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ΕΠΙΤΑΓΗ
Η Δωροεπιταγή αυτή ισχύει για  
όλες τις αεροπορικές εκδρομές 
για τα Χριστούγεννα 2018. 50€

Πενήντα Ευρώ

Αγαπητοί μας ταξιδιώτες,

‘Στα ταξίδια μας κάνουμε το καλύτερο!
Με στόχο την ποιότητα σε κάθε περιβάλλον και προορισμό! Νιώθουμε το σφυγμό σας, σχεδιάζουμε μαζί σας 

την κάθε λεπτομέρεια και με την συνεργασία των ασφαλέστερων αεροπορικών & ναυτιλιακών εταιριών 
κάνουμε το ταξίδι σας πιο άνετο, πιο σίγουρο και ευχάριστο. Οι μετακινήσεις με τα ιδιότητα πολυτελή 

πούλμαν, τελευταίας τεχνολογίας προσφέρουν όλες τις ανέσεις για ένα ασφαλές & άνετο ταξίδι!  
Τα ξενοδοχεία, αυστηρά επιλεγμένα και υψηλού επιπέδου κάνουν την διαμονή σας ευχάριστη! Το κέφι 

και οι γνώσεις των ξεναγών μας, θα σφραγίσουν κάθε στιγμή της εκδρομής σας και θα ολοκληρώσουν 
την άψογη οργάνωση μας! Ευχαριστούμε πολύ για την πολύχρονη εμπιστοσύνη & υποστήριξη σας 

στο γραφείο μας! Εσείς χαρίστε μας την καλύτερη διάθεση σας και απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι, 
με ανεπανάληπτες στιγμές που θα ζωντανεύουν στη μνήμη σας όσα χρόνια και αν περάσουν!

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Στο γκισέ της αεροπορικής εταιρίας που ταξιδεύετε. Παρακαλώ πολύ όπως ενημερωθείτε και από τον πίνακα ανακοινώσεων 
του Ελ. Βενιζέλος. Απαραίτητη η παρουσία σας (02) δύο ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. (Απαραίτητη η 
επίδειξη ενός τουλάχιστον εκ των δύο ταξιδιωτικών εγγράφων εν ισχύει - Ταυτότητα ή Διαβατήριο).

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αμαλίας & Σουρή γωνία (επί της Αμαλίας - κτίριο Μποδοσάκη - Ρώσικη εκκλησία) Απαραίτητη η παρουσία σας 15 - 20 λεπτά 
πριν την ώρα αναχώρησης. Επιβαρύνσεις καμπινών κατ’ άτομο με επιστροφή για τις οδικές εκδρομές εξωτερικού.

• (Α4) 4κλινή εξωτερική 30 €.

• (Α3) 3κλινή εξωτερική 50 €.

• (ΑΒ3) 3κλινή εσωτερική 45 €.

• (ΑΒ2) 2κλινή εσωτερική 65 €.

• (Α2) 2κλινή εξωτερική 80 €.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το καταθετήριο με fax στην 
εταιρία μας ή απαραίτητη τηλεφωνική ενημέρωση στον υπεύθυνο 
πωλητή της κράτησης.

Οι εκδρομές μας εκτελούνται με ιδιόκτητα λεωφορεία τελευταίας τριετίας,  
με τους πιο έμπειρους συνοδούς και ξεναγούς!!! 

Όλες οι εκδρομές προγραμματίζονται από τα εμπειρότερα στελέχη  
με ειδίκευση σε όλη την Ευρώπη!!!

Ο διοργανωτής δεν έχει καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη 
που αφορούν τους εντασσόμενους στο έντυπο τιμοκαταλόγους 
καθώς και στα κείμενα των εκδρομών. Ο διοργανωτής διατηρεί το 
δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς καμία προειδοποίηση.
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ΧΡΟΝΙΑ

Μόνο από το 
Grefis Travel in Velvet

Για όλους του πελάτες:

PARKING
Μειωμένη Τιμή 

Στην στάθμευση σε πάρκινγκ πλησίον του αεροδρομίου 
ως ανταμοιβή για την πολύχρονη εμπιστοσύνη σας. 

Η προσφορά ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες στις 
αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού της εταιρίας μας.

ALPHA BANK

ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΥ 120002320008546

IBAN GR5101401200120002320008546

SWIFT CODE CR.BAGR.AAXXX

ΟΝΟΜΑ GREFIS TRAVEL INVELVET

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΥ 104/002932-79

IBAN GR1801101040000010400293279

SWIFT CODE-BIC ETHNGRAA

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ
GREFIS TRAVEL INVELVET

ΠΕΙΡΑΙΩΣ BANK

ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΥ 5049085636135

IBAN GR5101720490005049085636135

SWIFT CODE-BIC PIRBGRAA

ΟΝΟΜΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ

EUROBANK

ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΥ 00260093600200878395

IBAN GR2602600930000600200878395

ΟΝΟΜΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ

facebook.com/GrefisHolidays/

twitter.com/GrefisHolidays

www.youtube.com/channel/UCEvP-ymxtpvHRvkW9KWG5QQ

Επισκεφθείτε μας  
στην ιστοσελίδα μας:
WWW.GREFIS.GR

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
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ΙΤΑΛΙΑ

ΡΏΜΗ

CAPANNELLE
★ ★ ★ ★

Via Siderno, 37 - 00178
www.hotelcapannelle.com

ALBANI
★ ★ ★ ★

Via Adda, 45 - 00198

www.hotelalbaniroma.com

VICTORIA
★ ★ ★ ★

Via Campania, 41 - 00187
www.hotelvictoriaroma.com

ΜΙΛΑΝΟ ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙΜΑΝΤΟΒΑ ΣΑΛΕΡΝΟ

 BARCELO
★ ★ ★ ★

Via Giorgio Stephenson 55 - 20157
www.barcelo.com

GRAND HOTEL TETUCCIO
★ ★ ★ ★

Viale Giuseppe Verdi 74 - 51016
www.hoteltettuccio.it

CRISTALLO MANTOVA
★ ★ ★ ★

Via Cisa, 1-E - 46034 - Cerese di Virgilio 
www.hotelcristallomantova.it

PARK HOTEL
★ ★ ★ ★

Via Bagnara, 12 - 84085
www.sanseverinoparkhotel.com

ΜΕΣΙΝΑ ΠΑΛΕΡΜΟ ΚΑΤΑΝΙΑ

ROYAL PALACE
★ ★ ★ ★

Via Tommaso Cannizzaro 3 - 98123 
www.hotel-rn.com

 IBIS STYLE
★ ★ ★ ★

Via Francesco Crispi 230 - 90139
www.accorhotels.com

ORIZZONTE ACIREALE CATANIA
★ ★ ★ ★

Viale Cristoforo Colombo 2 - 95024
www.hotelorizzonte.it

Hotels
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα 
της Ιταλίας, τη Ρώμη. Άφιξη, Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση

2η μέρα: ΡΩΜΗ (Ξενάγηση πόλης) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η ξενάγησή μας στην «Αιώνια Πόλη» 
θα αρχίσει με το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο 
ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου, και την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου. Περνώντας από την Οδό των Αυτοκρατορικών 
Αγορών στην καρδιά της αρχαίας Ρώμης, θα φτάσουμε στον λόφο 
του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο 
αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β΄, τον πρώτο βασιλιά 
της ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται και το μνημείο του 
Άγνωστου Στρατιώτη, στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι και τέλος 
στην πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια. Στη συνέχεια θα περάσουμε 
από το Βατικανό το μικρότερο κρατίδιο του κόσμου που βρίσκεται 
η Βασιλική του Αγίου Πέτρου, η μεγαλύτερη εκκλησία της 
χριστιανοσύνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. 
Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο 
του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία 
του, με εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του 
αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης, όπως το σύμπλεγμα του 
Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, έργα των Τζιότο, 
Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας από τους 
περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των 
Γεωγραφικών Χαρτών και τις Αίθουσες με τις νωπογραφίες του 
Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική 
οροφή ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ακολούθως, θα 
περάσουμε στη μεγαλόπρεπη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη 
μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του 
Αποστόλου Πέτρου, όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά 
του Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον 
παπικό βωμό, έργο του Μπερνίνι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

(Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την αναχώρηση 
σας να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου (28€ 
για τους ενήλικες και 20€ για παιδιά μέχρι 18 ετών). Υποχρεωτική κράτηση 
και προπληρωμή εισόδου λίγες μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση 
δεν υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδός σας στα Μουσεία του 
Βατικανού.)

4η μέρα: ΡΩΜΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη να την εκμεταλλευτείτε 
όπως εσείς νομίζετε καλύτερα. Ανηφορίστε μέχρι το λόφο του 
Παλατίνο, την αριστοκρατική συνοικία της αρχαίας Ρώμης. Κάντε 
μια ευχή στη Φοντάνα ντι Τρέβι, τη διασημότερη κρήνη της πόλης 
και γνωρίστε τη φημισμένη Βία Βένετο με τα πολυτελή ξενοδοχεία 
και καφέ. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη 
γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη που έχει ανακηρυχτεί 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. 
Στην περιήγησή μας θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το 
Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό 
Ναό Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του 
Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα 
Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο 
του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το 
Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, 
και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. 
Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, την ξακουστή 
και πολύ φωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα 
κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις 
κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική 
αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος 
ελεύθερος για ψώνια στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη 
στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΡΩΜΗ - OUTLET ΡΟΜΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη και ευκαιρία για 
ψώνια σε μία από τις γνωστές αγορές του κόσμου. Το μεσημέρι, 
μεταφορά στο Outlet Ρομάνο, ένα από τα μεγαλύτερα Outlet της 
Ρώμης για να κάνετε τις αγορές σας. Χρόνος ελεύθερος ως την 
ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Ρώμης για την 
πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.

