΩΡΕΑΝ οι εκδρομές στην Έφεσο (ΚUS-
02), στην Μεσαιωνική Ρόδο και την Ακρόπολη της Λίνδου 
(RHO-01) & στο Κάϊρο (Μουσείο - Πυραμίδες - Σφίγγα) με 
γεύμα (ΑLX-01).

Οι τιμές περιλαμβάνουν: Πλήρη διατροφή επί του πλοίου, 
ΔΩΡΕΑΝ πακέτο ποτών, φιλοδωρήματα, λιμενικά τέλη 
(289 ευρώ) και ΔΩΡΕΑΝ οι εκδρομές στην Κέρκυρα 
(Αχίλειο-Κανόνι-Πόλη-CRF-01), στο Κότορ (περίπατος στην 
πόλη-ΚΤR-04) και Σπλιτ (περίπατος στην ιστορική πόλη - 
SPL-01).

Οι τιμές περιλαμβάνουν: Πλήρη διατροφή επί του πλοίου, 
ΔΩΡΕΑΝ πακέτο ποτών, φιλοδωρήματα, λιμενικά τέλη 
(289 ευρώ) και ΔΩΡΕΑΝ οι εκδρομές στη Κνωσσό (HER-
02), κρουαζιέρα στον Βόσπορο (IST-04)

Οι τιμές περιλαμβάνουν: Πλήρη διατροφή επί του πλοίου, 
ΔΩΡΕΑΝ πακέτο ποτών, φιλοδωρήματα, λιμενικά τέλη 
(289 ευρώ) και ΔΩΡΕΑΝ οι εκδρομές στην Αρχαία Έφεσο 
(KUS-02), Mεσαιωνική Ρόδο και στην Ακρόπολη της 
Λίνδου (RHO-01) & στο Μινωϊκό Παλάτι της Κνωσσού 
(ΗΕR-02)

Οι τιμές περιλαμβάνουν: Πλήρη διατροφή επί του πλοίου, 
ΔΩΡΕΑΝ πακέτο ποτών, φιλοδωρήματα, λιμενικά τέλη 
(129 ευρώ) και ΔΩΡΕΑΝ οι εκδρομές στην Αρχαία 
Πόλη της Εφέσου (ΚUS-02) και στο Παλάτι της Κνωσού 
(HER-02)

Οι τιμές περιλαμβάνουν: Πλήρη διατροφή επί του πλοίου, 
ΔΩΡΕΑΝ πακέτο ποτών, φιλοδωρήματα, λιμενικά τέλη 
(169 ευρώ) και ΔΩΡΕΑΝ οι εκδρομές στη Αρχαία Πόλη 
της Εφέσου (KUS-02) και στην Ακρόπολη της Λίνδου & 
στο Κάστρο των Ιπποτών (RHO-01).

Τιμές ανάλογα με τον τύπο καμπίνας. Για αναλυτικό τιμοκατάλογο επικοινωνήστε μαζί μας.

17/04

ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Με την Celestyal Cruises



46 Travel Greece

Περιλαμβάνει: Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 Δεν περιλαμβάνει: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 
ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1η ημέρα Πτήση για Χανιά
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Χανιά. Άφιξη 
και μεταφορά στην πόλη που μπορεί να μαγέψει τόσο 
τους λάτρεις της ιστορίας με την παλιά πόλη, όσο και τους 
μοντέρνους επισκέπτες χάρη στη νέα πόλη εκτός των τειχών 
της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προτείνουμε να 
παρακολουθήσετε τις εκδηλώσεις της Μεγάλης Εβδομάδας και 
συγκεκριμένα την ακολουθία των Παθών (12 ευαγγέλια).

2η ημέρα Χανιά - Τάφοι Βενιζέλων και περιήγηση 
πόλης
Πρόγευμα και επίσκεψη στους τάφους του Ελευθέριου και 
Σοφοκλή Βενιζέλου στον λόφο του Προφήτη Ηλία. Η θέα 
προς την πόλη είναι μαγευτική και το όμορφο τοπίο θα σας 
ενθουσιάσει. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στην όμορφη 
πόλη. Θα περάσουμε από τη συνοικία Χαλέπα όπου βρίσκεται 
το παλάτι του πρίγκιπα Γεωργίου, το σπίτι του Ελευθέριου 
Βενιζέλου και καταλήγουμε στο κέντρο της πόλης που είναι 
χτισμένη στα ερείπια της αρχαίας Κυδωνίας. Επίσης, θα δούμε 
το βενετσιάνικο λιμάνι, τον φάρο, το φρούριο Φιρκά και τον 
μητροπολιτικό ναό της Παναγίας που είναι αφιερωμένος 
στα Εισόδια της Θεοτόκου. Για το βράδυ προτείνουμε να 
παρακολουθήσετε την περιφορά του Επιταφίου μέσα σε 
κατανυκτική ατμόσφαιρα.

3η ημέρα Χανιά - Ρέθυμνο - Μονή Αρκαδίου - Ηράκλειο
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για το Ρέθυμνο, 
πόλη που μαγεύει τον επισκέπτη με το ξεχωριστό χρώμα και 
την πλούσια πολιτιστική παράδοση. Η παλιά πόλη, κτισμένη 

γύρω από το εντυπωσιακό κάστρο Φορτέτζα, διατηρεί την 
ιδιαίτερη φυσιογνωμία και την αρχοντική όψη της, με τη 
βενετσιάνικη ρυμοτομία, τις εκκλησίες δίπλα σε μιναρέδες, 
τα τοξωτά περάσματα, τα αρχοντικά, τις οθωμανικές βρύσες, 
τα στενά δρομάκια, τα θολωτά ισόγεια και τα παλιά σπίτια με 
τα βαριά ξύλινα πορτοπαράθυρα. Καρδιά της παλιάς πόλης 
είναι το γραφικό βενετσιάνικο λιμάνι και ο φάρος στην άκρη 
του μικρού λιμενοβραχίονα. Συνεχίζουμε προς το ιστορικό 
Αρκάδι για προσκύνημα στη μονή Αρκαδίου. Το σημαντικότερο 
μέρος της μονής είναι ο κεντρικός δίκλιτος ναός, το Καθολικόν, 
που είναι αφιερωμένος στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος 
(το ένα κλίτος), και στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη 
(το έτερο κλίτος). Τέλος, άφιξη στη μεγαλύτερη πόλη της 
Κρήτης, Ηράκλειο. Αποτελεί πόλη με πολύχρονη ιστορία 
διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο. Θα επισκεφθούμε τον τάφο 
του Νίκου Καζαντζάκη που βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της 
πόλης, πάνω στα ενετικά τείχη στον προμαχώνα Μαρτινένγκο, 
με υπέροχη θέα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα 
παρακολουθήσουμε την Ανάσταση.

4η ημέρα Ηράκλειο - Ανώγεια
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τους βόρειους πρόποδες 
του Ψηλορείτη. Θα περάσουμε από τον οικισμό Τύλισος 
και τις Γωνιές για να φθάσουμε στα πολυτραγουδισμένα 
Ανώγεια, πατρίδα φημισμένων λυράρηδων και μουσικών, με 
γνωστότερο όλων τον Νίκο Ξυλούρη. Το σπίτι του βρίσκεται 
στην πλατεία της γειτονιάς Περαχώρι. Επίσης, κάτω από το 
δημαρχείο, υπάρχει ο ναός του Αγίου Ιωάννη που αποτελεί ένα 

από τα σημαντικότερα αξιοθέατα των Ανωγείων. Ελεύθερος 
χρόνος και στη συνέχεια θα μεταβούμε για το πασχαλινό γεύμα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Ηράκλειο - Άγιος Νικόλαος - Σπιναλόγκα
Πρόγευμα και μετάβαση στον Άγιο Νικόλαο ένα από τα 
ομορφότερα μέρη της Κρήτης. Χαρακτηριστική είναι η λίμνη 
σε σχήμα χοανοειδές, στο κέντρο της πόλης, γνωστή στους 
μεσαιωνικούς χρόνους ως Μανδράκι (κλειστό λιμάνι). Σήμερα 
ενώνεται με τη θάλασσα με διώρυγα. Τα δύο τμήματα της πόλης 
συνδέονται με γέφυρα. Γύρω από τη λίμνη υπάρχουν καφέ-
εστιατόρια με όμορφη θέα. Στάση για φαγητό. Συνεχίζουμε για 
Ελούντα και Σπιναλόγκα (εισιτήρια εξ ιδίων). Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

6η ημέρα Ηράκλειο - Αρχαιολογικό Μουσείο - Κνωσός 
- Φαιστός - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο, συνεχίζουμε 
για τα Ανάκτορα της Κνωσού. Η Κνωσός αποτελούσε το κέντρο 
του μινωικού πολιτισμού. Εδώ βρισκόταν το μεγαλύτερο 
ανάκτορο της μινωικής Κρήτης που οικοδομήθηκε πάνω 
στα ερείπια παλαιότερου. Συνεχίζουμε για το ανάκτορο της 
Φαιστού, έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς 
χώρους της Κρήτης, το δεύτερο σε σπουδαιότητα και έκταση 
μινωικό ανάκτορο, θρησκευτικό, οικονομικό και διοικητικό 
κέντρο στη μινωική εποχή. Τέλος, αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο του Ηρακλείου για την πτήση της επιστροφής.

ΓΥΡΟΣ 
ΚΡΗΤΗΣ

6 ΗΜΕΡΕΣ

ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΝΩΓΕΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ - ΚΝΩΣΟΣ
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Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια. Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
Δεν περιλαμβάνει: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς 
χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6 ημέρες

Απολαύστε τις πασχαλινές διακοπές στη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης. Περιηγηθείτε 
στο κέντρο όπου, μεταξύ άλλων, βρίσκονται πολλά μνημεία των μεσαιωνικών 
χρόνων. Εντύπωση προκαλούν οι βενετσιάνικες και τουρκικές κρήνες, που βρίσκονται 
διάσπαρτες στον ιστορικό ιστό της πόλης. Στο παλιό ενετικό λιμάνι, δίπλα στις 
σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρούνται οι θολωτοί ταρσανάδες, όπου στον μεσαίωνα 
ναυπηγούνταν οι γαλέρες, ενώ στη δυτική πλευρά κυριαρχεί το επιβλητικό φρούριο 
Κούλε. Προτείνουμε να συμμετέχετε στις πασχαλινές εκδηλώσεις. Παρακολουθήστε την 
περιφορά του Επιταφίου, την ακολουθία της Ανάστασης στον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Μηνά και χαρείτε την παραδοσιακή φιλοξενία με κρητικούς χορούς και τραγούδια την 
ημέρα του Πάσχα.

ΡΕΘΥΜΝΟ 6 ημέρες

Γνωρίστε μία από τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις της Ελλάδας. Μπορείτε 
να ανακαλύψετε το παρελθόν της πόλης μέσα από μια υπέροχη περιήγηση στο ιστορικό 
κέντρο όπου θα θαυμάσετε μοναδικά μνημεία όπως το χάνι του Παττακού και την οικία 
Δρανδάκη, και τα δύο εξαίρετα δείγματα βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής, καθώς και το 
τζαμί του Καρά Μουσά πασά. Προτείνουμε να συμμετέχετε στις πασχαλινές εκδηλώσεις. 
Παρακολουθήστε την περιφορά του Επιταφίου, την ακολουθία της Ανάστασης στον 
μητροπολιτικό ναό Εισοδίων της Θεοτόκου και απολαύστε την παραδοσιακή φιλοξενία 
με κρητικούς χορούς και τραγούδια την ημέρα του Πάσχα.

ΧΑΝΙΑ 6 ημέρες

Τα Χανιά μπορούν να μαγέψουν τόσο τους λάτρεις της ιστορίας με την παλιά πόλη, όσο 
και τους μοντέρνους επισκέπτες χάρη στη νέα πόλη εκτός των τειχών της. Προτείνουμε 
να περιηγηθείτε στους δρόμους της παλιάς πόλης με τις επιβλητικές βενετσιάνικες οικίες, 
τις κρήνες και τους όμορφους ναούς. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον Τοπανά, 
εντυπωσιακή περιοχή της πόλης, την εβραϊκή συνοικία και την τουρκογειτονιά. Επίσης, 
το ιστορικό προάστιο της Χαλέπας με τις νεοκλασικές επαύλεις και τους κήπους, το παλιό 
λιμάνι με τη γραφική παραλία και το φάρο, σήμα κατατεθέν της πόλης. Προτείνουμε να 
συμμετέχετε στις πασχαλινές εκδηλώσεις του νησιού. Παρακολουθήστε την περιφορά 
του Επιταφίου και την ακολουθία της Ανάστασης στον μητροπολιτικό ναό Εισοδίων της 
Θεοτόκου και απολαύστε την παραδοσιακή φιλοξενία με κρητικούς χορούς και τραγούδια 
την ημέρα του Πάσχα.
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Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια. Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον 
χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα.
 Δεν περιλαμβάνει: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε 
μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

1η ημέρα Πτήση για Ρόδο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το 
μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων γνωστό και ως νησί 
του Ήλιου, Ρόδο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την περιοχή. 
Παρακολουθήστε τον επιτάφιο στη γραφική εκκλησία 
του Αγίου Φανουρίου, όπου γίνεται η αναπαράσταση των 
παθών του Χριστού.