Δώρο: 
 Ημερησία εκδρομή 

στη Φλωρεντία

Από

335€
το άτομο

Σημειώσεις:
Η αναχώρηση στις 17 Αυγούστου ’18 είναι 5ημερο και δεν περιλαμβάνει την ελεύθερη ημέρα. 
Ξεναγήσεις και εκδρομές: ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Ξενοδοχεία: Hotel Capannelle 

★ ★ ★ ★
Hotel Albani 

★ ★ ★ ★
Hotel Victoria

★ ★ ★ ★
Αναχωρήσεις: 12/08 17/08 12/08 17/08 12/08 17/08

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 365€ 335€ 395€ 365€  485€ 445€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο 465€ 415€ 545€ 485€ 685€ 595€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 265€ 235€ 365€ 335€ 445€ 395€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις:

Αναχώρηση: Αθήνα - Ρώμη 12/08/18 22:45 - 23:45 17/08/18 22:45 - 23:45 

Επιστροφή: Ρώμη - Αθήνα 18/08/18 00:45 - 03:45 22/08/18 00:45 - 03:45 

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Ρώμη - Αθήνα με 

ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines. 
• Διαμονή σε ξενοδοχείο (4*) της επιλογής σας.
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής. 
• Μεταφορές, μετακινήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του 

γραφείου μας.
• Τοπικός ξεναγός στα Μουσεία Βατικανού. 
• Έμπειρος τοπικός ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός.
• Φ.Π.Α. 
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά. 

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. 
• Είσοδος στα μουσεία του Βατικανού. 
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (6€ το άτομο τη βραδιά). 
• Checkpoint (20€).

Ιταλία:
5, 6 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
12 Αυγούστου ’18 - 6ημ.  
17 Αυγούστου ’18 - 5ημ.

ΡΩΜΗ ALL INCLUSIVE
Ρώμη, Μουσεία Βατικανού, Φλωρεντία, Outlet Ρομάνο

Italy
ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Ναυλωμένες πτήσεις με την ασφάλεια και την ποιότητα της 

Aegean Airlines.

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 

γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 

φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Επίσημα αναγνωρισμένος ξεναγός στο Μουσείο του Βατικανού.

• Προκράτηση στο Μουσείο του Βατικανού, πριν την 

αναχώρηση της εκδρομής, για την αποφυγή χρονοτριβών 

και ταλαιπωρίας στην είσοδο του Μουσείου, εξαιτίας της 

υπέρογκης επισκεψιμότητας.

• Η ημερήσια εκδρομή στη Φλωρεντία ενσωματωμένη στην τιμή 

του ταξιδιού.

• Shopping in Rome στο Outlet Romano, για αγορές σε 

εξαιρετικές τιμές.

• Πολυτελές ιδιόκτητο λεωφορείο του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής μας.

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις.
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ - ΒΕΡΟΝΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την οικονομική πρωτεύουσα της 
Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε το κάστρο των 
Σφόρτσα, την Πιάτσα ντελ Ντουόμο που είναι η κεντρική πλατεία την πόλης 
και πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου. Ο 
εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) είναι η έδρα 
του αρχιεπίσκοπου της πόλης και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους 
Καθεδρικούς Ναός παγκοσμίως. Χρειάστηκαν 5 αιώνες για να ολοκληρωθεί 
η κατασκευή του και σήμερα είναι ο 5ος μεγαλύτερος Καθεδρικός Ναός 
στον κόσμο. Θα επισκεφθούμε την Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που 
πήρε το όνομα της από τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας. Το κτίριο 
αποτελείται από δύο γυάλινες θολωτές στοές και συνδέει τις πλατείες Πιάτσα 
ντελ Ντουόμο με την Πιάτσα ντελα Σκάλα. Η Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η 
Σκάλα του Μιλάνου, είναι ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου 
και πήρε το όνομα της από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, την 
Αγία Μαρία della Scala. Αναχώρηση για τη ρομαντική Βερόνα, την πόλη των 
αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες του ποταμού Αδίγη. Στην κεντρική 
Πλατεία Μπρα θα δούμε την περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και θα συνεχίσουμε 
για τις όμορφες πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται 
από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για το «αρχοντικό 
των Καπουλέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Αργά το απόγευμα 
άφιξη στη Πάντοβα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στην πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, 
χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, 
και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από 
την UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή 
Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των 
Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες 
και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια 
φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό 
στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο 
σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται 
ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), 
ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο 
Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής 
Murano. Χρόνος ελεύθερος και αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της 
ιταλικής Αναγέννησης, πόλη που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Στην περιήγησή μας θα 
δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον 
αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο 
τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε 
λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο του 
αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, 
που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα 

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

4η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΛΟΥΚΑ - ΠΙΖΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα 
του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός των τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό 
κέντρο, θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, 
το θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο και Ανφιτεάτροκαι. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε την ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και 
τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού 
της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το 
Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Χρόνος ελεύθερος 
και αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα 
δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, 
όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά 
καλντερίμια της πόλης θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις 
εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, 
που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. 
Αναχώρηση για την Αιώνια Πόλη, τη Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά, και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

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

7η μέρα: ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, 
για να ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία του, με εκθέματα που 
περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης, 
όπως το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, έργα 
των Τζιότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας από τους 
περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των Γεωγραφικών 

Χαρτών και τις Αίθουσες με τις νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε 
στην Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ 
Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσουμε στη μεγαλόπρεπη Βασιλική του Αγίου 
Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του 
Αποστόλου Πέτρου, όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ 
Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον παπικό βωμό, έργο 
του Μπερνίνι. Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα που θα μεταφερθούμε στο 
αεροδρόμιο της Ρώμης για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.

(Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να 
δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου (28€ για ενήλικες 
και 20€ για παιδιά μέχρι 18 ετών). Υποχρεωτική κράτηση και προπληρωμή εισόδου 
λίγες μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να 
εξασφαλίσουμε την είσοδός σας στα Μουσεία του Βατικανού.) 

Σημειώσεις: Δυνατότητα 4 δείπνα σε μπουφέ επιβάρυνση 60€. (2 δείπνα στο ξενοδοχείο της Φλωρεντίας & 2 δείπνα σε τοπικό εστιατόριο της Ρώμη). Για τους 
επιβάτες με την Aegean Airlines που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70€ & Από/προς υπόλοιπα 
αεροδρόμια 140€. Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερική πτήση το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & Από/προς 
υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€. Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. 

Σημειώσεις: 
Στις αναχωρήσεις 23/07, 06/08 η επιστροφή από Ρώμη είναι 15:30. 
Το πρόγραμμα θα εκτελεστεί αντίστροφα στις αναχωρήσεις 02, 16, 30/07 & 
13, 27/08. Ξεναγήσεις και εκδρομές, ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν.

Τιμές: Alitalia Aegean

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 545€ 585€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 695€ 735€
Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 485€ 525€
Φόροι αεροδρομίων 150€

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Ρώμη & Μιλάνο - 

Αθήνα με την Aegean Airlines / Alitalia.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχείο 4*. (Hotel Albani Rome, Hotel 

Μediterraneo Firenze, Hotel ΝΗ Padova ή Four Points by Sheraton 
Padova) ή παρόμοια. 

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Τοπικοί ξεναγοί στα Μουσεία Βατικανού & Φλωρεντία.
• Έμπειρο αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 

• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά. 

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων.
• Είσοδοι σε μουσεία, Βαπορέτο Βενετίας (15€), Είσοδος στα μουσεία 

του Βατικανού, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 
απαιτείται.

• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint (25€).
• Ρώμη By night 15€.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ρώμη 6€, Φλωρεντία 

4,8€ Πάντοβα 2,85€).

Πτήσεις Aegean Airlines για τις αναχωρήσεις 
09, 23/07 & 06, 20/08 & 03/09:

Αναχώρηση: Αθήνα - Μιλάνο 08:35 - 10:10
Επιστροφή: Ρώμη - Αθήνα 17:25 - 20:25

Πτήσεις Alitalia για τις αναχωρήσεις 
09, 23/07 & 06, 20/08 & 03/09:

Αναχώρηση:
Αθήνα - Ρώμη 05.55 - 07.00
Ρώμη - Μιλάνο 08:00 - 09:10

Επιστροφή: Ρώμη - Αθήνα 21:50 - 00:50

Πτήσεις Alitalia για τις αναχωρήσεις 13/08 & 27/08:
Αναχώρηση: Αθήνα - Ρώμη 05:55 - 07:00

Επιστροφή: 
Μιλάνο - Ρώμη 11:00 - 12:10 
Ρώμη - Αθήνα 15:30 - 18:35 

Πτήσεις Alitalia για τις αναχωρήσεις 02, 16, 30/07:
Αναχώρηση: Αθήνα - Ρώμη 05:55 - 07:00

Επιστροφή: 
Μιλάνο - Ρώμη 19:00 - 20:10 
Ρώμη - Αθήνα 21:50 - 00:50 

Πτήσεις Aegean Airlines για τις αναχωρήσεις 
16, 30/07 & 13, 27/08:

Αναχώρηση: Αθήνα - Ρώμη 09:00 - 10:10
Επιστροφή: Μιλάνο - Αθήνα 17:10 - 20:40

Ιταλία:
7 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
02, 09, 16, 23, 30 Ιουλίου ’18
06, 13, 20, 27 Αυγούστου ’18
03 Σεπτεμβρίου ’18

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Μιλάνο, Βερόνα, Πάντοβα, Βενετία, Φλωρεντία, Πίζα,  
Λούκα, Σιένα, Ρώμη, Βατικανό

Italy
ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Πτήσεις με την ασφάλεια και την ποιότητα της Aegean Airlines 
και της Alitalia στις καλύτερες ώρες, ώστε οι ημέρες του 
ταξιδιού να είναι πλήρεις. Άνετα και ξεκούραστα με πρωινή 
πτήση για Μιλάνο και απογευματινή επιστροφή από Ρώμη 
(ή το αντίστροφο).

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 
γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 
φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Επίσημα αναγνωρισμένος ξεναγός στο Μουσείο του Βατικανού.

• Προκράτηση στο Μουσείο του Βατικανού,πριν την 
αναχώρηση της εκδρομής, για την αποφυγή χρονοτριβών 
και ταλαιπωρίας στην είσοδο του Μουσείου, εξαιτίας της 
υπέρογκης επισκεψιμότητας.

• Πολυτελές ιδιόκτητο λεωφορείο του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής σας.

• Πλούσιο πρόγραμμα για έναν πλήρη γύρο Ιταλίας, με επαρκή 
χρόνο γνωριμίας με κάθε μέρος που επισκέπτεστε, και 
διαμόρφωση των αποστάσεων έτσι ώστε να έχετε ένα άνετο 
ταξίδι. 

• Κεντρικότατα ξενοδοχεία στη Ρώμη και στη Φλωρεντία.

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις.

Από 

545€
το άτομο
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Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 695€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 875€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 645€

Φόροι αεροδρομίων 160€

Πτήσεις Aegean Airlines για τις αναχωρήσεις 10/07, 17/07, 31/07, 21/08:

Αναχώρηση: Α3 672 Αθήνα - Κατάνια 08:20 - 09:20 

Επιστροφή: A3 673 Κατάνια - Αθήνα 14:10 - 16:55 

Πτήσεις Alitalia για τις αναχωρήσεις 07/08, 14/08:

Αναχώρηση:
ΑZ 717 Αθήνα - Ρώμη 05:55 - 07:00

ΑΖ 1709 Ρώμη - Κατάνια 08:10 - 09:25 

Επιστροφή: 
ΑΖ 1750 Κατάνια - Ρώμη 19:10 - 20:30

ΑΖ 722 Ρώμη - Αθήνα 21:50 - 00:50

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΚΑΤΑΝΙΑ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ - ΜΕΣΣΙΝΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Κατάνια. Άφιξη και 
αναχώρηση για την πανέμορφη και κοσμοπολίτικη Ταορμίνα (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. Αναχώρηση για τη Μεσσίνα (ελ. Μεσσήνη ή Ζάγκλη). Σύντομη 
πανοραμική περιήγηση όπου θα δούμε τον Καθεδρικός Ναό, το Ναό 
Κοίμησης της Θεοτόκου, το Αστρονομικό Ρολόι, και την Κρήνη του Ωρίωνα. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΜΕΣΣΙΝΑ - ΡΗΓΙΟ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ 
ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα περάσουμε το στενό της Σκύλας και 
της Χάρυβδης, για να φθάσουμε στην πρωτεύουσα της Καλαβρίας, το Ρήγιο 
και σύντομη πανοραμική περιήγηση στο Ρήγιο. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο, για να δούμε τους ξακουστούς «Πολεμιστές του Ριάτσε», δύο 
μοναδικά αρχαία ελληνικά μπρούντζινα αγάλματα. Στη συνέχεια, θα 
επισκεφθούμε κάποιο από τα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας. Επιστροφή 
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο στη Μεσσίνα. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΜΕΣΣΙΝΑ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ - 
ΠΑΛΕΡΜΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ολοήμερη κρουαζιέρα στα ηφαιστειογενή 
Νησιά του Αιόλου. Πρώτη επίσκεψη το νησί Λίπαρι με κύριο αξιοθέατο 
το κάστρο του που χτίστηκε από τους Ισπανούς μετά την εισβολή του 
πειρατή Μπαρμπαρόσα, ο οποίος κατέστρεψε την πόλη το 1544 και πήρε 
τους κατοίκους της ως σκλάβους. Συνεχίζουμε για το νησί Βουλκάνο, 
όπου σύμφωνα με τη μυθολογία, είχε το εργαστήρι του ο Ήφαιστος. 
Σήμερα, εκτός από το μπαρουτοκαπνισμένο ηφαίστειο, τα ονομαστά για τα 
ευεργετικά τους αποτελέσματα λασπόλουτρα, τις μαύρες παραλίες και τα 
αφρίζοντα θειούχα νερά στα ανοιχτά της θάλασσας, η μικρή πόλη μοιάζει 
με ημιτελές σκηνικό γουέστερν και το ακρωτήρι του Βουλκαντσέλο έχει 
γεμίσει με πολυτελή ξενοδοχεία. Προαιρετικό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. 
Επιστροφή στο Μιλάτζο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα και διοικητική 
έδρα της αυτόνομης περιοχής της Σικελίας: το Παλέρμο, στους πρόποδες 
του βουνού Πελεγκρίνο. Μετάβαση στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΜΟΝΡΕΑΛΕ 
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. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΑΚΡΑΓΑΣ - ΚΑΤΑΝΙΑ 
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 άφιξη στην Κατάνια (στην περιοχή Acireale), 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ
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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και απόγευμα ελεύθερο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΑΙΤΝΑ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Αίτνα, το μεγαλύτερο και 
υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη (3.350μ.). Χρόνος ελεύθερος. 
Στη συνέχεια, μεταφορά στο αεροδρόμιο της Κατάνιας και πτήση 
επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Κατάνια - Αθήνα με 

Aegean Airlines/Alitalia. 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. (Royal Palace Messina, Hotel 

Ibis Style Palermo, Hotel Orizzonte Acireale Catania). 
• Πρωινό καθημερινά και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή). 
• Εισιτήριο κρουαζιέρας στα νησιά του Αιόλου.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Τοπικοί ξεναγοί στους αρχαιολογικούς χώρους Ακράγαντα και 

Συρακούσες. 
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Φ.Π.Α.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά. 

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
• Eίσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι στο ξενοδοχείο το άτομο τη βραδιά (περίπου 2€). 
• Checkpoint 25€.

Αναχωρήσεις: 
10, 17, 31 Ιουλίου ’18

07, 14, 21 Αυγούστου ’18

Ιταλία:
7 ημέρες

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΙΚΕΛΙΑΣ  
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ

Κατάνια, Μεσσίνα, Ταορμίνα, Νησιά Αιόλου, Παλέρμο,  
Μονρεάλε, Ακράγας, Συρακούσες, Ορτυγία, Αίτνα

Italy

Σημειώσεις:  
Για τις αναχωρήσεις του Αυγούστου επιβάρυνση 50€ κατ’ άτομο. Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερική πτήση το επιπλέον κόστος είναι: 
Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια€ 120-140€. Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Πτήσεις με την ασφάλεια και την ποιότητα της Aegean Airlines 
και της Alitalia στις καλύτερες ώρες, ώστε οι ημέρες του 
ταξιδιού να είναι πλήρεις.

• Εκδρομή απόλυτου ιστορικού και αρχαιοελληνικού 
ενδιαφέροντος.Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί 
& ξεναγοί, με γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, 
διασκέδαση, φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Πολυτελές ιδιόκτητο λεωφορείο του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής σας.

• Πλούσιο πρόγραμμα για έναν πλήρη γύρο Σικελίας, με επαρκή 
χρόνο γνωριμίας με κάθε μέρος που επισκέπτεστε, και 
διαμόρφωση των αποστάσεων έτσι ώστε να έχετε ένα άνετο 
ταξίδι. 

• Κεντρικότατα ξενοδοχεία στη Μεσσίνα και στο Παλέρμο & 
ημιδιατροφή καθημερινά.

• Κρουαζιέρα στα νησιά του Αιόλου ΔΩΡΟ! Μια αξέχαστη 
εμπειρία στο μυθικό ταξίδι του Οδυσσέα.

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις.

Δώρο: 
Κρουαζιέρα 

στα νησιά του Αιόλου 
& ημιδιατροφή 

καθημερινά

 

Από

695€
το άτομο
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Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Αθήνα - Νάπολι  

/ Μπάρι - Αθήνα. 
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (Hotel Mediterraneο 

Salerno, Hotel Delle Palme Lecce). 
• Πρόγευμα σε μπουφέ & ένα δείπνο (μενού 3 πιάτων με ½ νερό & ¼ 

κρασί) καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου. 
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα 

λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής.
• Επίσημος ξεναγός στη ξενάγηση της Πομπηίας.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & επαγγελματικής περίθαλψης. 
• Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτομο και βαλίτσα 23kg ανά 

άτομο.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων. 
• Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Σαλέρνο 3€, Λέτσε 2€ ανά άτομο τη 

διανυκτέρευση).
• Checkpoints 20€ ανά άτομο.
• Εισιτήριο κρουαζιέρας Ποζιτάνο - Αμάλφι (περίπου 23€).
• Εισιτήριο καράβι Σορέντο - Κάπρι - Σορέντο (περίπου 35€).
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, τελεφερίκ & αρχαιολογικούς χώρους.
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΝΑΠΟΛΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΣΑΛΕΡΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Νάπολι. Άφιξη και 
θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Καμπανίας, 
τη Νάπολη. Θα δούμε 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 
της Παλιάς Πόλης και Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO έως τα πλούσια αρχοντόσπιτα του Vomero και τις 
αριστοκρατικές βίλες του Posilipo. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε 
προς τη νεκρόπολη της Πομπηίας που αφανίστηκε το 79 μ.χ μετά 
από μια φοβερή έκρηξη του Βεζούβιου. Ο αρχαιολογικός χώρος 
της Πομπηίας έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO ως Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στην ξενάγηση που 
ακολουθεί, θα δούμε τα περιμετρικά τείχη, τα λουτρά, την πόρτα 
Μαρίνα, την έπαυλη Βέτρι, το Ναό του Απόλλωνα, την αρχαία 
αγορά, το θέατρο, και τις χαρακτηριστικές τοιχογραφίες του 1ου 
αιώνα π.Χ. Μετά την Πομπηία θα κατευθυνθούμε στο Σαλέρνο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2η ημέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - Κρουαζιέρα ΠΟΖΙΤΑΝΟ - ΑΜΑΛΦΙ - 
ΡΑΒΕΛΛΟ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για μια 
μαγευτική κρουαζιέρα στο Τυρρηνικό Πέλαγος (εισιτήρια εξ 
ιδίων) για το κουκλίστικο Ποζιτάνο. Βόλτα στα στενά καλντερίμια 
με τα ολάνθιστα μπαλκόνια. Φεύγοντας από το Ποζιτάνο και 
πάλι με καραβάκι, θα φτάσουμε στο μικροσκοπικό αλλά τόσο 
γραφικό Αμάλφι. Είναι χτισμένο στην ακτογραμμή της Κοστιέρα 
Αμαλφιτάνα, χτισμένο στον μυχό του ομώνυμου κόλπου 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 Για όσους θέλουν, έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν 
με τα HOP ON- HOP OFF λεωφορεία (έξοδα ατομικά) το 
σκαρφαλωμένο στα 305μ υψόμετρο Ραβέλλο, για να δείτε την βίλα 
Ρούφολο (Villa Rufolo). Επιστροφή στο Σαλέρνο.