2η ημέρα Ρόδος προαιρετική περιήγηση και 
Λίνδος
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την ξενάγηση της πόλης, όπου 
θα θαυμάσουμε το γραφικό Μανδράκι, το εντυπωσιακό 

ενυδρείο, το μοναδικό πανόραμα της Ρόδου και τον 
λόφο του Μόντε Σμιθ και θα περπατήσουμε στην παλιά 
μεσαιωνική πόλη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε 
το κάστρο του μεγάλου Μαγίστρου και την περίφημη οδό 
των ιπποτών. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Λίνδο με 
την επιβλητική της ακρόπολη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Παρακολουθήστε τη λειτουργία της Ανάστασης στο 
γραφικό εκκλησάκι της Παναγίας Φανερωμένης.

3η ημέρα Πασχαλιά στη Ρόδο
Απολαύστε το εορταστικό πρόγευμα, τις ανέσεις των 
ξενοδοχείων, τις πισίνες τους και τους πασχαλινούς 
μεζέδες με αρνιά, παραδοσιακές λιχουδιές, μουσική. 

Για το απόγευμα, σας προτείνουμε προαιρετικά έναν 
ρομαντικό περίπατο (πεζή) στη μεσαιωνική πόλη της 
Ρόδου που έχει χαρακτηριστεί από την Unesco μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς.

4η ημέρα Ρόδος
Πρόγευμα και ελεύθερη ημέρα για να γνωρίσετε τις 
ομορφιές του νησιού.

5η ημέρα Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πτήση της επιστροφής.

ΡΟΔΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ &
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ

Σημαντική σημείωση: 
Στην τετραήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η τέταρτη 
ημέρα του πενθήμερου προγράμματος.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ
ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ
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Butterfly
Boutique Hotel 3*

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ

Το Butterfly Boutique Hotel βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Ρόδου. Διαθέτει 45 
δωμάτια όλα με δωρεάν wifi, τηλέφωνο, μουσική, τηλεόραση, ψυγείο, σεσουάρ, 
κλιματισμό. Η ρεσεψιόν του καταλύματος λειτουργεί όλο το 24ωρο. Απέχει 600μ. 
από τα Αγάλματα των Ελαφιών και το λιμάνι του Μανδρακίου. Το πλησιέστερο 
αεροδρόμιο είναι το διεθνές αεροδρόμιο της Ρόδου, στα 13χλμ. από το κατάλυμα. 
www.butterflyhotel.gr

Mitsis
Grand Hotel 5*

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ

Το ξενοδοχείο βρίσκετε δίπλα στην παραλία, στο κέντρο της πόλης. Διαθέτει 405 πολυτελή 
δωμάτια. Τα περισσότερα προσφέρουν θέα στη θάλασσα. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν: κλιματισμό, 
μπάνιο με μπανιέρα, δεύτερο τηλέφωνο στο μπάνιο, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, ψυγείο ή 
mini bar (κατόπιν ζήτησης), δορυφορική τηλεόραση, μουσικό κανάλι, θυρίδα ασφαλείας (με 
μικρή χρέωση), μπαλκόνι ή βεράντα.

Amphitryon
Boutique Hotel 4*

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Διαθέτει 82 δωμάτια υψηλής αισθητικής, 
εξοπλισμένα με TV, A/C, mini bar. Οι φιλοξενούμενοι μπορούν να ζήσουν στιγμές χαλάρωσης 
στο χώρο της πισίνας και αξέχαστες βραδιές διασκέδασης στο μπαρ. Το αμερικάνικο πρωινό 
σερβίρεται καθημερινά στην τραπεζαρία, ενώ οι επισκέπτες μπορούν επίσης να απολαύσουν 
ποτά ή διεθνείς γεύσεις στο μπαρ-εστιατόριο των εγκαταστάσεων. 
www.amphitryonhotel.gr
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KΩΣ 5 ημέρες
1η ημέρα Πτήση για Κω
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τo τρίτο σε μέγεθος 
νησί των Δωδεκανήσων και από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς 
προορισμούς της Ελλάδας, Κω. Άφιξη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την περιοχή.

2η ημέρα Κως περιήγηση
Πρόγευμα και γνωρίστε τις ομορφιές του τόπου μαζί με την 
πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Επισκεφθείτε το Κάστρο των 
Ιπποτών, όπου η Γέφυρα του Κάστρου το συνδέει με την πόλη 
και τον πλάτανο του Ιπποκράτη. Θα δείτε την Casa Romana, 
αναστηλωμένη ρωμαϊκή οικία, την ιπποτική οικία του Κομεντόρη 
Fransesco Sans και το αρχαιολογικό μουσείο. Παρακολουθήστε 
τον επιτάφιο στη γραφική εκκλησία του Αγίου Φανουρίου, όπου 
γίνεται η αναπαράσταση των παθών του Χριστού.

3η ημέρα Κως
Πρόγευμα και μπορείτε να χαλαρώσετε με τις ανέσεις του 
ξενοδοχείου. Περιηγηθείτε στο λιμάνι και στη μεσαιωνική πόλη 

που έχει χαρακτηριστεί από την Unesco μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς και το βράδυ παρακολουθήστε τη λειτουργία της 
Ανάστασης στον μητροπολιτικό ναό Αγίου Νικολάου.

4η ημέρα Κως
Πρόγευμα και χρόνος για να απολαύσετε τις ομορφιές του νησιού. 
Χαρείτε την παραδοσιακή φιλοξενία με νησιώτικους χορούς και 
τραγούδια την ημέρα του Πάσχα.

5η ημέρα Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. 
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων. Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι 
σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά 
όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
4, 5 ημέρες
1η ημέρα Πτήση για Σαντορίνη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για ένα από τα διασημότερα 
νησιά των Κυκλάδων και από τα πιο γνωστά διεθνώς. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με το νησί.

2η ημέρα Πύργος - Ακρωτήρι - Santo Wines
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και προτείνουμε αναχώρηση για τον Προφήτη 
Ηλία, τον παραδοσιακό οικισμό Πύργο, όπου θα κάνουμε στάση στο 
παραδοσιακό καφενείο στο κέντρο του οικισμού. Κατόπιν αναχώρηση 
για έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του 
Αιγαίου, τον φημισμένο προϊστορικό οικισμό στο Ακρωτήρι. Τέλος, 
θα ξεναγηθούμε στο οινοποιείο της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών 
Προϊόντων, Santo Wines και θα δοκιμάσουμε μοναδικά κρασιά.

3η ημέρα Σαντορίνη - Οικισμός Οίας
Πρόγευμα και χρόνος για να επισκεφθείτε και απολαύσετε τις ομορφιές 
του νησιού. Για το απόγευμα προτείνουμε προαιρετική επίσκεψη στην 
Οία, όπου θα απολαύσουμε τις βόλτες μας στα στενά πλακόστρωτα 
δρομάκια και στα καλντερίμια. Ο οικισμός της Οίας είναι ο πρώτος στην 
Ελλάδα που κρίθηκε διατηρητέος και μοιάζει με έργο τέχνης σκαλισμένο 
στα πετρώματα που δημιούργησε η ηφαιστειακή λάβα. Το ηλιοβασίλεμα 

θα μας μείνει αξέχαστο από το έντονο κόκκινο πορτοκαλί χρώμα του 
ουρανού.

4η ημέρα Σαντορίνη
Πρόγευμα και απολαύστε την κυκλαδίτικη φιλοξενία. Λιγότερο διάσημα, 
αλλά εξίσου όμορφα χωριά του νησιού που αξίζει να επισκεφθείτε είναι 
το Ακρωτήρι και το Μέσα Βουνό με τους διάσημους αρχαιολογικούς τους 
χώρους, ο Πύργος, οι Καρτεράδες, το Εμπορειό, το Αμμούδι, η Φοινικιά, 
η Περίσσα, ο Περίβολος, το Μεγαλοχώρι, το Καμάρι, η Μεσσαριά και 
ο Μονόλιθος. Κάποια είναι κοσμοπολίτικα, κάποια πιο ήσυχα, άλλα 
περιτριγυρίζονται από τεράστιους αμπελώνες, σε άλλα δεσπόζουν ψηλά 
κάστρα με απέραντη θέα στο Αιγαίο, όλα όμως έχουν μια ιδιαίτερη 
ομορφιά που θα σας συναρπάσει.

5η ημέρα Πτήση επιστροφής 
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια πτήση επιστροφής.

Σημείωση: Στην τετραήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η τέταρτη 
ημέρα του πενθήμερου προγράμματος. 
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον 
χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. 
Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Εκδρομή Πύργος - 
Ακρωτήρι - Santo Wines 20€ το άτομο. Επίσκεψη στον οικισμό Οίας 
15€ το άτομο. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς 
χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 
ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΧΙΟΣ 5 ημέρες
1η ημέρα Πτήση για Χίο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη «μυροβόλο 
νήσο» του βορειοανατολικού Αιγαίου, Χίο. Άφιξη, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για μια πρώτη γνωριμία 
με την περιοχή.

2η ημέρα Χίος γύρος νησιού (νότια) - Βροντάδο
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τον γύρο του νησιού, για να 
γνωρίσουμε το νότιο μέρος. Κατευθυνόμαστε στο «ζωγραφιστό 
χωριό», Πυργί, με τη θαυμάσια αρχιτεκτονική και τα μοναδικά 
ξυστά στις προσόψεις των σπιτιών. Επίσης μπορούμε να 
επισκεφτούμε τον ναό κόσμημα των Αγίων Αποστόλων. Επόμενη 
στάση τα Μεστά αλλά πριν, θα κάνουμε μικρή στάση σε περιοχή με 
μαστιχόδενδρα για να δούμε από κοντά τα μοναδικά αυτά στο είδος 
τους δένδρα. Τα Μεστά είναι μεσαιωνικό χωριό πρότυπο αμυντικής 
αρχιτεκτονικής με τα στενά σκεπαστά σοκάκια και γεμάτα 
μεσαιωνικών μνημείων. Ολόκληρο το χωριό έχει σχεδιαστεί και 
κτιστεί σαν ένας λαβύρινθος, με στόχο να εμποδίζει τις επιδρoμές 
των πειρατών να φτάσουν με ευκολία στο κέντρο του χωριού 
όπου βρίσκονται τα σημαντικότερα κτίρια. Στο χωριό βρίσκονται 
δύο πολύ ενδιαφέρουσες εκκλησίες, του Παλιού Ταξιάρχη με το 
ξυλόγλυπτο τέμπλο και του νέου Ταξιάρχη στη θέση του κεντρικού 
πύργου. Εφόσον είναι ανοιχτά, θα μπορέσουμε να τα επισκεφτούμε 
Θα περπατήσουμε επίσης να δούμε μία από τις σιδερένιες πόρτες 
εκείνης της εποχής που κρατούσαν τους πειρατές έξω από το 
χωριό. Αναχώρηση για το Λιθί και στη συνέχεια στάση στον Κάμπο 
για να δούμε τα αρχοντικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
παρακολούθηση της Ανάστασης και μεταφορά στον Βροντάδο 

για να δούμε το έθιμο του ρουκετοπόλεμου που συμβολίζει το 
πέρασμα από τον θάνατο στην αιώνια ζωή. Πρόκειται για μια 
ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες ενορίες της 
πόλης, του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας της Ερυθιανής.

3η ημέρα Χίος περιήγηση
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην πλούσια με τοπικά προϊόντα 
αγορά της πόλης, την περιβόητη Απλωταριά. Θα πιούμε καφέ στην 
κεντρική πλατεία, θα κάνουμε μια στάση στον κατάφυτο Δημοτικό 
Κήπο και θα επισκεφθούμε το Κάστρο της Χίου που δεσπόζει 
αυτοκρατορικά δίπλα στο λιμάνι της πόλης και μετρά έντεκα αιώνες 
ζωής. Απολαύστε την παραδοσιακή φιλοξενία με νησιώτικους 
χορούς και τραγούδια την ημέρα του Πάσχα.

4η ημέρα Χίος
Πρόγευμα και ελεύθερη ημέρα για να γνωρίστε τις ομορφιές του 
νησιού.