3η ημέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - Κρουαζιέρα ΚΑΠΡΙ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το λιμάνι 
του Σορέντο όπου θα επιβιβαστούμε σε πλοίο για το κοντινό 
νησί Κάπρι (έξοδα ατομικά). Φτάνοντας στη Marina Grande θα 
αναχωρήσουμε με το τελεφερίκ (έξοδα ατομικά) για επίσκεψη 
στον οικισμό του κοσμοπολίτικου Κάπρι όπου θα επισκεφθούμε 
περιπατητικά τους κήπους του Αυγούστου και θα θαυμάσουμε 
τους επιβλητικούς βράχους Faraglioni. Χρόνος ελεύθερος για 
βόλτα & φαγητό. Στον ελεύθερο χρόνο σας επισκεφτείτε το 
Ανακάπρι όπου βρίσκεται η Villa San Michele και το τελεφερίκ 
για το Monte Solaro (υψηλότερο σημείο του νησιού). Επιστροφή 

στη Marina Grande επιβίβαση για το Σορέντο και επιστροφή στο 
Σαλέρνο.

4η ημέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΜΑΤΕΡΑ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ - ΛΕΤΣΕ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την 
εκπληκτική Ματέρα, την «Καππαδοκία της Μεσογείου». Τον τόπο 
αυτόν διάλεξαν ο Μελ Γκίμπσον & ο Παζολίνι για να γυρίσουν 
τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές «Κατά Ματθαίον» 
και «Πάθη». Η Ματέρα κλείνει στους τοίχους και στις σπηλιές 
της ολόκληρη την ιστορία της ανθρώπινης ύπαρξης στη Γη, με 
ευρήματα σ’ αυτήν που χρονολογούνται στην Παλαιολιθική Εποχή. 
Στη ξενάγησή μας θα δούμε υπόσκαφες εκκλησίες, αγιογραφίες 
στους βράχους, τις τρώγλες (τα λεγόμενα Σάσι), που από άγριες 
και υγρές σπηλιές, μετατράπηκαν τα τελευταία χρόνια σε 
πανέμορφα παραδοσιακά σπίτια. Στην συνέχεια αναχώρηση για το 
Αλμπερομπέλο. Στην καταπράσινη κοιλάδα του, κάτασπρα σπίτια 
με σκεπές σε σχήμα τρούλου, όπου η ιστορία τους και οι ρίζες 
του χάνονται στα βάθη των αιώνων κάνουν το τοπίο μαγευτικό. 
Περπατήστε στα γραφικά σοκάκια του και αγοράστε τοπικά 
προϊόντα από τους χαμογελαστούς κατοίκους της περιοχής. Τέλος 
αναχώρηση για το Λέτσε. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΛΕΤΣΕ - ΣΤΕΡΝΑΤΙΑ - ΚΑΛΗΜΕΡΑ - ΟΤΡΑΝΤΟ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχωρούμε για την 
Στερνατία, ένα ακόμη χωριό με έντονο το «Ελληνικό άρωμα» και 
με το τεράστιο καμπαναριό της μητρόπολης που είναι εμφανές 
από χιλιόμετρα μακριά. Συνεχίζουμε με το χωριό Καλημέρα, που 
αποτελεί και το πολιτιστικό κέντρο της περιοχής και έχει ως κύριο 
χαρακτηριστικό, την επιτύμβια στήλη του 4ου αιώνα π.Χ. που 
τοποθετήθηκε εκεί το 1960, δώρο του Δημάρχου της Αθήνας και 
αναγράφει την φράση «Εσύ δεν είσαι ξένος στο Καλημέρα» στην 
τοπική διάλεκτο. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Κοριλιάνο 
ντ’ Οτράντο μια πόλη που ιδρύθηκε από τους Βυζαντινούς και 
αποτέλεσε μέχρι τον 17ο αιώνα προπύργιο της Ορθοδοξίας. Θα 
θαυμάσουμε τα σημαντικότερα μνημεία όπως το Παλάτι Κόμι 
και το κάστρο του Κοριλιάνο με τους 4 πύργους του. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο Λέτσε.

6η ημέρα: ΛΕΤΣΕ - ΜΠΑΡΙ - ΑΘΗΝΑ 
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ακολουθεί η περιήγηση μας 
στο Λέτσε, Ξεκινάμε 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. Αργότερα μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μπάρι και 
πτήση επιστροφής.

Από 

665€
το άτομο

Italy

Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο (early booking) 665€

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 705€

Τιμή σε μονόκλινο (early booking) 815€

Τιμή σε μονόκλινο 855€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 595€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Ιταλία:
6 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
31 Ιουλίου ’18
07, 14 Αυγούστου ’18

ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ &  
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ Ν. ΙΤΑΛΙΑΣ
Νάπολη, Πομπηία, Ποζιτάνο, Αμάλφι, Κάπρι, Σαλέρνο, Λέτσε

Πτήσεις:

Αναχώρηση: Α3 680 Αθήνα - Νάπολη 08:20 - 09:10

Επιστροφή: Α3 685 Μπάρι - Αθήνα 14:25 - 17:00

Σημειώσεις: Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερική 
πτήση το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & Από/
προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€. Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να 
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
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Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 585€

Τιμή σε μονόκλινο 685€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 535€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Δώρο: 
Κρουαζιέρες 

1. Ποσιτάνο - Αμάλφι &  
2. Κάπρι & ημιδιατροφή  

καθημερινά

Από

585€
το άτομο

Italy

Αναχωρήσεις: 
10, 24, 31 Ιουλίου ’18

07, 14, 21 Αυγούστου ’18

Ιταλία:
6 ημέρες

ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ 
ΚΑΠΡΙ - ΡΩΜΗ

Σαλέρνο, Αμάλφι, Ποζιτάνο, Κάπρι, Νάπολη, 
Πομπηία, Ρώμη, Μουσεία Βατικανού

Πτήσεις:

Αναχώρηση: A3 680 Αθήνα - Νάπολη 08:20 - 09:10

Επιστροφή: A3 655 Ρώμη - Αθήνα 17:25 - 20:25

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΝΑΠΟΛΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΣΑΛΕΡΝΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της 
Καμπανίας, τη Νάπολη, μια πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις. Άφιξη 
και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε στην παραλία το Καστέλλο ντελ 
Ουόβο, το Βασιλικό Παλάτι, τη Στοά του Ουμπέρτου και την παλαιότερη 
όπερα στην Ευρώπη: το Θέατρο Σαν Κάρλο. Στη συνέχεια αναχώρηση για τον 
αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας, που θάφτηκε από τη λάβα και τη στάχτη 
του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Στην ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε μεταξύ 
άλλων την Πόρτα Μαρίνα, την αρχαία αγορά, το θέατρο, τους ναούς του Δία 
και του Απόλλωνα, τα λουτρά, τις πολυτελείς επαύλεις με τις περίφημες 
τοιχογραφίες (1ος αι. π.Χ.), που μας παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα 
της ζωγραφικής του αρχαίου κόσμου. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας στην περιοχή του Σαλέρνο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΠΟΖΙΤΑΝΟ - ΑΜΑΛΦΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μια μαγευτική κρουαζιέρα στο 
Τυρρηνικό Πέλαγος. Πρώτη μας επίσκεψη το γραφικό Ποζιτάνο, ένας 
οικισμός-βεράντα στο απέραντο γαλάζιο, και χρόνος ελεύθερος για να 
περπατήσουμε στα στενά καλντερίμια του. Στη συνέχεια, αναχώρηση για 
το Αμάλφι, χτισμένο στον μυχό του ομώνυμου κόλπου στην Κοστιέρα 
Αμαλφιτάνα, μία από τις πλέον συγκλονιστικές ακτές της Ευρώπης. Στην 
περιπατητική μας περιήγηση θα δούμε τα αρχοντικά σπίτια, τον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Ανδρέα με βυζαντινά, αραβικά και γοτθικά αρχιτεκτονικά 
στοιχεία. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΚΑΠΡΙ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Νωρίς το πρωί θα πάρουμε το ταχύπλοο για το 
μαγευτικό νησί Κάπρι, που με τις ρωμαϊκές επαύλεις, τα αγάλματα, τα 
λουτρά, τις εκκλησίες, τις κρεμαστές σκάλες που καταλήγουν στη θάλασσα 
μέσα σε μια οργιώδη και πολύχρωμη μεσογειακή βλάστηση, θυμίζει 
σκηνικό άλλης εποχής. Προτείνουμε επίσης και μια επίσκεψη στη Γαλάζια 
Σπηλιά. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΡΩΜΗ 
Πολύ νωρίς το πρωί και μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο αναχώρηση 
για την Ρώμη. Με την άφιξη μας θα κάνουμε την ξενάγηση της πόλης και 
θα αρχίσει με το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο του κόσμου, και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. 
Περνώντας από την Οδό των Αυτοκρατορικών Αγορών στην καρδιά της 
αρχαίας Ρώμης, θα φτάσουμε στον λόφο του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα 
Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β΄, 
τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται και το μνημείο 
του Άγνωστου Στρατιώτη, στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι και τέλος στην 
πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το ανεξάρτητο κρατίδιο 
του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία του, με 
εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του αρχαίου κόσμου 
και της Αναγέννησης, όπως το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα 
του Μπελβεντέρε, έργα των Τζιότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. 
Περνώντας από τους περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των 

Ταπισερί, των Γεωγραφικών Χαρτών και τις Αίθουσες με τις νωπογραφίες 
του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική οροφή 
ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσουμε στη 
μεγαλόπρεπη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του 
κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου, όπου μεταξύ των 
άλλων θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει 
πάνω από τον παπικό βωμό, έργο του Μπερνίνι. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

(Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την αναχώρηση 
σας να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου (28€ 
για ενήλικες και 20€ για παιδιά μέχρι 18 ετών). Υποχρεωτική κράτηση και 
προπληρωμή εισόδου λίγες μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν 
υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδός σας στα Μουσεία του 
Βατικανού.)

6η μέρα: ΡΩΜΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη να την αξιοποιήσετε όπως 
εσείς νομίζετε καλύτερα. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της 
Ρώμης και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα το βράδυ.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Νάπολη & Ρώμη - 

Αθήνα με την Aegean Airlines. 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. Hotel Albani Roma, Park Hotel 

Salerno, ή παρόμοια. 
• Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή). 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Εισιτήριο κρουαζιέρας για το Ποζιτάνο - Αμάλφι. 
• Εισιτήριο κρουαζιέρας για το Κάπρι.
• Τοπικοί ξεναγοί στην Πομπηία και στα Μουσεία Βατικανού.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Είσοδος στο Βατικανό - υποχρεωτικά τα ακουστικά. 
• Checkpoint 25€.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη βραδιά (6€ Ρώμη).
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενος.

Σημειώσεις :  
Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερική πτήση το 
επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & Από/προς υπόλοιπα 
αεροδρόμια 120-140€. Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά 
που θα πραγματοποιηθούν.

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Πτήσεις με την ασφάλεια και την ποιότητα της Aegean Airlines 

στις καλύτερες ώρες, ώστε οι ημέρες του ταξιδιού να είναι 

πλήρεις. Άνετα και ξεκούραστα με πρωινή πτήση για 

Νάπολη και απογευματινή επιστροφή από Ρώμη.

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 

γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 

φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Επίσημα αναγνωρισμένος ξεναγός στο Μουσείο του Βατικανού.

• Προκράτηση στο Μουσείο του Βατικανού, πριν την 

αναχώρηση της εκδρομής, για την αποφυγή χρονοτριβών 

και ταλαιπωρίας στην είσοδο του Μουσείου, εξαιτίας της 

υπέρογκης επισκεψιμότητας.

• Πολυτελές ιδιόκτητο λεωφορείο του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής σας.

• Πλούσιο πρόγραμμα με ημιδιατροφή καθημερινά και 

Κρουαζιέρες 1. στο Ποζιτάνο-Αμάλφι & 2. στο Κάπρι 

ενσωματωμένες στην τιμή!

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις.
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Ιταλία:
9 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
10, 24, 31 Ιουλίου ΄18
07, 14, 21 Αυγούστου ’18

ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ - ΚΑΠΡΙ  
ΡΩΜΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ  
ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ CINQUE TERRE
Σαλέρνο, Αμάλφι, Ποζιτάνο, Κάπρι, Νάπολη, Πομπηία, Ρώμη, Μουσεία Βατικανού, 
Σιένα, Σαν Τζιμινιάνο, Μοντεκατίνι Τέρμε, Φλωρεντία, Cinque Terre, Λούκα, Πίζα

Από 

785€
το άτομο

Italy
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Νάπολη & Πίζα - 

Αθήνα με την Aegean Airlines.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Hotel Albani Roma, Park Hotel 

Salerno, Grand Hotel Tettuccio Montecatini Terme) ή παρόμοια.
• Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή).
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Εισιτήριο κρουαζιέρα στα χωρία της Cinque Terre.
• Εισιτήριο κρουαζιέρας για το Ποζιτάνο - Αμάλφι.
• Εισιτήριο κρουαζιέρας για το Κάπρι.
• Τοπικοί ξεναγοί στην Φλωρεντία, Πομπηία και στα Μουσεία Βατικανού.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται.
• Είσοδος στο Βατικανό - υποχρεωτικά τα ακουστικά.
• Checkpoint 25€.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη βραδιά (6€ Ρώμη, 1,4€ 

Μοντεκατίνι).
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 785€

Τιμή σε μονόκλινο 935€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 685€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις:

Αναχώρηση: Α3 680 Αθήνα - Νάπολη 08:20 - 09:10

Επιστροφή: Α3 675 Πίζα - Αθήνα 17:50 - 21:05

Σημειώσεις : 
Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερική πτήση το 
επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & Από/προς υπόλοιπα 
αεροδρόμια 120-140€. Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά 
που θα πραγματοποιηθούν.

Δώρο 3 κρουαζιέρες:  
1. Κάπρι 2. Αμάλφι - 

Ποζιτάνο 3. Χωρία της  
Cinque Terre!
& ημιδιατροφή  

καθημερινά
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΝΑΠΟΛΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΣΑΛΕΡΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη Νάπολη, μια πόλη πολύβουη και γεμάτη 
αντιθέσεις. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε στην παραλία το Καστέλλο ντελ Ουόβο, το Βασιλικό Παλάτι, τη Στοά 
του Ουμπέρτου και την παλαιότερη όπερα στην Ευρώπη: το Θέατρο Σαν Κάρλο. Στη συνέχεια αναχώρηση για τον αρχαιολογικό 
χώρο της Πομπηίας, που θάφτηκε από τη λάβα και τη στάχτη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Στην ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε 
μεταξύ άλλων την Πόρτα Μαρίνα, την αρχαία αγορά, το θέατρο, τους ναούς του Δία και του Απόλλωνα, τα λουτρά, τις πολυτελείς 
επαύλεις με τις περίφημες τοιχογραφίες (1ος αι. π.Χ.), που μας παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της ζωγραφικής του αρχαίου 
κόσμου. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή του Σαλέρνο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΣΟΡΕΝΤΟ - ΠΟΖΙΤΑΝΟ - ΑΜΑΛΦΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μια μαγευτική κρουαζιέρα στο Τυρρηνικό Πέλαγος. Πρώτη μας επίσκεψη το γραφικό 
Ποζιτάνο, ένας οικισμός-βεράντα στο απέραντο γαλάζιο, και χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε στα στενά καλντερίμια 
του. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το Αμάλφι, χτισμένο στον μυχό του ομώνυμου κόλπου στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, μία από τις 
πλέον συγκλονιστικές ακτές της Ευρώπης. Στην περιπατητική μας περιήγηση θα δούμε τα αρχοντικά σπίτια, τον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Ανδρέα με βυζαντινά, αραβικά και γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΚΑΠΡΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Νωρίς το πρωί θα πάρουμε το ταχύπλοο για το μαγευτικό νησί Κάπρι, που με τις ρωμαϊκές επαύλεις, τα 
αγάλματα, τα λουτρά, τις εκκλησίες, τις κρεμαστές σκάλες που καταλήγουν στη θάλασσα μέσα σε μια οργιώδη και πολύχρωμη 
μεσογειακή βλάστηση, θυμίζει σκηνικό άλλης εποχής. Προτείνουμε επίσης και μια επίσκεψη στη Γαλάζια Σπηλιά. Επιστροφή 
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας, Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΡΩΜΗ 
Πολύ νωρίς το πρωί και μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο αναχώρηση για την Ρώμη. Με την άφιξη μας θα κάνουμε την 
ξενάγηση της πόλης και θα αρχίσει με το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου, και την 
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Περνώντας από την Οδό των Αυτοκρατορικών Αγορών στην καρδιά της αρχαίας Ρώμης, θα 
φτάσουμε στον λόφο του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο 
στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β ,́ τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται και το 
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι και τέλος στην πολύβουη 
Πιάτσα ντι Σπάνια. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να 
ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία του, με εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα 
του αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης, όπως το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα 
του Μπελβεντέρε, έργα των Τζιότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας από τους 
περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των Γεωγραφικών Χαρτών και τις Αίθουσες 
με τις νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική οροφή 
ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσουμε στη μεγαλόπρεπη Βασιλική 
του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου 
Πέτρου, όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο που 
δεσπόζει πάνω από τον παπικό βωμό, έργο του Μπερνίνι. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 
Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε 
το κόστος εισόδου (28€ για ενήλικες και 20€ για παιδιά μέχρι 18 ετών). Υποχρεωτική κράτηση και προπληρωμή εισόδου λίγες 
μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδός σας στα Μουσεία του 
Βατικανού. 

6η μέρα: ΡΩΜΗ - ΣΙΕΝΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη 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. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το μεσαιωνικό Σαν 
Τζιμινιάνο. Οι Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι μας καλωσορίζουν από μακριά δίνοντας στο 
Σαν Τζιμινιάνο μια παραμυθένια όψη, σχεδόν απίστευτη. Αργά το απόγευμα μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε, μία από τις πιο κομψές 
λουτροπόλεις της Ιταλίας. Δείπνο και Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής 
Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και της αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην πανοραμική ξενάγηση μας, θα 
δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό 
Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. 
Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα 
και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει 
σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για 
την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, (εξωτερική επίσκεψη) την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα 
Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες 
πλατείες της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. 
Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή 
κατοικία των Μεδίκων. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ - Κρουαζιέρα στα χωρία της Cinque Terre
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία μαγευτική κρουαζιέρα 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 επισκεφθούμε τα μεσαιωνικά χωριά Riomaggiore, Manarola και Monterosso όπου και θα έχουμε χρόνο 
για γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Vernazza, που είναι ίσως και το ωραιότερο χωριό και θα έχουμε 
την ευκαιρία να κάνουμε μία βόλτα στα όμορφα δρομάκια της και να καταλήξουμε στα ερείπια του κάστρου 
της με μία θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος θα επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο στην άκρη της ιταλικής 
Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη χερσόνησο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

9η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ - ΛΟΥΚΑ - ΠΙΖΑ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για επισκεφθούμε τη μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο 
Πουτσίνι. Στην εντός των τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο, θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο και το Ανφιτεάτρο. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, 
καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το 
Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της Πίζας και 
πτήση επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα το βράδυ.