5η ημέρα Χίος - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και ελεύθερη ημέρα για τις τελευταίες αγορές σας. 
Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα 
στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Περιηγήσεις και μεταφορές 
σύμφωνα με το εκδρομικό πρόγραμμα. 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. 
Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. 
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.
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ΛΕΥΚΑΔΑ 4 ημέρες
1η ημέρα Αναχώρηση - Μέτσοβο - Λευκάδα
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για 
Βέροια, Γρεβενά, Μέτσοβο, στάση για καφέ, και συνεχίζουμε για 
Λευκάδα. Άφιξη το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ παρακολούθηση του Επιταφίου.

2η ημέρα Λευκάδα - Προαιρετική κρουζιέρα Φισκάρδο - 
Ιθάκη - Σκορπιός 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Νυδρί, το πιο 
τουριστικό μέρος του νησιού και γνωστό γιατί βρίσκεται απέναντι 
από τον Σκορπιό. Δυνατότητα για μια προαιρετική κρουαζιέρα 
στο Φισκάρδο της Κεφαλονιάς (εάν το επιτρέπουν οι καιρικές 
συνθήκες), στη μυθική πατρίδα του Οδυσσέα, Ιθάκη, και στα 
Πριγκιπόννησα, το Μεγανήσι όπου βρίσκεται και η σπηλιά του 
θρυλικού υποβρυχίου «Παπανικολή» και τον Σκορπιό του Ωνάση 
που πλέον έχει αλλάξει ιδιοκτησία. Επιστροφή το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης και 
ακολουθεί το αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα.

3η ημέρα Λευκάδα (περιήγηση)
Πρόγευμα και περιήγηση στο νησί. Θα αρχίσουμε με περίπατο 
στην πόλη της Λευκάδας με την όμορφη αγορά και τον υπέροχο 
πεζόδρομο στο ιστορικό κέντρο. Θα θαυμάσουμε τη θέα από το 
μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης και τον Άγιο Νικήτα. Επίσης 
θα δούμε το Ενετικό κάστρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για το 
πασχαλινό εορταστικό τραπέζι.

4η ημέρα Λευκάδα - Πρέβεζα - Γιάννενα - Επιστροφή 
Πρόγευμα και περιήγηση στη δυτική πλευρά του νησιού η οποία 
χαρακτηρίζεται από τις ωραιότερες ακτές όπως το Κάθισμα και 
Άγιος Νικήτας. Ξεκινάμε για Πρέβεζα. Ελεύθεροι για περίπατο στην 
όμορφη πόλη. Στάση για καφέ και συνεχίζουμε για Γιάννενα μέσω 
Άρτας. Γεύμα εξ ιδίων στις ταβέρνες της λίμνης, μικρή περιήγηση 
στο κάστρο της πόλης. Επιστροφή στην πόλη μας το βράδυ.

Περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως 
αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα σε μπουφέ στον χώρο 
του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με 
πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς 
χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΚΥΡΟΣ 4 ημέρες
1η ημέρα Αναχώρηση - Κύμη - Σκύρος
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί, αναχώρηση και 
μέσω Λάρισας άφιξη στο λιμάνι της Κύμης. Επιβίβαση στο 
πλοίο και απόπλους για τη Σκύρο. Άφιξη στα Λιναριά, γραφικό 
λιμάνι της Σκύρου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Μπορείτε να 
παρακολουθήσετε την περιφορά των τριών Επιταφίων που 
καταλήγουν στην κεντρική πλατεία της Χώρας.

2η ημέρα Σκύρος (γύρος νησιού)
Πρόγευμα και θα επισκεφθούμε την παλιά Χώρα της Σκύρου 
που είναι κτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές λόφου, στη σκιά 
μεσαιωνικού κάστρου, με τα παραδοσιακά καλντερίμια και την 
αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική. Γνωρίστε τις ομορφιές του 
νησιού, όπως το βόρειο μέρος με τα πυκνά πευκοδάση που 
φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, τα παραδοσιακά άσπρα σπίτια και τις 
παραλίες με τη γαλήνια ατμόσφαιρα και τα πεντακάθαρα νερά. 
Μπορείτε να γιορτάσετε την Ανάσταση σε έναν από τους ναούς της 

Χώρας απολαμβάνοτας το εντυπωσιακό θέαμα προς τον βράχο του 
Κάστρου και του μοναστηριού του πολιούχου του νησιού, Αγίου 
Γεωργίου, όπου θα θαυμάσετε τα πυροτεχνήματα.

3η ημέρα Σκύρος
Πρόγευμα και ελεύθερη ημέρα να γνωρίσετε τις ομορφιές και τους 
κατοικούς του νησιού γιορτάζοντας τη Λαμπρή.

4η ημέρα Σκύρος - Απόπλους για Κύμη - Επιστροφή
Πρόγευμα και απόπλους για την Κύμη. Στη συνέχεια επιβίβαση στο 
λεωφορείο και επιστροφή στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: Μεταφορά με λεωφορείο προς και από το 
λιμάνι της Κύμης. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα 
στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, 
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

ΠΡΕΒΕΖΑ 4 ημέρες

1η ημέρα Αναχώρηση - Σύβοτα - Πάργα - Πρέβεζα
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση με προορισμό τα 
ειδυλλιακά Σύβοτα ένα από τα ωραιότερα θέρετρα της Ηπείρου. 
Χρόνος στη μαρίνα για καφέ και συνεχίζουμε για την πολύχρωμη 
πόλη της Πάργας με το ιστορικό ενετικό κάστρο που δεσπόζει στις 
παρυφές του λόφου. Η θέα με τις απόκρημνες πλαγιές κόβει την 
ανάσα. Ακριβώς απέναντι βρίσκεται το κατάφυτο μικρό νησάκι 
της Παναγίας, με έναν μικρό ομώνυμο ναό και η καταπληκτική 
παραλία του Βάλτου. Συνεχίζουμε για την Πρέβεζα. Άφιξη και 
τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής. Το απόγευμα μεταφορά 
για να παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Επιταφίου σε έναν 
από τους γραφικότερους ναούς της πόλης, τον μητροπολιτικό ναό 
του Αγίου Χαραλάμπους, όπου σύμφωνα με το τοπικό έθιμο, κατά 
την επιστροφή του επιταφίου ακολουθεί στιχομυθία πίσω από τις 
κλειστές πόρτες για να εισέλθει ο επιτάφιος στον ναό της πόλης.

2η ημέρα Πρέβεζα - Προαιρετική εκδρομή στους Παξούς
Πρόγευμα και για όσους επιθυμούν προτείνουμε μια θαλάσσια 
εκδρομή (εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες) με 
προορισμό το πανέμορφο νησάκι των Παξών. Πρωτεύουσα των 
Παξών είναι ο γραφικός Γάιος ο οποίος προστατεύεται φυσικά από 
δύο νησάκια, την Παναγιά και τον Άγιο Νικόλαο. Χρόνος ελεύθερος 
και επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και ετοιμαζόμαστε για 
να υποδεχτούμε την Ανάσταση του κυρίου. Μετά την Ανάσταση 
ακολουθεί δείπνο με μαγειρίτσα όπως ορίζει το έθιμο.

3η ημέρα Ζάλογγο - Πασχαλινό γεύμα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ζάλλογο, ένα από τα ιστορικά όρη 
της χώρας. Στα οροπέδια του όρους αυτού κτίσθηκε το μεγαλύτερο 

άγαλμα της Ελλάδας, με τον τίτλο «Μνημείο Ζαλόγγου» και με 
σχέδια του γλύπτη Γεώργιου Ζογγολόπουλου για να τιμήσουν τη 
μνήμη των κατοίκων του Σουλίου. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι 
του Αγίου Δημητρίου που βρίκεται κάτω από τον περίφημο βράχο 
του Ζαλόγγου. Τέλος, επιστροφή στο ξενοδοχείο για το πασχαλινό, 
εορταστικό μας γεύμα με πλούσια εδέσματα και ποτό. Το απόγευμα 
περίπατος στην Πρέβεζα.

4η ημέρα Νικόπολη - Νεκρομαντείο - Άρτα (γιοφύρι) - 
Γιάννενα - Μέτσοβο - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για την αρχαία Νικόπολη, η ίδρυση 
της οποίας συνδέθηκε με την κοσμοϊστορικής σημασίας ναυμαχία 
που έλαβε χώρα το 31 π.Χ., στη θάλασσα του Ακτίου. Έπειτα 
αναχώρηση για το Νεκρομαντείο, που κατά την αρχαιότητα 
αποτελούσε μικρό νησί της αποξηραμένης λίμνης Αχερουσίας. 
Οι αρχαίοι τοποθετούσαν στο σημείο αυτό τις πύλες του Άδη, 
μικρή στάση και συνεχίζουμε για τον ποταμό Αχέροντα, γνωστός 
και ως μαυροπόταμος και ένας από τους μεγαλύτερους ποταμούς 
της Ηπείρου. Έπειτα αναχώρηση για το πασίγνωστο γιοφύρι 
της Άρτας. Φτάνοντας θα κάνουμε μία στάση για καφέ, όπου θα 
πάρουμε και ωραίες φωτογραφίες. Επόμενη στάση στα Γιάννενα 
όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και γεύμα (εξ ιδίων) 
στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
Μέτσοβο και επιστροφή στην πόλη μας το βράδυ.

Περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά 
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου 
καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος 
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά 
όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Περιλαμβάνει: Τέσσερεις (4) ή τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Ημιδιατροφή 
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 περιλαμβάνει: Δεν περιλαμβάνονται Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1η ημέρα Αναχώρηση - Κέρκυρα
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για την 
καταπράσινη και πασχαλινή Κέρκυρα. Με τις απαραίτητες 
στάσεις, άφιξη στην Ηγουμενίτσα, επιβίβαση στο πλοίο 
και απόπλους για το νησί των Φαιάκων. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και δείπνο με νηστίσιμα εδέσματα. Στη 
συνέχεια θα παρακολουθήσουμε στην πλατεία Σπιανάδα 
τη συνάντηση όλων των Επιτάφιων της πόλης με 
αποκορύφωμα τον επιβλητικό Επιτάφιο της μητρόπολης 
που συνοδεύεται από τις τρεις μεγάλες φιλαρμονικές του 
νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Κέρκυρα - Άγιος Σπυρίδωνας - 
Αχίλλειο - Μπενίτσες
Πρόγευμα και στη συνέχεια παρακολούθηση της 
λιτάνευσης του σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα που 
είναι ο πολιούχος του νησιού μαζί με την περιφορά του 
Επιταφίου, υπό τους πένθιμους ήχους φιλαρμονικών. 
Μετά την Πρώτη Ανάσταση, ακολουθεί ένα από τα 
ομορφότερα έθιμα του νησιού. Πρόκειται για το σπάσιμο 
των σταμνών (των μπότηδων όπως τις αποκαλούν οι 
ντόπιοι) από τα μπαλκόνια με τις καμπάνες να σημαίνουν 
χαρμόσυνα. Ακολουθεί περιήγηση στα βενετσιάνικα 
καντούνια, όπου θα δούμε τη μεγαλύτερη πλατεία των 

Βαλκανίων, Σπιανάδα, την πλατεία Λιστόν και το παλιό 
Φρούριο. Έπειτα επίσκεψη στο Σινοϊαπωνικό Μουσείο 
(μουσείο Ασιατικής Τέχνης). Συνεχίζουμε, περνώντας 
από εργαστήριο κουμκουάτ, για το Γαστούρι, όπου θα 
επισκεφθούμε το Αχίλλειο, το μεγαλοπρεπές παλάτι της 
θλιμμένης αυτοκράτειρας της Αυστρίας Ελισάβετ (Σίσσυ), 
με τους πλούσιους κήπους, τα εντυπωσιακά εκθέματα 
και τη θαυμάσια θέα. Τέλος, βόλτα και ελεύθερος χρόνος 
στις γραφικές Μπενίτσες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης στην κεντρική 
πλατεία Σπιανάδα.