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Πτήσεις με την ασφάλεια και την ποιότητα της Aegean Airlines 

στις καλύτερες ώρες, ώστε οι ημέρες του ταξιδιού να είναι 

πλήρεις. Άνετα και ξεκούραστα με πρωινή πτήση για 

Νάπολη και απογευματινή επιστροφή από Πίζα.

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 

γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 

φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Επίσημα αναγνωρισμένος ξεναγός στο Μουσείο του Βατικανού.

• Προκράτηση στο Μουσείο του Βατικανού,πριν την 

αναχώρηση της εκδρομής, για την αποφυγή χρονοτριβών 

και ταλαιπωρίας στην είσοδο του Μουσείου, εξαιτίας της 

υπέρογκης επισκεψιμότητας.

• Πολυτελές ιδιόκτητο λεωφορείο του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής σας.

• Πλούσιο πρόγραμμα με ημιδιατροφή καθημερινά και 

Κρουαζιέρες 1. στο Ποζιτάνο-Αμάλφι & 2. στο Κάπρι 3. στα 

χωρία της Cinque Terre ενσωματωμένες στην τιμή!

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις.
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αιώνια πόλη, 
πρωτεύουσα της Ιταλίας, τη Ρώμη. Με την άφιξη μας θα κάνουμε 
την ξενάγηση της πόλης και θα αρχίσει με το Κολοσσαίο, το 
μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου, 
και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Περνώντας από την 
Οδό των Αυτοκρατορικών Αγορών στην καρδιά της αρχαίας Ρώμης, 
θα φτάσουμε στον λόφο του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα Βενέτσια 
με το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β΄, 
τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται και 
το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στη φημισμένη Φοντάνα 
Ντι Τρέβι και τέλος στην πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια. Γεύμα σε 
τοπικό εστιατόριο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το ανεξάρτητο 
κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα περίφημα 
μουσεία του, με εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα 
του αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης, όπως το σύμπλεγμα 
του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, έργα των 
Τζιότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας από 
τους περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί, 
των Γεωγραφικών Χαρτών και τις Αίθουσες με τις νωπογραφίες 
του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική 
οροφή ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ακολούθως, θα 
περάσουμε στη μεγαλόπρεπη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη 
μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του 
Αποστόλου Πέτρου, όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά 
του Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον 
παπικό βωμό, έργο του Μπερνίνι. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.
(Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την αναχώρηση 
σας να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου (28€ 
για ενήλικες και 20€ για παιδιά μέχρι 18 ετών). Υποχρεωτική κράτηση και 
προπληρωμή εισόδου λίγες μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν 
υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδός σας στα Μουσεία του 
Βατικανού.)

3η μέρα: ΡΩΜΗ - ΣΙΕΝΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ 
ΤΕΡΜΕ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη 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. 
Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το μεσαιωνικό Σαν Τζιμινιάνο. Οι 
Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι μας καλωσορίζουν από μακριά δίνοντας 
στο Σαν Τζιμινιάνο μια παραμυθένια όψη, σχεδόν απίστευτη. Αργά 
το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 
στο Μοντεκατίνι Τέρμε, μία από τις πιο κομψές λουτροπόλεις της 
Ιταλίας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Φλωρεντία, 
τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και 
της αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην πανοραμική 
ξενάγηση μας, θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το 
Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό 
Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του 
Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα 
Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο 
του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το 
Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, 
και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. 
Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, (εξωτερική 
επίσκεψη) την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα 
Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, 
με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και 
Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν 
Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία 
των Μεδίκων. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ - Κρουαζιέρα στα χωρία της 
Cinque Terre 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία μαγευτική κρουαζιέρα 
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 επισκεφθούμε τα 
μεσαιωνικά χωριά Riomaggiore, Manarola και Monterosso όπου 
και θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη 
Vernazza, που είναι ίσως και το ωραιότερο χωριό και θα έχουμε 
την ευκαιρία να κάνουμε μία βόλτα στα όμορφα δρομάκια της και 
να καταλήξουμε στα ερείπια του κάστρου της με μία θέα που κόβει 
την ανάσα. Τέλος θα επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο στην 
άκρη της ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη χερσόνησο. 

Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ - ΛΟΥΚΑ - ΠΙΖΑ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για επισκεφθούμε τη 
μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην 
εντός των τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο, θα δούμε 
μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο 
Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο και Ανφιτεάτρο. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε την ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά 
τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, καμπαναριό του 
Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των 
Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο 
Κάμπο Σάντο. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της Πίζας 
και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα το βράδυ. 

Δώρο: 
Ημιδιατροφή & 

κρουαζιέρα στα χωρία  
της Cinque  

Terre

Από 

545€
το άτομο

Italy

Ιταλία:
6 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
13, 27 Ιουλίου ’18
03, 10, 17, 24 Αυγούστου ’18

ΡΩΜΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ 
ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ CINQUE TERRE
Ρώμη, Μουσεία Βατικανού, Σιένα, Σαν Τζιμινιάνο, Μοντεκατίνι Τέρμε, 
Φλωρεντία, Cinque Terre, Λούκα, Πίζα

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Ρώμη & Πίζα - Αθήνα 

με την Aegean Airlines. 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Hotel Albani Roma, Grand Hotel 

Tettuccio Montecatini Terme) ή παρόμοια. 
• Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή). 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Εισιτήριο κρουαζιέρα στα χωρία της Cinque Terre.
• Τοπικοί ξεναγοί στην Φλωρεντία, και στα Μουσεία Βατικανού.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Είσοδος στο Βατικανό - υποχρεωτικά τα ακουστικά. 
• Checkpoint 25€.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη βραδιά (6€ Ρώμη, 1,4€ 

Μοντεκατίνι).
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 545€

Τιμή σε μονόκλινο 645€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 495€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις:

Αναχώρηση: Α3 650 Αθήνα - Ρώμη 09:00 - 10:10

Επιστροφή: Α3 675 Πίζα - Αθήνα 17:50 - 21:05

Σημειώσεις : 
Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερική πτήση το 
επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & Από/προς υπόλοιπα 
αεροδρόμια 120-140€. Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά 
που θα πραγματοποιηθούν.

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Πτήσεις με την ασφάλεια και την ποιότητα της Aegean Airlines 

στις καλύτερες ώρες, ώστε οι ημέρες του ταξιδιού να είναι 

πλήρεις. Άνετα και ξεκούραστα με πρωινή πτήση για Ρώμη 

και απογευματινή επιστροφή από Πίζα.

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 

γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 

φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Επίσημα αναγνωρισμένος ξεναγός στο Μουσείο του Βατικανού.

• Προκράτηση στο Μουσείο του Βατικανού, πριν την 

αναχώρηση της εκδρομής, για την αποφυγή χρονοτριβών 

και ταλαιπωρίας στην είσοδο του Μουσείου, εξαιτίας της 

υπέρογκης επισκεψιμότητας.

• Πολυτελές ιδιόκτητο λεωφορείο του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής σας.

• Το πληρέστερο πρόγραμμα με ημιδιατροφή καθημερινά και 

Κρουαζιέρα στα χωριά της Cincue Terre ενσωματωμένη 

στην τιμή!

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις.
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Σημειώσεις : 
Για τις αναχωρήσεις του Αυγούστου επιβάρυνση 30€ κατ’ άτομο. 

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ - ΒΕΡΟΝΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την οικονομική πρωτεύουσα 
της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη 
ρομαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες 
του ποταμού Αδίγη. Στην κεντρική Πλατεία Μπρα θα δούμε την περίφημη 
ρωμαϊκή Αρένα, και θα συνεχίσουμε για τις όμορφες πλατείες Ντελ Έρμπε 
και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά 
κτήρια, και φυσικά για το «αρχοντικό των Καπουλέτων» με το θρυλικό 
μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Αργά το απόγευμα άφιξη στην Πάντοβα, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πιο ρομαντική πόλη του 
κόσμου, τη Βενετία, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 
περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με 
βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας 
από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό 
Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο 
σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου 
Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο 
Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, 
αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, 
το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή 
Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα 
από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος και αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της 
ιταλικής Αναγέννησης, πόλη που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Στην περιήγησή μας θα 
δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και 
τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον 
περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως 
την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και 
αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται 
το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η 
Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την 
περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, την ξακουστή και πολύ φωτογραφημένη 
γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα 

Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη 
χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. 
Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη 
στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Αργά το απόγευμα 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε, μία 
από τις πιο κομψές λουτροπόλεις της Ιταλίας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ - ΣΙΕΝΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Σιένα. Έντεκα δρόμοι 
οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου 
δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά 
καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις 
εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της 
Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης 
σε ολόκληρη την Ιταλία. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μεσαιωνικό 
Σαν Τζιμινιάνο. Οι Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι μας καλωσορίζουν από μακριά 
δίνοντας στο Σαν Τζιμινιάνο μια παραμυθένια όψη, σχεδόν απίστευτη. Αργά 
το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε. Δείπνο 
και διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - Κρουαζιέρα στα χωρία της Cinque 
Terre 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία μαγευτική κρουαζιέρα 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 επισκεφθούμε 
τα μεσαιωνικά χωριά Riomaggiore, Manarola και Monterosso όπου και θα 
έχουμε χρόνο για γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Vernazza, που 
είναι ίσως και το ωραιότερο χωριό και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε 
μία βόλτα στα όμορφα δρομάκια της και να καταλήξουμε στα ερείπια του 
κάστρου της με μία θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος θα επισκεφθούμε 
το Portovenere χτισμένο στην άκρη της ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε μία 
βραχώδη χερσόνησο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΠΙΖΑ - ΛΟΥΚΑ - ΜΙΛΑΝΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιστορική πόλη της Πίζας με 
τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, καμπαναριό 
του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των 
Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο 

Σάντο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα 
του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός των τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό 
κέντρο, θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το 
θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο και Ανφιτεάτρο. Αργά το απόγευμα 
άφιξη στο Μιλάνο και σύντομη πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε την 
Πιάτσα ντελ Ντουόμο που είναι η κεντρική πλατεία την πόλης και πήρε το 
όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου, ην Γκαλερία 
Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που πήρε το όνομα της από τον πρώτο βασιλιά της 
ενωμένης Ιταλίας και την Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του Μιλάνου, 
είναι ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε το όνομα 
της από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, την Αγία Μαρία della 
Scala. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα 
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην 
Αθήνα.