3η ημέρα Κέρκυρα - Κανόνι - Ποντικονήσι
Πασχαλινό ξύπνημα και πρόγευμα. Επίσκεψη στο γραφικό 
και κοσμοπολίτικο Κανόνι που προσφέρει μια μαγευτική 
θέα προς τη μονή Βλαχερνών και το ξακουστό Ποντικονήσι. 
Μπορείτε να κατεβείτε από το μονοπάτι που υπάρχει για 
να επισκεφθείτε τη Βλαχέρνα και καιρού επιτρέποντος 
να μεταβείτε με βαρκάκια που πραγματοποιούν πολλά 
και τακτικά δρομολόγια στο Ποντικονήσι με τη μονή 
Παντοκράτορα. Χρόνος ελεύθερος. Για το απόγευμα θα 
επισκεφθούμε την πόλη της Κέρκυρας και προαιρετικά 
το βραβευμένο και μοναδικό στο είδος του μουσείο Casa 
Parlante. Οι κινούμενες ανθρώπινες φιγούρες ρομποτικής 

τεχνολογίας, αλλά και η πιστή διακόσμηση και επίπλωση 
θα σας προσφέρει την πραγματική εικόνα της Κέρκυρας 
μιας άλλης εποχής. Για το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

4η ημέρα Κέρκυρα - Κασσιόπη - Παλαιοκαστρίτσα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Κασσιόπη που 
βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού και αποτελεί 
παραδοσιακό ψαροχώρι με γραφικό λιμάνι. Στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε προς την Παλαιοκαστρίτσα. Στην κορυφή 
πευκόφυτου λόφου βρίσκεται το ομώνυμο βυζαντινό 
καστρομοναστήρι της Παναγίας που διαθέτει μικρή, 
αλλά πολύτιμη συλλογή εικόνων, βιβλίων και σκευών. 
Εντύπωση προκαλούν τα οστά μιας γιγαντιαίας φάλαινας. 
Επιστροφή στην Κέρκυρα. Το απόγευμα ελεύθεροι στην 
πόλη για βόλτα και καφέ.

5η ημέρα Κέρκυρα - Μέτσοβο - Επιστροφή
Πρόγευμα και μετάβαση στο λιμάνι. Ελεύθερος χρόνος για 
τις τελευταίες αναμνηστικές φωτογραφίες και επιβίβαση 
στο πλοίο. Απόπλους για Ηγουμενίτσα. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε για καφέ το γραφικό Μέτσοβο με την 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τα νόστιμα προϊόντα. 
Συνεχίζουμε και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ 
στην Θεσσαλονίκη.

KEΡΚΥΡΑ

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ

Σημαντική σημείωση: 
Στην τετραήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η επίσκεψη 
στην Κασσιόπη, ενώ η Παλαιοκαστρίτσα γίνεται κανονικά.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και 
δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν, χωρίς 
να παραληφθεί καμία εκδρομή ή ξενάγηση. Το πρόγραμμα 
μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ &
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
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Μagna Graecia
Hotel 4*

ΔΑΣΣΙΑ

Το κατάλυμα βρίσκεται 10 χλμ. μακριά από το κέντρο της Κέρκυρα. Tα δωμάτια για μη 
καπνιστές είναι εξοπλισμένα με μίνι μπαρ, Wi-Fi και θυρίδα ασφαλείας. Προσφέρουν 
θέα στο βουνό. Τα δωμάτια διαθέτουν ιδιωτικά μπάνια και ντους, σεσουάρ και 
προϊόντα περιποίησης. Το ξενοδοχείο περιλαμβάνει επίσης εστιατόριο, ενώ στο 
μπαρ μπορείτε να επιλέξετε μια ποικιλία από αλκοολούχα ποτά. Έχει γυμναστήριο 
και μασάζ που παρέχονται δωρεάν. Για παιδιά και εφήβους έχει παιδική χαρά και 
υπηρεσία φύλαξης παιδιών.

Αmalia Hotel 3*
ΔΑΣΣΙΑ

Στην καταπράσινη Κέρκυρα και συγκεκριμένα στην κοσμοπολίτικη Δασιά, το ξενοδοχείο Αμαλία 
με τα ανακαινισμένα δωμάτια του, σας προσφέρει κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο 
και ελεύθερη πρόσβαση στο ιντερνέτ, στους κοινόχρηστους χώρους. Μπορείτε να απολαύσετε 
το πλούσιο πρωινό σας καθώς και όλα τα γεύματα της ημέρας στον πλούσιο σε ποικιλία και 
ποιότητα μπουφέ μας. Διαθέτει επίσης εκτός από το εστιατόριο, μπαρ στόν χώρο του εστιατορίου 
και μπαρ δίπλα από τη μεγάλη πισίνα. 

Aqualand Resort 4*
AΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Το Aqualand Resort βρίσκεται δίπλα στο υδάτινο πάρκο αναψυχής Aqualand στον 
Άγιο Ιωάννη και είναι παραδοσιακά χτισμένο με σεβασμό στην αρχιτεκτονική της 
Κέρκυρας. Διαθέτει κλιματιζόμενα καταλύματα με δυνατότητα προετοιμασίας 
γευμάτων. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν νεροτσουλήθρες, πισίνες και εστιατόρια. 
Όλα τα στούντιο και διαμερίσματα στο Aqualand Resort είναι φωτεινά και ανοίγουν 
σε μπαλκόνι με θέα στον κήπο, την πισίνα και το βουνό.  Για την ψυχαγωγία των 
νεότερων επισκεπτών διατίθεται παιδική χαρά 200μ², καθώς και κήπος με γρασίδι, 
φυτά και δέντρα.

Όλα τα γεύματα σερβίρονται σε πλούσιους μπουφέδες, το Δείπνο του Μεγάλου Σαββάτου σερβίρεται μετά τα μεσάνυχτα (παραδοσιακή μαγειρίτσα 
με πλούσιο μπουφέ) και το γεύμα της Κυριακής του Πάσχα σερβίρεται το μεσημέρι με ζωντανή μουσική. Πριν το μεσημεριανό γεύμα της Κυριακής 
προσφέρονται μεζέδες με ούζο.
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1η - 2η ημέρα Αναχώρηση - Ραφήνα - Τήνος
Αναχώρηση από το γραφείο μας το βράδυ και μέσω Λάρισας, Βόλου και Αλαμάνας, άφιξη στο 
λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την Τήνο, σπουδαίο θρησκευτικό 
κέντρο και νησί των ανέμων. Άφιξη και επίσκεψη στον ναό της Μεγαλόχαρης για προσκύνημα 
της θαυματουργής Αγίας Εικόνας. Ελεύθερος χρόνος και το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε 
την ακολουθία και την περιφορά του Επιταφίου. Όλοι οι Επιτάφιοι των εκκλησιών της χώρας 
συγκεντρώνονται στην πλατεία Παντανάσσης και μετά το άκουσμα των εγκωμίων από τους 
ιερείς και την μπάντα του δήμου οι πιστοί ακολουθούν τους Επιτάφιους πίσω στις εκκλησίες 
τους. Ο Επιτάφιος του Αγίου Νικολάου κατευθύνεται προν την παραλία Καλάμια, όπου ο ιερέας 
μαζί με αυτούς που μεταφέρουν τον Επιτάφιο μπαίνουν μέσα στη θάλασσα και τελούν τρισάγιο 
για όλους τους ναυτικούς που χάθηκαν στη θάλασσα. Κατά την επιστροφή τους στην εκκλησία 
ο Επιτάφιος μεταφέρεται από γυναίκες.

3η ημέρα Τήνος - Μονή Αγίας Πελαγίας και γύρος του νησιού
Παρακολούθηση της λειτουργίας στον ναό της Μεγαλόχαρης, στη συνέχεια πρόγευμα και 
αναχώρηση για το μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας - Κοίμησης της Θεοτόκου, μεγάλο μνημειακό 
οικοδομικό συγκρότημα κτισμένο τον 10ο αιώνα. Μέσω του χωριού Βόλακα συνεχίζουμε για 
τον γύρο του νησιού. Αφού περάσουμε από τα χωριά Κτικάδος, Χατζηράδος, Κάμπος, Καρδιανή, 
Υστέρνια καταλήγουμε στο μεγαλύτερο χωριό της Τήνου, Πύργο, πατρίδα του περίφημου 
γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά. Επιστροφή στην Τήνο, ξεκούραση και το βράδυ παρακολούθηση της 
λειτουργίας της Αναστάσεως. Ακολουθεί, αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα.

4η ημέρα Τήνος
Πρόγευμα και χρόνος για να απολαύσουμε τις ομορφιές του νησιού. Ακολουθεί το πασχαλινό 
γεύμα. Όσοι επιθυμούν μπορούν προαιρετικά να επισκεφθούν τη γειτονική Μύκονο. Θα 
παρακολουθήσουμε τον Εσπερινό της Αγάπης στον ναό της Ευαγγελιστρίας Τήνου. Το Ευαγγέλιο 
θα αναγνωστεί σε πολλές γλώσσες και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη 
λιτανεία των λαβάρων της Αναστάσεως του ναού της Μεγαλόχαρης και των ενοριών της Τήνου.

5η ημέρα Τήνος - Ραφήνα - Επιστροφή
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για έναν τελευταίο περίπατο στην αγορά της Τήνου. Μετάβαση 
στο λιμάνι και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και συνεχίζουμε για 
Αλαμάνα, Βόλο, Λάρισα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας.

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

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

1η ημέρα Αναχώρηση - Ραφήνα - Τήνος
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί και μέσω Λάρισας, Βόλου και Αλαμάνας, άφιξη 
στο όμορφο λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την Τήνο, σπουδαίο 
θρησκευτικό κέντρο και νησί των ανέμων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα Τήνος - Μονή Αγίας Πελαγίας και γύρος του νησιού
Παρακολούθηση της λειτουργίας στον ναό της Μεγαλόχαρης, στη συνέχεια πρόγευμα και 
αναχώρηση για το μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας - Κοίμησης της Θεοτόκου, μεγάλο μνημειακό 
οικοδομικό συγκρότημα κτισμένο τον 10ο αιώνα. Μέσω του χωριού Βόλακα συνεχίζουμε για 
τον γύρο του νησιού. Αφού περάσουμε από τα χωριά Κτικάδος, Χατζηράδος, Κάμπος, Καρδιανή, 
Υστέρνια καταλήγουμε στο μεγαλύτερο χωριό της Τήνου, Πύργο, πατρίδα του περίφημου 
γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά. Επιστροφή στην Τήνο, ξεκούραση και το βράδυ παρακολούθηση της 
λειτουργίας της Αναστάσεως. Ακολουθεί, αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα.

3η ημέρα Τήνος
Πρόγευμα και χρόνος για να απολαύσουμε τις ομορφιές του νησιού. Ακολουθεί το πασχαλινό 
γεύμα. Θα παρακολουθήσουμε τον Εσπερινό της Αγάπης στον ναό της Ευαγγελιστρίας Τήνου. 
Το Ευαγγέλιο θα αναγνωστεί σε πολλές γλώσσες και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί 
η καθιερωμένη λιτανεία των λαβάρων της Αναστάσεως του ναού της Μεγαλόχαρης και των 
ενοριών της Τήνου.

4η ημέρα Τήνος - Μύκονος
Πρόγευμα και όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν το γειτονικό νησί της Μυκόνου. 
Προτείνουμε να περιηγηθείτε στα Ματογιάννια, την καρδιά της Μυκόνου που περιλαμβάνει 
την οδό Ματογιάννη και τα σοκάκια γύρω από αυτή. Να επισκεφθείτε το γνωστότερο σημείο 
αναφοράς του νησιού, τους κατάλευκους Μύλους που έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στη 
θάλασσα για να αξιοποιούν τους ανέμους και ακριβώς απένταντι τη λεγόμενη «Μικρή Βενετία» 
με τα καφέ και τα μικρά εστιατόρια όπου τα κύματα χτυπούν κατευθείαν στους τοίχους των 
σπιτιών.

5η ημέρα Τήνος - Ραφήνα - Επιστροφή
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για έναν τελευταίο περίπατο στην αγορά της Τήνου. Μετάβαση 
στο λιμάνι και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και συνεχίζουμε για 
Αλαμάνα, Βόλο, Λάρισα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας.

Σημείωση: Στην τετραήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η τέταρτη ημέρα του πενθήμερου 
προγράμματος.

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

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

ΒΡΑΔΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
ΤΗΝΟΣ

ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
ΤΗΝΟΣ5 ΗΜΕΡΕΣ 4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
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ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
ΤΗΝΟΣ

Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί, αναχώρηση και μέσω Λάρισας, Βόλου και 
Αλαμάνας, άφιξη στο όμορφο λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους 
για τη Μύκονο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε να περιηγηθείτε στα 
Ματογιάννια, την καρδιά της Μυκόνου που περιλαμβάνει την οδό Ματογιάννη και 
τα σοκάκια γύρω από αυτή. Να επισκεφθείτε το γνωστότερο σημείο αναφοράς του 
νησιού, τους κατάλευκους Μύλους που έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στη θάλασσα 
για να αξιοποιούν τους ανέμους και ακριβώς απένταντι τη λεγόμενη «Μικρή Βενετία» 
με τα καφέ και τα μικρά εστιατόρια όπου τα κύματα χτυπούν κατευθείαν στους τοίχους 
των σπιτιών. Μπορείτε να επισκεφθείτε τις όμορφες παραλίες της Μυκόνου που 
βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση από τη Χώρα, όπως Άγιος Σώστης, Πάνορμος 
και Πλατύς Γιαλός. Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ημερήσιες εκδρομές 
(εφόσον το επιτρέπει ο καιρός) σε κοντινά νησιά όπως Τήνο και Δήλο. Προτείνουμε να 
συμμετέχετε στις πασχαλινές εκδηλώσεις του νησιού. Παρακολουθήστε την περιφορά 
των Επιταφίων της Χώρας που καταλήγουν στον Γιαλό στο παλιό λιμάνι, την ακολουθία 
της Ανάστασης στον μητροπολιτικό ναό Ζωοδόχου Πηγής στη Χώρα στην πλατεία 
της Αλευκάνδρας και απολαύστε την κυκλαδίτικη φιλοξενία με νησιώτικους χορούς 
και τραγούδια την ημέρα του Πάσχα. Απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη, επιβίβαση στο 
λεωφορείο και συνεχίζουμε για Αλαμάνα, Βόλο, Λάρισα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη 
το βράδυ στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: 
Μεταφορά με λεωφορείο προς και από το λιμάνι της Ραφήνας. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 
Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα 
στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
Δεν περιλαμβάνονται: 
Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, 
θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται.

Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί, αναχώρηση και μέσω Λάρισας, Βόλου και 
Αλαμάνας, άφιξη στο λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την 
Άνδρο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Μπορείτε να επισκεφθείτε τις ομορφιές 
του νησιού, πατρίδα φημισμένων καπετάνιων, όπως τη Χώρα όπου θα θαυμάσετε τα 
μεσαιωνικά, νεοκλασικά και νησιώτικα σπίτια, την ευρύχωρη πλατεία, τις επιβλητικές 
εκκλησίες και τα μουσεία που συνθέτουν ένα συναρπαστικό σύνολο. Τη μαγευτική 
εικόνα συμπληρώνει το μικρό νησάκι με το φράγκικο (Μέσα ή Κάτω) κάστρο που 
συνδέεται με τη στεριά με μια μονότοξη πέτρινη γέφυρα. Επιπλέον, μην παραλείψετε 
να επισκεφτείτε τους καλά κρυμμένους θησαυρούς: τη Μεσαριά, πανέμορφο χωριό 
και κέντρο του νησιού κατά τη βυζαντινή εποχή, το Κάστρο της Φανερωμένης, την 
επιβλητική καστροπολιτεία του 11ου αι. κτισμένη σε υψόμετρο 600 μ., και τα ιστορικά 
μοναστήρια της Ζωοδόχου Πηγής (στο Μπατσί) και της Παναγίας Τρομαρχιανής (στο 
Κόρθι) με την εξαιρετική θέα και τις σημαντικές συλλογές κειμηλίων και χειρογράφων. 
Προτείνουμε να παρακολουθήσετε τους εορτασμούς του Πάσχα που γιορτάζονται στο 
νησί με μεγάλη επισημότητα. Την ημέρα του Πάσχα μην παραλείψετε να δοκιμάσετε 
τον παραδοσιακό λαμπριάτη, αρνί γεμιστό ψημένο παραδοσιακά σε ξυλόφουρνο. 
Απόπλους για Ραφήνα. Επιβίβαση στο λεωφορείο και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη 
στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: 
Μεταφορά με λεωφορείο προς και από το λιμάνι της Ραφήνας. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 
Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα 
στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.

Δεν περιλαμβάνονται: 
Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, 
θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται.

4 ΗΜΕΡΕΣ

 
ΜΥΚΟΝΟΣ

  
ΑΝΔΡΟΣ 4 ΗΜΕΡΕΣ
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ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
4 ημέρες
1η ημέρα Αναχώρηση - Κυλλήνη - Πόρος
Αναχώρηση το πρωί για την Κεφαλονιά και με ενδιάμεσες στάσεις 
καταλήγουμε στην Κυλλήνη. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους. Άφιξη 
στον Πόρο Κεφαλονιάς, μετάβαση στο Αργοστόλι και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου.

2η ημέρα Κεφαλονιά (γύρος νησιού)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη μονή του Αγίου Γεράσιμου, όπου 
βρίσκεται ο τάφος του Αγίου. Ο γραφικός ναός με τα μεγάλα πλατάνια 
που φύτεψε ο ίδιος ο Άγιος Γεράσιμος θα μας εντυπωσιάσουν. Μέσα 
από μία ονειρική φύση θα φτάσουμε στο σπήλαιο Δρογκαράτης, 
περνώντας από την όμορφη Σάμη για να καταλήξουμε στην όμορφη 
λίμνη Μελισάννη (προαιρετική βαρκάδα). Στη συνέχεια αναχωρούμε 
για το γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ευφημίας, θα κάνουμε μία στάση 
για φωτογραφίες στην παραλία του Μύρτου, μία από τις ωραιότερες 
της Ευρώπης. Μετά από μία όμορφη διαδρομή, καταλήγουμε στο 
ξενοδοχείο μας. Σε περίπτωση που ο δρόμος για Φισκάρδο είναι 
ανοικτός, θα επισκεφθούμε την όμορφη τουριστική περιοχή. Το 
βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης.

3η ημέρα Κεφαλονιά - Αργοστόλι
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Κοργιαλένειο ιστορικό και λαογραφικό
μουσείο και στη συνέχεια ελεύθεροι στην πόλη. Το απόγευμα 
επίσκεψη στο γραφικό Ληξούρι (πατρίδα του σατιρικού ποιητή Ανδρέα 
Λασκαράτου) για καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προαιρετική 
βραδινή διασκέδαση.

4η ημέρα Κεφαλονιά - Κυλλήνη - Πάτρα - Επιστροφή
Πρόγευμα και στη συνέχεια μεταφορά, επιβίβαση στο φέριμποτ και 
απόπλους για Κυλλήνη. Άφιξη και αναχώρηση για Πάτρα. Προσκύνημα 
στον ναό του Αγίου Ανδρέα. Ελεύθερος χρόνος (για καφέ) και αμέσως 
ξεκινάμε για Αντίρριο-Ρίο. Διέλευση από Ναύπακτο, Γαλαξίδι, Ιτέα, 
Χάνι Γραβιάς, Αλαμάνα και με ενδιάμεσες στάσεις. άφιξη το βράδυ 
στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα σε μπουφέ 
στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς 
χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 5 ημέρες
1η ημέρα Αναχώρηση - Κυλλήνη - Κεφαλονιά
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για την Κεφαλονιά και 
με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στο λιμάνι της Κυλλήνης. Επιβίβαση 
στο φέριμποτ και απόπλους για Κεφαλονιά. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση.

2η ημέρα Κεφαλονιά (γύρος νησιού)
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τον γύρο του νησιού. Πρώτος σταθμός το 
Μοναστήρι του Αγίου Γεράσιμου, προσκύνημα στον προστάτη του νησιού. 
Η γραφική εκκλησία και τα μεγάλα πλατάνια εντυπωσιάζουν. Επόμενη στάση 
στο σπήλαιο της Δρογκαράτης όπου η ακουστική του και οι ιριδίζουσες 
αποχρώσεις, αφήνουν στον επισκέπτη εικόνα μοναδική. Ακολουθεί η 
υπόγεια λίμνη της Μελισσάνης. Η όμορφη βαρκάδα και οι αποχρώσεις στα 
τοιχώματα και στα νερά του σπηλαίου, μαγεύουν την ψυχή. Επιστροφή 
σε μια διαδρομή γεμάτη αντιθέσεις με κορύφωση τη μοναδική παραλία 
του Μύρτου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθεροι για 
περίπατο στο Αργοστόλι, έπειτα σας προτείνουμε επίσκεψη στο γραφικό 
Ληξούρι (πατρίδα του σατιρικού ποιητή Ανδρέα Λασκαράτου επιστροφή στο 
Αργοστόλι. Το βράδυ παρακολούθηση του Επιταφίου στην πόλη.

3η ημέρα Κεφαλονιά - Ζάκυνθος
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για τη Ζάκυνθο (μέσω 
Κυλλήνης). Άφιξη, μετάβαση και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 

ελεύθερος για ξεκούραση και το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης και 
αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα.

4η ημέρα Ζάκυνθος (γύρος νησιού)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το προάστιο της υψηλής κοινωνίας, το 
ωραιότερο μπαλκόνι του νησιού τη Μπόχαλη, όπου θα επισκεφτούμε τον 
ναό της Ζωοδόχου πηγής. Έπειτα αναχώρηση για τον ξακουστό λόφο του 
Στράνη πάνω από την πόλη της Ζακύνθου, εκεί όπου ο Διονύσιος Σολωμός 
εμπνεύστηκε τον Εθνικό μας Ύμνο και τους Ελεύθερους πολιορκημένους. Η 
επόμενη στάση μας θα είναι στην εκκλησία της Αγίας Μαύρας και Τιμόθεου 
στο Μαχαιράδο με τις υπέροχες τοιχογραφίες και εικόνες. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Πασχαλινό γέντι. Απόγευμα ελεύθερο.
5η ημέρα Ζάκυνθος - Κυλλήνη - Πάτρα - Επιστροφή
Πρόγευμα και επιβίβαση στο φέριμποτ και απόπλους για Κυλλήνη. Άφιξη και 
αναχώρηση για Πάτρα. Προσκύνημα στον ναό του Αγίου Ανδρέα. Χρόνος 
ελεύθερος (για καφέ) και ξεκινάμε για την επιστροφή. Με ενδιάμεσες 
στάσεις, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως 
αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα σε μπουφέ στον χώρο 
του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με 
πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά 
όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ZAKYNΘΟΣ 4 ημέρες
1η ημέρα Αναχώρηση - Κυλλήνη - Ζάκυνθος
Αναχώρηση για τη Ζάκυνθο το πρωί και με ενδιάμεσες στάσεις 
φτάνουμε στο λιμάνι της Κυλλήνης. Επιβίβαση στο πλοίο και 
απόπλους για Ζάκυνθο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και τα 
ξημερώματα παρακολούθηση του Επιταφίου.

2η ημέρα Ζάκυνθος (περιήγηση πόλης και ορεινή Ζάκυνθος)
Πρόγευμα και περιήγηση στο κέντρο της πόλης και στα σημοντικότερα 
αξιοθέατα όπως η πλατεία Σολωμού, Μουσείο Σολωμού, Κάλβου και 
επιφανών Ζακυνθίων και στο βυζαντινό μουσείο. Αναχώρηση για την 
ορεινή Ζάκυνθο, με ενδιάμεσες στάσεις, στην Αγία Μαρίνα (επίσκεψη 
στο μουσείο Χέλμη Φυσικής Ιστορίας και στην ομώνυμη εκκλησία της 
Αγίας Μαρίνας), στο Μαχαιράδο (εκκλησία Αγίας Μαύρας και Τιμόθεου) 
και περνώντας από Κοιλιωμένο, Άγιο Λέων και Μαριές, φθάνουμε στην 
Αναφωνήτρια, στο ομώνυμο μοναστήρι που διετέλεσε ηγούμενος 
ο Άγιος Διονύσιος. Εάν επιτρέπει ο καιρός, επίσκεψη στις Γαλάζιες 
Σπηλιές (προαιρετικά). Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
αφού πρώτα επισκεφθούμε ένα παραδοσιακό εργαστήριο παστελιών. 
Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης και αναστάσιμο δείπνο με 
μαγειρίτσα σύμφωνα με το έθιμο.

3η ημέρα Ζάκυνθος
Πρόγευμα και μεταφορά στο κτιριακό συγκρότημα του Αγίου 
Διονυσίου που αποτελείται από τον ναό του Πολιούχου, το καμπαναριό 

και το μοναστήρι Στροφάδων, όπου όσοι επιθυμούν θα έχουν τη 
δυνατότητα για προσκύνημα στο ιερό σκήνωμα του Αγίου Διονυσίου. 
Στη συνέχεια μετάβαση στη Μπόχαλη, λόφο Στράνη και ναυτικό 
μουσείο Επτανήσου (εφόσον είναι ανοικτό). Το μεσημέρι πασχαλινό 
γλέντι στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθερο και το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση με παραδοσιακές ζακυνθινές καντάδες.

4η ημέρα Ζάκυνθος - Κυλλήνη - Πάτρα - Επιστροφή
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Κυλλήνη. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για Πάτρα και προσκύνημα στον ναό του Αγίου Ανδρέα. 
Με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

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

Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς 
χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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1η ημέρα Αναχώρηση - Δελφοί - Ιτέα - Γαλαξίδι - 
Ναύπακτος - Μεσολόγγι
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, Βόλο, 
στάση για καφέ στην Αλαμάνα και συνεχίζουμε για Γραβιά 
και Δελφούς. Επίσκεψη στις αρχαιότητες. Γεύμα εξ ιδίων και 
αναχώρηση για Μεσολόγγι, περνώντας από Ιτέα, Γαλαξίδι, 
Ναύπακτο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
παρακολούθηση του Επιταφίου.