Δώρο: 
3 γεύματα & 

κρουαζιέρα στην 
Cinque Terre

Από

495€
το άτομο

Italy

Αναχωρήσεις: 
29 Ιουνίου ’18

06, 14, 21, 28 Ιουλίου ’18
03, 11, 22 Αυγούστου ’18

Ιταλία:
7 ημέρες

ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ
Μιλάνο, Βερόνα, Πάντοβα, Βενετία, Φλωρεντία, Μοντεκατίνι Τέρμε,  

Cinque Terre, Πίζα, Λούκα, Σιένα, Σαν Τζιμινιάνο

Πτήσεις:

Αναχώρηση: Αθήνα - Μιλάνο 15:10 - 16:45 

Επιστροφή: Μιλάνο - Αθήνα 10:55 - 14:20

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Μιλάνο - Αθήνα με 

την Alitalia.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχείο 4*. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Τρία (3) δείπνα στο ξενοδοχείο στο Μοντεκατίνι Τέρμε. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Τοπικός ξεναγός στη Φλωρεντία.
• Κρουαζιέρα στη Cinque Terre. 
• Έμπειρο αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά. 

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων.
• Βαπορέτο Βενετίας την ημέρα της ξενάγησης, 
• Είσοδοι σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα, και γενικά 

όπου απαιτείται.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint (25€).
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Πάντοβα 2,85€, 

Μοντεκατίνι Τέρμε 1,40€, Μιλάνο 2€).

Τιμές: Early booking Normal booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 495€ 545€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 645€ 695€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 465€ 515€

Φόροι αεροδρομίων 150€

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Πτήσεις με την ασφάλεια και την ποιότητα της Alitalia Airlines. 

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 
γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 
φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Διαμονή (3) διανυκτερεύσεων με ημιδιατροφή στο Μοντεκατίνι 
Τέρμε, με τοποθεσία στην καρδιά της Τοσκάνης, ώστε οι 
αποστάσεις από όλα τα στολίδια της (Φλωρεντία, Σιένα, Σαν 
Τζιμινιάνο, CincueTerre, Πίζα, Λούκα) να είναι μικρές και να 
έχετε ένα άνετο και ξεκούραστο ταξίδι. 

• Πολυτελές ιδιόκτητο λεωφορείο του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής σας.

• Πλούσιο πρόγραμμα με ημιδιατροφή καθημερινά και 
Κρουαζιέρα στα χωριά της Cinque Terre ενσωματωμένη 
στην τιμή!

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις.
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Εκδρομή για 
μικρούς και 
μεγάλους

Από 

465€
το άτομο

Italy

Ιταλία:
7 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
05, 12, 19 & 25 Ιουλίου ’18
09, 15, 22 Αυγούστου ’18

ΘΕ(Α)ΜΑΤΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ  
ΣΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ  
ΤΗΣ GARDALAND & ΤΗΣ FERRARI
Mάντοβα, Γκαρνταλάντ, Βερόνα, Βενετία, Μπολόνια,  
Μουσείο Φεράρι, Μιλάνο

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα -Μιλάνο -Αθήνα με Alitalia.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Hotel Cristallo Mantova - Hotel 

Barcelo Milan).
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.
• Φ.Π.Α. 

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων.
• Είσοδοι σε μουσεία, Μουσείο Ferrari (16€ ενήλικας & 6€ παιδιά κάτω των 

16 ετών), αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 
• Είσοδος στην Gardaland (40,50€ ενήλικας και 34,50€ παιδιά έως 10 ετών). 
• Checkpoint (20€). 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων κατ’ άτομο τη βραδιά (5€ Μιλάνο).
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ - MANTOBA 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την οικονομική 
πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη στο αεροδρόμιο, 
επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για τη Μάντοβα γνωστή 
για τους αρχιτεκτονικούς θησαυρούς της, τα κομψά παλάτια και 
τη μεσαιωνική και αναγεννησιακή πόλη, η οποία επεκτάθηκε 
γύρω από την προϋπάρχουσα. Η Μάντοβα μαζί με την κοντινή 
Σαμπιονέτα αποτελούν Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO από το 2008 ως παράδειγμα των ιδεών που υπήρχαν για 
το σχεδιασμό της ιδανικής αναγεννησιακής πόλης. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: ΜΑΝΤΟΒΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ FERRARI - ΜΠΟΛΟΝΙΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για επίσκεψη στο μουσείο 
της θρυλικής αυτοκινητοβιομηχανίας FERRARI. Περιήγηση εντός 
του κτίριο που είναι έκτασης 54.000 τετραγωνικών μέτρων και 
διαθέτει έναν μεγάλο εκθεσιακό χώρο, μια γκαλερί με διάσημα 
αυτοκίνητα της Ferrari, ένα χώρο με ιστορικά έργα τέχνης, ένα 
χώρο με αναμνηστικά, ένα χώρο με ψηφιακό αρχείο το οποίο 
παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ιστορικών σχεδίων και 
εγγράφων της Ferrari, μια αίθουσα συνεδριάσεων, καφετέρια 
αλλά και βιβλιοπωλείο. Επόμενος σταθμός μας η Μπολόνια πόλη 
που είναι γνωστή για τους πύργους της και τις στοές που φτάνουν 
τα 38 χιλιόμετρα και την κάνουν μοναδική πόλη στον κόσμο. 
Θα δούμε το Αρχαιολογικό μουσείο, την Εθνική Πινακοθήκη και 
το Πανεπιστημιακό μουσείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση 

3η μέρα: ΜΑΝΤΟΒΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ (Ξενάγηση πόλεως) 

Πρωινό. Σήμερα η ημέρα μας είναι αφιερωμένη στη πόλη των 
Δόγηδων και των καναλιών, στη μαγευτική Βενετία. Άφιξη στο 
τρονκέτο και μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην Πιάτσα Σαν 
Μάρκο, το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης, όπως το χαρακτήρισε 
ο Ναπολέοντας. Θα δούμε τον επιβλητικό Ναό του Αγ. Μάρκου - 
σταυροειδής με πέντε θόλους- που υπήρξε εδώ και περίπου χίλια 
χρόνια ο τάφος του Αγίου Μάρκου, το ιδιωτικό παρεκκλήσι των 
δόγηδων, το πνευματικό στήριγμα και το μεγαλύτερο σύμβολο της 
ισχύος, της εξουσίας και της συνέχειας της ενετικής πολιτείας. Θα 
δούμε τον Πύργο του Ρολογιού των Μαυριτανών που η λατινική 
επιγραφή αναφέρει «μετράω μόνο τις ευτυχισμένες ώρες», την 
Γέφυρα των Στεναγμών κ.α. Θα επισκεφθούμε την ορθόδοξη 
εκκλησία του Αγ. Γεωργίου και θα καταλήξουμε σε ένα από τα λίγα 

εργαστήρια κατασκευής Murano. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΜΑΝΤΟΒΑ - ΠΑΡΚΟ GARDALAND 

Πρωινό και αναχώρηση για το θαυμαστό κόσμο της Gardaland. 
Ανεβείτε στο τρενάκι Transgardaland express και η περιπέτεια 
στα μοναδικά θεάματα, που ενθουσιάζουν μικρούς και μεγάλους, 
ξεκινάει με τα jungle rapiods, Blue Africano, Delfinario, Papaggali 
show κ.α. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΜΑΝΤΟΒΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ρομαντική Βερόνα, 
την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ. Άφιξη και περιήγηση 
στο ιστορικό της κέντρο όπου θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή 
Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι που 
περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και 
βέβαια το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της 
Ιουλιέτας. Ελεύθερος χρόνος στα γραφικά πεζοδρομημένα στενά. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Διανυκτέρευση. 

6η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ (Περιήγηση & Αγορές) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επιβίβαση στο λεωφορείο και αρχίζει 
η πανοραμική περιήγηση της πόλης. Θα δούμε το κάστρο των 
Σφόρτσα, την Πιάτσα ντελ Ντουόμο που είναι η κεντρική πλατεία 
την πόλης και πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό 
ναό του Μιλάνου. Ο εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου 
(Ντουόμο ντι Μιλάνο) είναι η έδρα του αρχιεπίσκοπου της πόλης 
και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Καθεδρικούς Ναός 
παγκοσμίως. Θα επισκεφθούμε την Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε 
Β’, που πήρε το όνομα της από τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης 
Ιταλίας. Το κτίριο αποτελείται από δύο γυάλινες θολωτές στοές και 
συνδέει τις πλατείες Πιάτσα ντελ Ντουόμο με την Πιάτσα ντελα 
Σκάλα. Η Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του Μιλάνου, είναι ένα 
από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε το όνομα 
της από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, την Αγία 
Μαρία della Scala. Ελεύθερος χρόνος στην αγορά του Μιλάνου 
για καφέ και αγορές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το 
απόγευμα. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ 

Πρόγευμα σε μπουφέ και αναχώρηση για το αεροδρόμιο του 
Μιλάνου για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα. 

Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 465€

Τιμή σε μονόκλινο 615€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 400€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Σημειώσεις:  
Για τις αναχωρήσεις του Αυγούστου επιβάρυνση 50€ κατ’ άτομο. 

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Πτήσεις με την ασφάλεια και την ποιότητα της Alitalia Airlines. 