2η ημέρα Μεσολλόγι - Ορεινή Ναυπακτία
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια υπέροχη διαδρομή μέσα 
στην πανέμορφη φύση και στα έλατα της ορεινής Ναυπακτίας. 
Θα ανηφορίσουμε για Λιμνίτσα, Τερψιθέα, Ελατού, Άνω 
Χώρα. Πρώτο χωριό η Λιμνίτσα. Στη συνέχεια ακολουθεί η 
Τερψιθέα με τις όμορφες εκκλησίες και τα τρεχούμενα νερά. 
Από εδώ και πάνω η όψη στο τοπίο πραγματικά αλλάζει καθώς 
εμφανίζονται τα πρώτα έλατα. Πίσω από τις κορφές των 
ψηλόκορμων δέντρων δεν θα αργήσουν να ξεπροβάλλουν τα 
σπίτια της Ελατούς, ενός από τα παλαιότερα χωριά της ορεινής 
Ναυπακτίας. Η Ελατού είναι κτισμένη στις πυκνοδασωμένες 

πλαγιές του Κερασοβουνίου. Χρόνος να δούμε το χωριό και να 
δοκιμάσουμε τοπικά εδέσματα και ντόπιο τσίπουρο. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ παρακολούθηση 
της Ανάστασης και αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα σύμφωνα 
με το έθιμο.

3η ημέρα Μεσολόγγι
Πρόγευμα και περιήγηση στην πόλη των «Ελεύθερων 
πολιορκημένων» όπου θα δούμε τον κήπο των Ηρώων, το 
σπίτι - μουσείο του Γρηγορίου Παλαμά, το ιστορικό εκκλησάκι 
της Αγίας Παρασκευής, τη μονή του Αγίου Συμεών, καθώς και 
την περίφημη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Εορταστικό 
πασχαλινό γεύμα και το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

4η ημέρα Μεσολόγγι - Αγρίνιο - Άρτα - Γιάννενα - 
Μέτσοβο - Επιστροφή
Πρόγευμα και ξεκινάμε για Αγρίνιο, συνεχίζουμε για Άρτα, 
Γιάννενα. Γεύμα εξ ιδίων. Συνεχίζουμε για το γραφικό Μέτσοβο 
και άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΟΡΕΙΝΗ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

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

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

1η ημέρα Αναχώρηση - Ιτέα - Δελφοί
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, Βόλο, 
Αλαμάνα, Χάνι Γραβιάς και συνεχίζουμε για γεύμα στην 
παραλιακή Ιτέα. Στη συνέχεια μεταβαίνουμε στους Δελφούς. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Παρακολούθηση του Επιταφίου.

2η ημέρα Δελφοί - Ναύπακτος - Γαλαξίδι
Πρόγευμα και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και αξιόλογο 
μουσείο των Δελφών. Αναχώρηση για Ναύπακτο, όπου θα 
δούμε το καλοδιατηρημένο βενετσιάνικο κάστρο, τον πύργο 
Μπότσαρη, το κυκλικό λιμανάκι, τον ανδριάντα του πυρπολητή 
Ανεμογιάννη και θα έχουμε χρόνο για έναν καφέ. Στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε στο ιστορικό Γαλαξίδι. Εκεί θα έχουμε την 
ευκαιρία να περπατήσουμε στο γραφικό χωριό, θαυμάζοντας 
πανέμορφα σπίτια, εκκλησίες και ιστορικές γωνιές. Το βράδυ 
παρακολούθηση της Ανάστασης και αναστάσιμο δείπνο με 
μαγειρίτσα.

3η ημέρα Δελφοί - Αράχωβα - Άμφισσα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Αράχωβα που 
δεσπόζει στα νότια του όρους Παρνασσού. Θα κάνουμε βόλτα 
στα σοκάκια και στα καταστήματα με τα τοπικά προϊόντα. Στη 
συνέχεια επιστροφή στους Δελφούς και πασχαλινό γεύμα. Το 
απόγευμα επίσκεψη για καφέ στην πρωτεύουσα της Φωκίδας, 
Άμφισσα. Επιστροφή και το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

4η ημέρα Δελφοί - Επιστροφή
Χρόνος ελεύθερος στους Δελφούς, που οι αρχαίοι αποκαλούσαν 
«Ομφαλό της Γης» Στη συνέχεια αναχωρούμε για Αλαμάνα 
(γεύμα εξ ιδίων), Βόλο, Λάρισα και άφιξη στην πόλη μας το 
βράδυ.

Περιλαμβάνονται:  
Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά 
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα σε μπουφέ στον 

χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το 
παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός 
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

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

ΔΕΛΦΟΙ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ΑΡΑΧΩΒΑ
4 ΗΜΕΡΕΣ

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

Περιλαμβάνει: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Μεταφορές και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα. Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον χώρο του 
ξενοδοχείου καθημερινά.  Δεν περιλαμβάνει: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

1η ημέρα Αναχώρηση - Πειραιάς - Αθήνα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί και με ενδιάμεσες 
στάσεις άφιξη στον Πειραιά, χρόνος για καφέ και στη 
συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση και 
θα παρακολούθησουμε την περιφορά του Επιταφίου σε 
κατανυκτική ατμόσφαιρα.

2η ημέρα Αθήνα - Μουσείο Ακρόπολης και περιήγηση 
πόλης
Πρόγευμα και μεταφορά στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης, 
ένα σύγχρονο παραλληλεπίπεδο κτίριο που βρίσκεται επί της 
οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από το Βράχο της 

Ακρόπολης. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στα αξιοθέατα της 
ελληνικής πρωτεύουσας. Μεταξύ άλλων, θα δούμε τη Βουλή 
των Ελλήνων με την πλατεία Συντάγματος, το Καλλιμάρμαρο, 
την Ομόνοια κ.ά. Ελεύθερος χρόνος στην εορταστική αγορά 
της πρωτεύουσας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ 
παρακολούθηση της Ανάστασης.

3η ημέρα Αθήνα - Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος - Αθηναϊκή Ριβιέρα
Πρόγευμα και θα επισκεφθούμε το σύγχρονο Κέντρο 
Πολιτισμού του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με το εντυπωσιακό 
κεκλιμένο πάρκο και τη χαρακτηριστική στέγη. Πρόκειται για 

ένα πολιτιστικό συγκρότημα, το οποίο στεγάζει την Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, την Εθνική Λυρική Σκηνή και το πάρκο, 
έναν από τους μεγαλύτερους χώρους πρασίνου της πόλης. 
Στη συνέχεια αναχωρούμε για να γνωρίσουμε την αθηναϊκή 
ριβιέρα, όπου θα δούμε το Φάληρο, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, 
Βάρκιζα και Σούνιο. Στη διαδρομή θα έχουμε χρόνο για το 
πασχαλινό γεύμα .Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα Αθήνα - Επιστροφή
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση το μεσημέρι. Με 
ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, αφίξη στην πόλη μας το βράδυ.

AIΩΝΙΑ 
ΑΘΗΝΑ
4 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Πειραιάς - Απόπλους για Αίγινα
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί, αναχώρηση και 
μέσω Λάρισας, Βόλου και Αλαμάνας, άφιξη στο λιμάνι του 
Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την Αίγινα, το 
μεγαλύτερο σε έκταση νησί του Αργοσαρωνικού. Το λευκό 
εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στο λιμάνι καθώς και τα 
βαμμένα σε έντονο χρώμα νεοκλασικά κτίρια της παραλιακής 
λεωφόρου αποτελούν την πρώτη εικόνα που αντικρίζει κανείς 
κατεβαίνοντας από το πλοίο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Αίγινα περιήγηση
Πρόγευμα και αναχώρηση για τον επιβλητικό ναό του Αγίου 
Νεκταρίου, όπου ο μητροπολίτης Πενταπόλεως Νεκτάριος 

Κεφαλάς -μετέπειτα Άγιος Νεκτάριος- έκτισε τα πρώτα κελιά 
πάνω σε απομεινάρια παλαιότερου μοναστηριού αφιερωμένου 
στη Ζωοδόχο Πηγή. Συνεχίζουμε με κατεύθυνση την Αίγινα με τα 
καλαίσθητα νεοκλασικά. Λίγο πιο έξω από την πόλη της Αίγινας 
και με ωραία θέα προς την θάλασσα, θα έχουμε την ευκαιρία 
να επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο αγναντεύοντας την 
Κολώνα που δεσπόζει πάνω από τη θάλασσα, στο ψηλότερο 
σημείο του ομώνυμου λόφου και είναι ένα μικρό τμήμα, 
ό,τι απέμεινε, από τον περίπτερο ναό του Απόλλωνα, όπου 
χτυπούσε η καρδιά ενός από τα σημαντικότερα θρησκευτικά 
κέντρα του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Κατόπιν αναχωρούμε 
για το Αρχαιολογικό Μουσείο Αίγινας, όπου φιλοξενούνται 
σπουδαία εκθέματα προερχόμενα κυρίως από τον χώρο της 

Κολώνας και καλύπτουν μια ιστορική περίοδο που ξεκινά 
από την προϊστορική εποχή και φτάνει μέχρι τους ρωμαϊκούς 
χρόνους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ θα 
παρακολουθήσουμε την Ανάσταση.

3η ημέρα Αίγινα
Πρόγευμα και χρόνος για να απολαύσετε τις ομορφιές του 
νησιού. Χαρείτε την παραδοσιακή φιλοξενία με νησιώτικους 
χορούς και τραγούδια την ημέρα του Πάσχα.

4η ημέρα Απόπλους για Πειραιά - Επιστροφή
Πρόγευμα και απόπλους για τον Πειραιά. Επιβίβαση στο 
λεωφορείο και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στην πόλη μας.

4 ΗΜΕΡΕΣ

AIΓΙΝΑ
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1η ημέρα Θεσσαλονίκη - Καλάβρυτα - Πάτρα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Βόλο, Αλαμάνα, 
ισθμό Κορίνθου. Στάση για καφέ και συνεχίζουμε για 
τα πανέμορφα Καλάβρυτα, όπου υψώθηκε η σημαία της 
Επανάστασης του 1821. Συνεχίζουμε για την ιστορική μονή 
της Αγίας Λαύρας και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την 
Πάτρα. Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής. 
Προτείνουμε να συμμετέχετε στην περιφορά του Επιταφίου στο 
κέντρο της πόλης στον μητροπολιτικό ναό της Ευαγγελίστριας.

2η ημέρα Πάτρα - Τρίπολη - Σπάρτη
Μετά το πρόγευμα επίσκεψη στον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα. 
Ξεκινάμε για Τρίπολη την καρδιά της Αρκαδίας. Θα δούμε την 
κεντρική πλατεία του Άρεως. Γεύμα εξ ιδίων και αναχώρηση για 
Σπάρτη, που είναι κτισμένη στο κέντρο της τεράστιας πεδιάδας. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για να περιηγηθείτε 
κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου Παλαιολόγου και να δείτε 
την κεντρική πλατεία με το νεοκλασικό δημαρχείο. To βράδυ 
παρακολούθηση της Ανάστασης και ακολουθεί αναστάσιμο 
δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα σύμφωνα με το έθιμο.

3η ημέρα Σπάρτη - Μονεμβασιά - Μυστράς
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη Μονεμβασιά. Είναι 
περισσότερο γνωστή από το μεσαιωνικό φρούριο, επί του 

ομώνυμου «Βράχου της Μονεμβασιάς». Μπαίνοντας στην 
καστροπολιτεία ο κεντρικός δρόμος με το βυζαντινό καλντερίμι 
οδηγεί στην κεντρική πλατεία με το παλιό κανόνι και τον 
ναό του Ελκόμενου Χριστού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα επίσκεψη στον Μυστρά. Ο 
Μυστράς αποτελούσε βυζαντινή πολιτεία της Πελοποννήσου 
και βρίσκεται έξι χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Σπάρτης. Σήμερα 
είναι ερειπωμένος, αν και έχουν αναστηλωθεί ορισμένα 
κτίσματα, όπως τα παλάτια, και αποτελεί πολύτιμη πηγή για τη 
γνώση της ιστορίας, τέχνης και πολιτισμού των δύο τελευταίων 
αιώνων του Βυζαντίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Σπάρτη - Σπήλαια Διρού - Αρεόπολη - 
Καλαμάτα - Ναύπλιο
Πρόγευμα και ξεκινάμε για τα σπήλαια του Διρού. Το Σπήλαιο 
Γλυφάδα (ή Βλυχάδα) είναι ένα από τα ωραιότερα σπήλαια στον 
κόσμο. Επίσκεψη και αναχώρηση για την Αρεόπολη, χωριό 
της δυτικής Μάνης που έχει κριθεί διατηρητέο κρατώντας το 
παραδοσιακό χρώμα της περιοχής. Αποτελεί ιστορικό οικισμό που 
διατήρησε την ανεξαρτησία του επί οθωμανικών χρόνων. Γεύμα 
εξ ιδίων και συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, 
Καλαμάτα. Η πόλη αποτελεί σημαντικό εμπορικό και διοικητικό 
κέντρο με μουσεία, πινακοθήκη, βιβλιοθήκη και κάστρα. 
Αναχώρηση για το Ναύπλιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝ-
ΝΗΣΟΥ

5η ημέρα Ναύπλιο - Επίδαυρος - Μυκήνες - Επιστροφή
Μετά το πρόγευμα περιήγηση στο πανέμορφο Ναύπλιο το 
οποίο είναι γνωστό για το Μπούρτζι, μικρό φρούριο χτισμένο 
σε νησίδα μέσα στο λιμάνι, για το Παλαμήδι, ενετικό φρούριο 
που δεσπόζει στην πόλη, για την Ακροναυπλία έτερο ενετικό 
φρούριο, επί της ομώνυμης χερσονησίδας. Συνεχίζουμε 
για Επίδαυρο, που δημιουργεί δέος στον κάθε επισκέπτη. 
Περιήγηση στις αρχαιότητες. Θα περάσουμε από Μυκήνες και με 
ενδιάμεσες στάσεις στον ισθμό της Κορίνθου, Αλαμάνα, Βόλο, 
άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

1η ημέρα Αναχώρηση - Επίδαυρος - Τολό
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για 
μία διαδρομή που θα περάσει από Βόλο, Αλαμάνα και ισθμό 
Κορίνθου. Άφιξη στην κλασική Επίδαυρο, περιήγηση στον 
αρχαιολογικό χώρο και στη συνέχεια αναχώρηση για Τολό. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Τολό - Προαιρετική εκδρομή Σπέτσες και 
Ύδρα
Πρόγευμα και στη συνέχεια απόπλους για προαιρετική 
εκδρομή στις Σπέτσες και Ύδρα. Οι Σπέτσες, με τα πολλά 
μνημεία και κανόνια του 1821, αναδεικνύουν την ιστορική 
τους ταυτότητα. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην αρχοντική 
Ύδρα με την πλούσια ιστορία και το Ιστορικό Αρχείο - μουσείο 
Ύδρας να δεσπόζει στο λιμάνι. Επισκεφθείτε τον καθεδρικό ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο λιμάνι με το καμπαναριό και το 
χαρακτηριστιό ρολόι.

3η ημέρα Τολό - Πόρτο Χέλι - Πόρος - Ερμιόνη
Πρόγευμα και θα μεταβούμε στο Πόρτο Χέλι με τον κλειστό 
κόλπο και την εντυπωσιακή φύση που τον κυκλώνει. Το 
μεσημέρι αναχώρηση για τον Πόρο, περνώντας από Ερμιόνη 
και Γαλατά. Άφιξη στον Πόρο, ελεύθερος χρόνος για περιήγηση 
και στην επιστροφή θα περάσουμε από το πανέμορφο 
Λεμονοδάσος. Χρόνος στην Ερμιόνη για καφέ και στη συνέχεια 
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Τολό - Ναύπλιο
Πρόγευμα και αναχώρηση για το πανέμορφο Ναύπλιο, πρώτη 
πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι γνωστό για το Μπούρτζι, μικρό 
φρούριο χτισμένο σε νησίδα μέσα στο λιμάνι, για το Παλαμήδι, 
ενετικό φρούριο που δεσπόζει στην πόλη, για την Ακροναυπλία 
έτερο ενετικό φρούριο, επί της ομώνυμης χερσονησίδας. Θα 
περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πόλης με την πλούσια 
αγορά και τη μεγάλη πλατεία Συντάγματος.

5η ημέρα Τολό - Μυκήνες - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για τις Μυκήνες όπου θα δούμε 
το Παλάτι των Ατρειδών, τον Τάφο του Αγαμέμνονα και το 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της 
επιστροφής για Ισθμό, Θήβα, Βόλο. Άφιξη το βράδυ στην πόλη.

ΤΟΛΟ
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
4, 5 ΗΜΕΡΕΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνει: Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον 
χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το 
παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός 
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  
Δεν περιλαμβάνει: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, 
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.

Σημαντική σημείωση: Στην τετραήμερη εκδρομή δεν παραλείπεται 
τίποτα από το πενθήμερο πρόγραμμα. 
Περιλαμβάνει: Τέσσερεις (4) ή τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα 
σε μπουφέ στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το 
παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
Δεν περιλαμβάνει: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους 
και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ - ΥΔΡΑ - ΠΟΡΟΣ - ΕΡΜΙΟΝΗ - 
ΝΑΥΠΛΙΟ - ΜΥΚΗΝΕΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-
ΜΥΣΤΡΑΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΝΑΥΠΛΙΟ-ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ-ΜΥΚΗΝΕΣ
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1η ημέρα Αναχώρηση - Ζαγοροχώρια - Γιάννενα
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί, αναχώρηση και με 
ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στο ορεινό χωριό της Ηπείρου, 
Μονοδένδρι. Επίσκεψη στη μονή Αγίας Παρασκευής και από 
ψηλά θα θαυμάσουμε το φαράγγι του Βίκου. Συνεχίζουμε για 
το μεγαλύτερο σε πληθυσμό χωριό του Ζαγορίου, Τσεπέλοβο, 
χρόνος για γεύμα. Το απόγευμα φτάνουμε στα Γιάννενα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της 
περιφοράς του Επιταφίου.

2η ημέρα Γιάννενα - Καλπάκι - Κόνιτσα - Μονή 
Μολυβδοσκέπαστης
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ξακουστό Καλπάκι, όπου 
θα επισκεφθούμε το πολεμικό μουσείο. Συνεχίζουμε για τη 
μονή Μολυβδοσκέπαστης. Εκεί που οι πρόποδες του όρους 
Νεμέρτσικα συναντούν τον Αώο ποταμό, κοντά στη συμβολή 
του με το Σαραντάπορο, βρίσκεται η μονή Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Μολυβδοσκέπαστης. Το όνομα της μονής προέρχεται 
από τις μολύβδινες πλάκες που αντί για κεραμίδια ή πέτρινες 
πλάκες, σκέπαζαν παλιότερα το καθολικό της. Αναχώρηση για 
την Κόνιτσα. Το όνομά της το έχει πάρει από την σλαβική λέξη 

«konitza» που σημαίνει αλογοπάζαρο. Η πόλη είναι χτισμένη 
αμφιθεατρικά στους πρόποδες του βουνού Γυμνάδι και η φυσική 
της ομορφιά είναι αξεπέραστη. Κατά την επίσκεψή σας θα έχετε 
την ευκαιρία να θαυμάσετε τα παλιά πετρόκτιστα αρχοντικά, 
τα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής γεφύρια της, όπως η γέφυρα 
του Αώου, του Βοϊδομάτη και της Μαύρης Πέτρας. Χρόνος 
ελεύθερος για καφέ και φαγητό. Επιστροφή στα Γιάννενα. Το 
βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης.

3η ημέρα Γιάννενα
Πρόγευμα και επίσκεψη στο επιβλητικό σπήλαιο Περάματος 
με τους σταλακτίτες και τους σταλαγμίτες να σχηματίζονται 
εδώ και ενάμισι εκατομμύριο χρόνια. Το μεσημέρι εορταστικό 
πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για μια 
επίσκεψη στο κάστρο της πόλης με τα τζαμιά, το παλάτι του 
Αλή Πασά και το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση.

4η ημέρα Γιάννενα - Μέτσοβο - Επιστροφή
Πρόγευμα και ξεκινάμε για το νησάκι της λίμνης Παμβώτιδας 
με πλοιάριο. Αναχώρηση για το Μέτσοβο. Στάση για γεύμα εξ 

ιδίων και συνεχίζουμε με τον δρόμο της επιστροφής. Άφιξη το 
βράδυ στην πόλη μας.

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

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

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Μακρυνίτσα - Πορταριά - 
Χάνια
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για Βόλο και 
Μακρυνίτσα, το μπαλκόνι του Πηλίου με πανέμορφη θέα στον 
Παγασητικό. Μετά τον καφέ μας συνεχίζουμε για Πορταριά, το 
παλαιότερο και κυριότερο χωριό του Πηλίου. Άφιξη στα Χάνια. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Παρακολούθηση της περιφοράς 
του Επιταφίου. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα Χάνια - Άνω Λεχώνια (τρενάκι Πηλίου) - 
Μηλιές - Βυζίτσα - Καλά Νερά
Πρόγευμα και η μέρα μας ξεκινά με τη μεταφορά στα Άνω 
Λεχώνια, όπου θα επιβιβαστούμε στο θρυλικό τρενάκι του 
Πηλίου (εισιτήριο εξ ιδίων), γνωστό και ως «Μουτζούρη» 
για μία αξέχαστη διαδρομή μέχρι το ιστορικό κεφαλοχώρι 
των Μηλέων συνολικού μήκους δεκαπέντε χιλιομέτρων και 
χρόνου περίπου ενενήντα λεπτών. Στάση του τρένου γίνεται 
για δεκαπέντε λεπτά στην Άνω Γατζέα. Η μυθική διαδρομή 
είναι ορεινή, διασχίζοντας τις κατάφυτες πλαγιές, με την πυκνή 
βλάστηση από πλατάνια και πουρνάρια και τα τοξωτά γεφύρια, 
όπως η λίθινη πεντάτοξη γέφυρα Καλόρεμα, στην περιοχή του 
Μαλακίου. Στο τέρμα της διαδρομής, στον σταθμό των Μηλέων, 
ξεκινάει το γραφικό καλντερίμι που οδηγεί στο κέντρο του 

χωριού. Εκεί θα δούμε τον ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών 
που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού. Συνεχίζουμε για την 
καλά κρυμμένη μέσα στα πλατάνια, Βυζίτσα που είναι ένα 
από τα πιο καλοδιατηρημένα παραδοσιακά χωριά στο Πήλιο, 
με επιβλητικά πηλιορείτικα αρχοντικά και πανοραμική θέα 
στον Παγασητικό κόλπο. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα 
δημοφιλέστερα παραθαλάσσια θέρετρα του δυτικού Πηλίου, 
τα Καλά Νερά. Η περιοχή οφείλει το όνομά της στα άφθονα 
τρεχούμενα νερά. Τα πλατάνια και οι ευκάλυπτοι που φθάνουν 
μέχρι τη θάλασσα δημιουργούν ένα εξωτικό σκηνικό που αξίζει 
να απολαύσετε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ 
παρακολούθηση της Ανάστασης και στη συνέχεια αναστάσιμο 
δείπνο με μαγειρίτσα σύμφωνα με το έθιμο.

3η ημέρα Χάνια - Ζαγορά
Πρόγευμα και αναχώρηση για Ζαγορά με την υπέροχη θέα 
στο Αιγαίο και τα μεγάλα παραδοσιακά πυργόσπιτα. Η περιοχή 
αποτελεί πρώην μεγάλο κέντρο μεταξιού και υφασμάτων και 
νυν κέντρο παραγωγής μήλων. Ακριβώς από κάτω, λίγα μόλις 
χιλιόμετρα βρίσκεται ο παραθεριστικός οικισμός του Χορευτού 
με την πανέμορφη και μεγάλη αμμουδιά. Στάση για καφέ, 
επιστροφή στο ξενοδοχείο και εορταστικό πασχαλινό γεύμα.

4η ημέρα Χάνια - Κισσός - Τσαγκαράδα - Βόλος - 
Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τον Κισσό, ένα πανέμορφο 
ορεινό χωριό με πυκνή βλάστηση και την εντυπωσιακή βασιλική 
της Αγίας Μαρίνας. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη γραφική 
Τσαγκαράδα με τη μοναδική θέα και την όμορφη κεντρική πλατεία 
των Αγίων Ταξιαρχών όπου θα συναντήσουμε τον χιλιόχρονο 
πλάτανο. Συνεχίζουμε για τον Βόλο, μία από τις μεγαλύτερες 
ελληνικές πόλεις και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της 
χώρας για να απολαύσουμε τα παραδοσιακά τσιπουράδικα. Με 
ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

Περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Ημιδιατροφή. 
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος 
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Εισιτήριο τρένου Άνω Λεχώνια - 
Μηλιές (μονή διαδρομή). Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, 
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.

4 ΗΜΕΡΕΣ

ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ 

ΠΗΛΙΟ
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3η ημέρα Καρπενήσι - Προυσσός
Πρόγευμα και αναχώρηση να επισκεφθούμε τους Κορυσχάδες, 
όπου βρίσκεται το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης, το Μικρό Χωριό 
και το Μεγάλο και θα καταλήξουμε στο Μοναστήρι της Παναγίας 
Προυσσιώτισσας, όπου φυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας, έργο 
του Ευαγγελιστή Λουκά. Επιστροφή στο Καρπενήσι για πασχαλινό 
γεύμα. Το απόγευμα περίπατος στο μικρό χωριό Άγιος Νικόλαος. 
Για το βράδυ προτείουμε προαιρετική διασκέδαση.

4η ημέρα Καρπενήσι - Υπάτη - Μονή Αγάθωνα - Γοργοπόταμος 
- Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για Υπάτη και μονή Αγάθωνα. Συνεχίζουμε 
για την ιστορική γέφυρα Γοργοποτάμου που βρίσκεται πάνω από 
το χωριό του Γοργοποτάμου και ενώνει τις δύο πλαγιές της Οίτης. 
Πάνω της περνά ακόμη και σήμερα ο κύριος σιδηροδρομικός άξονας 
Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Στις 25 Νοεμβρίου του 1942, αντιστασιακές 
οργανώσεις μαζί με Άγγλους Σαμποτέρ, ύστερα από απόφαση του 
συμμαχικού στρατηγείου της Μέσης Ανατολής, ανατίναξαν την 
γέφυρα προκαλώντας μεγάλη καθυστέρηση στην διέλευση των 
Γερμανών που πίεζαν τους συμμάχους στην Αφρική, γράφοντας έτσι 
μια από τις ενδοξότερες σελίδες της νεότερης ιστορίας μας. Γεύμα εξ 
ιδίων στη Στυλίδα. Επιστροφή το βράδυ στην πόλη μας.

EYBOIA 4 ημέρες
1η ημέρα Αναχώρηση - Χαλκίδα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Τέμπη, Βόλο, Αλαμάνα 
με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό. Άφιξη στη Χαλκίδα που 
απλώνεται τόσο στην ευβοϊκή όσο και στη βοιωτική ακτή του πορθμού 
του Ευρίπου. Σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών λόγω της σημαντικής 
γεωγραφικής θέσης της και μήλο της Έριδος για τους ισχυρούς κάθε 
εποχής. Την όμορφη εικόνα της σύγχρονης πόλης που είναι γνωστή 
για το ιδιόμορφο παλιρροϊκό φαινόμενο στον πορθμό του Ευρίπου, 
συνθέτουν ο παραλιακός πεζόδρομος, το κάστρο, οι μεγαλοπρεπείς 
ναοί, οι πλατείες και τα νεοκλασικά αρχοντικά. και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση του Επιταφίου.

2η ημέρα Χαλκίδα - Αυλωνάρι - Κύμη
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ανατολική Εύβοια. Διέλευση από 
Βέλος, Λέπουρα, άφιξη στο χωριό Αυλωνάρι. Ελεύθεροι να δούμε 
τα ερείπια μεσαιωνικού πύργου και τη βυζαντινή εκκλησία του Αγίου 
Δημητρίου και συνεχίζουμε για Κύμη. Το απόγευμα ελεύθερο στην 
Χαλκίδα όπου θα γνωρίσουμε από κοντά το ασύνηθες και μοναδικό 

φαινόμενο των ρευμάτων στη γέφυρα. Το βράδυ παρακολούθηση της 
Ανάστασης και αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα σύμφωνα με το έθιμο.

3η ημέρα Χαλκίδα - Ερέτρια
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ερέτρια όπου μπορείτε να απολαύσετε 
ένα καταπληκτικό τοπίο στη μέση του Ευβοϊκού κόλπου. Περιοχή με ένδοξο 
παρελθόν, συνδυάζει το ορεινό στοιχείο με τη θάλασσα. Κοντά στο λιμάνι της 
Ερέτριας βρίσκονται δύο μικρά νησιά, το Πεζονήσι ή «νησί των Ονείρων», το 
οποίο συνδέεται με τη στεριά με γέφυρα και η Αγία Τριάδα. Επιστροφή για το 
εορταστικό πασχαλινό γεύμα. Ελεύθερος χρόνος στη Χαλκίδα.

4η ημέρα Χαλκίδα - Αρτάκη - Προκόπι - Λίμνη - Αιδηψός - 
Γλύφα - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχωρούμε για Αρτάκη που οφείλει την ονομασία της 
στην Αρτάκη της Προποντίδας, τόπο καταγωγής των προσφύγων που 
εγκαταστάθηκαν εδώ μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Συνεχίζουμε 
για Προκόπι, όπου θα επισκεφθούμε τον Αϊ-Γιάννη τον Ρώσο. Επόμενοι 
σταθμοί η Λίμνη και η Αιδηψός που η φύση προίκισε απλόχερα με ιαματικά 
νερά πολύτιμα για τη σωματική υγεία και ευεξία του επισκέπτη, αλλά και με 
τοπία απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Στάση για φαγητό και απόπλους από 
Αγιόκαμπο για τη Γλύφα, από όπου με το λεωφορείο μας συνεχίζουμε για την 
πόλη μας. Άφιξη το βράδυ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΕΒΡΟΥ 4 ημέρες

1η ημέρα Αναχώρηση - Αλεξανδρούπολη
Αναχώρηση από τα γραφεία μας με προορισμό την 
Αλεξανδρούπολη, όμορφη παραθαλλάσια πόλη, με τον 
φάρο να ορθώνεται επιβλητικός στο λιμάνι. Τακτοποίηση 
σε ξενοδοχείο της περιοχής. Το βράδυ προτείνουμε να 
παρακολουθήσετε την περιφορά του Επιταφίου του 
μητροπολιτικού ναού Αγίου Νικολάου στο κέντρο της πόλης.

2η ημέρα Δάσος Δαδιάς - Ορεστιάδα - Διδυμότειχο 
- Σουφλί
Πρόγευμα και αναχώρηση για το δάσος Δαδιάς καθώς και στο 
Εθνικό Πάρκο, ένα από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας. 
Από εκεί συνεχίζουμε βορειότερα για την Ορεστιάδα, 
μια θαυμάσια σύγχρονη πόλη με εξαιρετική ρυμοτομία. 
Κατευθυνόμαστε προς το Διδυμότειχο όπου θα δούμε 
εξωτερικά το τέμενος Βαγιαζίτ. Επόμενος σταθμός το Σουφλί 
που βρίσκεται στις παρυφές του λόφου του προφήτη Ηλία 
στη σκιά της Ροδόπης, γνωστό ως σταυροδρόμι ανατολής 

και δύσης, στους δρόμους του μεταξιού. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης.

3η ημέρα Φέρες - Δέλτα Έβρου
Πρόγευμα και περνώντας από την Τραϊνούπολη με τα 
ιαματικά λουτρά θα μεταβούμε στις βυζαντινές Φέρες, με το 
συγκρότημα λουτρών, το Υδραγωγείο και τον εντυπωσιακό 
ναό της Παναγίας Κοσμοσώτειρας. Συνεχίζουμε για το Δέλτα 
Έβρου και το Εθνικό του πάρκο ένα σημαντικό οικοσύστημα 
που σχηματίζει ο ποταμός και προστατεύεται από τη σύμβαση 
για τους Υγροβιότοπους Διεθνούς Σημασίας. Επιστροφή για 
το πασχαλινό γεύμα και στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος 
στην πόλη.

4η ημέρα Αλεξανδρούπολη - Κομοτηνή - Δέλτα 
Νέστου - Ξάνθη - Σταυρούπολη - Δράμα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Κομοτηνή, όπου 
συνυπάρχει αρμονικά το ευρωπαϊκό με το ανατολίτικο 
στοιχείο. Περνώντας από το Δέλτα Νέστου θα κατευθυνθούμε 
στην Ξάνθη, την πόλη που περήφανα και πεισματικά διατηρεί 
τον ιδιόμορφο γραφικό της χαρακτήρα. Κατευθυνόμαστε 
προς τη Σταυρούπολη που βρίσκεται κτισμένη σε έναν 
φυσικό εξώστη, στις πλαγιές χαμηλών λόφων. Επόμενος 
σταθμός η Δράμα για καφέ. Άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

KAΡΠΕΝΗΣΙ
4 ημέρες
1η ημέρα Αναχώρηση - Καρπενήσι
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για 
Καρπενήσι, με ενδιάμεσες στάσεις, σε Τέμπη, Βόλο, Στυλίδα. 
Άφιξη στο Καρπενήσι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου.

2η ημέρα Καρπενήσι - Λίμνη Κρεμαστών
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη μεγαλύτερη τεχντητή λίμνη της 
Ελλάδας, αυτή των Κρεμαστών. Η λίμνη βρίσκεται ανάμεσα στους 
νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, που ενώνονται μέσω 
της Γέφυρας Επισκοπής. Περνώντας από τον ποταμό Μέγδοβα, 
θα απολαύσουμε μια ευχάριστη διαδρομή με πανύψηλα έλατα 
και σπάνια αλπική ομορφιά. Επιστροφή στο Καρπενήσι και το 
βράδυ θα παρακολουθήσουμε τη λειτουγία της Ανάστασης και θα 
δειπνήσουμε με μαγειρίτσα σύμφωνα με το έθιμο.

Περιλαμβάνει: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνει: Βαρκάδα στο δέλτα Έβρου με ξεναγό. Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς 
χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Μagna Graecia Hotel 4*
KEΡΚΥΡΑ, ΔΑΣΣΙΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πρωινό, Πασχαλινό καλάθι καλωσορίσματος στο δωμάτιο με αυγά και κουλούρια. 
Νηστίσιμο δείπνο την Μεγάλη Παρασκευή. Την μαγειρίτσα μετά την Ανάσταση και την Κυριακή 
το ψήσιμο του αρνιού με ζωντανή μουσική και φολκλορικούς χορούς. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φόρο 
διανυκτέρευσης 3€ το δωμάτιο την βραδιά.

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 4 ΜΈΡΈΣ/3 ΝΥΧΤΈΣ 5 ΜΈΡΈΣ/4 ΝΥΧΤΈΣ

Δίκλινο 185€ 245€
1ο Παιδί 2-12 (σε 

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

δωμάτιο με 2 ενήλικες) 50% 50%
3ος Ενήλικας (από 12 

χρονών και πάνω) 125€ 165€

Μονόκλινο 260€ 340€

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 3 & 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Παπιγκιώτης 3*
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ, ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

Arktouros 3*
ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ, ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

Λάκμος 3*
ΠΡΟΣΗΛΙΟ, ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Pallini Beach Hotel 4*
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πρωινό. Νηστίσιμο δείπνο την Μεγάλη Παρασκευή, την μαγειρίτσα μετά την Ανάσταση 
και την Κυριακή παραδοσιακό ελληνικό γλέντι με ζωντανή μουσική και χορευτικό συγκρότημα 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φόρο διανυκτέρευσης 3€ το δωμάτιο την βραδιά.

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 4 ΜΈΡΈΣ/3 ΝΥΧΤΈΣ 5 ΜΈΡΈΣ/4 ΝΥΧΤΈΣ
Δίκλινο (Πλευρική θέα 

θάλασσα) 152€ 189€
1ο Παιδί 2-12 (σε 

δωμάτιο με 2 ενήλικες) ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
3ος Ενήλικας (από 12 

χρονών και πάνω) 115€ 135€

Μονόκλινο 210€ 260€

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 3 & 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πρωινό. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φόρο διανυκτέρευσης 1.5€ το δωμάτιο την βραδιά.

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 4 ΜΈΡΈΣ/3 ΝΥΧΤΈΣ 5 ΜΈΡΈΣ/4 ΝΥΧΤΈΣ

Δίκλινο 129€ 175€
1ο Παιδί 2-12 (σε 

δωμάτιο με 2 ενήλικες) 50% 50%
3ος Ενήλικας (από 12 

χρονών και πάνω) 119€ 169€

Μονόκλινο 225€ 299€

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 3 & 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πρωινό. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φόρο διανυκτέρευσης 1.5€ το δωμάτιο την βραδιά.

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 4 ΜΈΡΈΣ/3 ΝΥΧΤΈΣ 5 ΜΈΡΈΣ/4 ΝΥΧΤΈΣ

Δίκλινο 119€ 169€
1ο Παιδί 2-12 (σε 

δωμάτιο με 2 ενήλικες) 50% 50%
3ος Ενήλικας (από 12 

χρονών και πάνω) 110€ 160€

Μονόκλινο 215€ 289€

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 3 & 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πρωινό. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φόρο διανυκτέρευσης 1.5€ το δωμάτιο την βραδιά.

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 4 ΜΈΡΈΣ/3 ΝΥΧΤΈΣ 5 ΜΈΡΈΣ/4 ΝΥΧΤΈΣ

Δίκλινο 149€ 195€
1ο Παιδί 2-12 (σε 

δωμάτιο με 2 ενήλικες) 50% 50%
3ος Ενήλικας (από 12 

χρονών και πάνω) 139€ 185€

Μονόκλινο 265€ 289€

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 3 & 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

EΛΛΑΔΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ



ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