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 
γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 
φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Ιδανικό ταξίδι για μικρούς & μεγάλους, με έντονες 
ταξιδιωτικές αναμνήσεις από τις ξεναγήσεις στις πόλεις 
στολίδια του Ιταλικού βορρά, και ασυναγώνιστη ψυχαγωγία στο 
μαγικό πάρκο της Gardaland (https:/www.gardaland.it/en/) και 
το μουσείο της Ferrari.

• Εξαιρετικά ξενοδοχεία με (4) διανυκτερεύσεις στη 
Μάντοβα ή στη Βιτσέντζα(ανάλογα με την αναχώρηση) 

• Αναλυτική ξενάγηση στο Μιλάνο, άπλετος ελεύθερος χρόνος να 
γευτείτε την πρωτεύουσα του Ιταλικού Βορρά και να κάνετε τις 
αγορές σας στην πόλη-σύμβολο της μόδας.

• Πολυτελές ιδιόκτητο λεωφορείο του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής σας.

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις.

Πτήσεις:

Αναχώρηση: Αθήνα - Μιλάνο 15:15 - 16:50

Επιστροφή: Μιλάνο - Αθήνα 11:00 - 14:25
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Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια Aegean Airlines Αθήνα - Βενετία & Γένοβα - 

Αθήνα.
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (Four Points by Sheraton 

4*, Klima Hotel Milano Fiere 4*).
• Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα 

λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης.
• Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτομο και βαλίτσα 23kg ανά 

άτομο.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων.
• Checkpoints 20€ ανά άτομο.
• Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Πάντοβα 2,85 € - Μιλάνο 5€ ανά 

άτομο τη διανυκτέρευση).
• Vaporetto για μεταφορά από Tronchetto στη Βενετία και αντίστροφα 

κατά την επιστροφή 15€ ανά άτομο.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και 

γενικά όπου απαιτείται.
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Βενετία. Άφιξη, στο 
αεροδρόμιο της Βενετίας, επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στην 
Πάδοβα μια από τις μεγαλύτερες και ομορφότερες πόλεις της βόρειας 
Ιταλίας που ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα του Βένετο, πρωτεύουσα 
της επαρχίας της Πάντοβα, οικονομικό και επικοινωνιακό κέντρο της 
περιοχής. Σύντομη πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. 
Μεταφορά & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 

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

3η ημέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΣΙΡΜΙΟΝΕ - ΜΙΛΑΝΟ

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα 
της Ιταλίας το Μιλάνο. Καθ ‘ οδών θα επισκεφθούμε την ρομαντική Βερόνα, 
την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες του ποταμού Αδίγη. 
Στην κεντρική Πλατεία Μπρα θα δούμε την περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και 
θα συνεχίσουμε για τις όμορφες πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που 
περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για 
το «αρχοντικό των Καπουλέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε την μεσαιωνική καστρούπολη του Σιρμιόνε, 
στις όχθες της λίμνης Γκάρντα, που είναι το πιο όμορφο και δημοφιλές 
θέρετρο της λίμνης με το επιβλητικό κάστρο των Σκαλιτζέρι (13ος αι.) και 
τις μεσαιωνικές εκκλησίες της Αγίας Άννας, του Αγίου Πέτρου και της 

Παρθένου Μαρίας. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Μιλάνο, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΚΟΜΟ

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε το κάστρο 
των Σφόρτσα, την Πιάτσα ντελ Ντουόμο που είναι η κεντρική πλατεία 
την πόλης και πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του 
Μιλάνου. Ο εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) 
είναι η έδρα του αρχιεπίσκοπου της πόλης και θεωρείται ένας από τους 
σημαντικότερους Καθεδρικούς Ναός παγκοσμίως. Θα επισκεφθούμε την 
Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που πήρε το όνομα της από τον πρώτο 
βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας. Το κτίριο αποτελείται από δύο γυάλινες 
θολωτές στοές και συνδέει τις πλατείες Πιάτσα ντελ Ντουόμο με την Πιάτσα 
ντελα Σκάλα. Η Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του Μιλάνου, είναι ένα 
από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε το όνομα της από 
την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, την Αγία Μαρία della Scala. 
Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Κόμο που βρίσκεται στην νότια όχθη τις 
λίμνης του Κόμο και αποτελεί ένα μέρος μοναδικής φυσικής ομορφιάς. 
Σύντομη πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης και χρόνος 
ελεύθερος. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο.

5η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΛΑΓΚΟ ΜΑΤΖΟΡΕ

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Λάγκο Ματζόρε 
(Μεγάλη Λίμνη), σημαντικός τουριστικός προορισμός και στις όχθες τις 
βρίσκονται αρκετά τουριστικά θέρετρα. Βρίσκεται στις νότιες Άλπεις, στα 
σύνορα Ιταλίας και Ελβετίας. Η λίμνη βρίσκεται στην Ιταλία στις περιφέρειες 
Πεδεμόντιο και Λομβαρδία και στο Ελβετικό καντόνι Τιτσίνο, με το νησάκι 
Ίζολα Μπέλα, και το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι της αριστοκρατικής 
οικογένειας των Μπορομέι, και την Ίζολα ντέι Πεσκατόρι (Νησί των 
Ψαράδων).Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο. 

6η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΓΕΝΟΒΑ - ΑΘΗΝΑ

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για τη Γένοβα και 
πανοραμική περιήγηση μας στο ιστορικό κέντρο της, που έχει ανακηρυχθεί 
από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, θα δούμε 
τον Καθεδρικό Ναό του San Lorenzo με την υπέροχη μαρμάρινη πρόσοψη, 
την εντυπωσιακή Πλατεία Ρiazza de Ferrari με το κτίριο της Όπερας, το 
παλάτι των Δόγηδων, το σπίτι που λέγεται ότι γεννήθηκε ο Κολόμβος και 
πολλά αναγεννησιακά παλάτια, μεγάλες λεωφόροι του 19ου αιώνα, μπαρόκ 
εκκλησίες δίπλα σε δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά. Το μεσημέρι μεταφορά 
στο αεροδρόμιο της Γένοβα για την πτήση της επιστροφής.

Πτήσεις:

Αναχώρηση: Α3 670 Αθήνα - Βενετία 14:40 - 16:00 

Επιστροφή: Α3 689 Γένοβα - Αθήνα 15:45 - 19:00 

Σημειώσεις: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που 
θα πραγματοποιηθούν. Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με 
εσωτερική πτήση το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & 
Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€.

Από

545€
το άτομο

ΒΕΝΕΤΙΑ - ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ 
 ΛΙΜΝΕΣ Β.ΙΤΑΛΙΑΣ - ΓΕΝΟΒΑ

Βενετία, Πάντοβα, Βερόνα, Σιρμιόνε, Μιλάνο,  
Κόμο, Λάγκο Ματζόρε, Γένοβα

Ιταλία:
6 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
31 Ιουλίου ’18 

07, 14, 21 Αυγούστου ’18 

Τιμές: Early Booking Normal Booking 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 535€  595€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 675€ 735€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 440€

Φόροι αεροδρομίων 150€
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Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 495€

Τιμή σε μονόκλινο 615€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 445€

Δώρο: 
Ημιδιατροφή 
καθημερινά

Από 

495€
το άτομο

Italy

Ιταλία:
8 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
06, 13, 20, 27 Iουλίου ’18
03, 10, 17, 24, 31 Αυγούστου ’18
07, 14, 21, 28 Σεπτεμβρίου ’18
05, 12, 19, 26 Οκτωβρίου ’18

BELLA ITALIA
Ρώμη, Σιένα, Πίζα, Μοντεκατίνι Τέρμε,  
Φλωρεντία, Βερόνα, Βενετία

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - 
AΝΚΟΝΑ 
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/
Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες 
και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω. 

2η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΡΩΜΗ 
Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση 
για τη Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΡΩΜΗ (Ξενάγηση πόλης) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η πρωινή ξενάγηση θα αρχίσει με την 
επίσκεψη μας στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο 
ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου και την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου. Η ρωμαϊκή αγορά ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης 
και το κέντρο εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στο 
μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου. Σήμερα αποτελεί 
έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της 
Ευρώπης. Στην πλατεία Βενετίας θα μας εντυπωσιάσει το ογκώδες 
μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο 
βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι επίσης και το 
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα επισκεφθούμε το Βατικανό 
το μικρότερο κρατίδιο του κόσμου που βρίσκεται η Βασιλική 
του Αγίου Πέτρου η μεγαλύτερη εκκλησία της χριστιανοσύνης. 
Συνεχίζουμε για την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια και τέλος τη 
φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. 
Προαιρετική νυχτερινή πανοραμική περιήγηση (Ρώμη By night). 
Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΡΩΜΗ - ΣΙΕΝΑ - ΠΙΖΑ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Σιένα. Έντεκα 
δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ 
Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή 
μας στα γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα 
μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, 
αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται 
ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την ιστορική πόλη της Πίζας με 
τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, 
καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται 
μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το 
μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Αργά το απόγευμα μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε, 
μία από τις πιο κομψές λουτροπόλεις της Ιταλίας. Δείπνο και 
Διανυκτέρευση. 

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

6η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΒΕΡΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ρομαντική Βερόνα, 
την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες του ποταμού 
Αδίγη. Στην κεντρική Πλατεία Μπρα θα δούμε την περίφημη 
ρωμαϊκή Αρένα, και θα συνεχίσουμε για τις όμορφες πλατείες 
Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα 
διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για το «αρχοντικό των 
Καπουλέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας.Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε τη Βενετία, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Από 
το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή 
Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας 
από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό 
Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό 
μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην 
Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», 
όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος 
Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του 
(Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και 
το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα 
λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το 
Βράδυ μεταφορά στο λιμάνι της Βενετίας όπου θα επιβιβαστούμε 
στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και 
απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

7η μέρα: ΕΝ ΠΛΩ 
Ημέρα ελεύθερη να χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου. 
Αποχαιρετιστήριο Δείπνο.

8η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και 
μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. Άφιξη αργά το απόγευμα 
στη Θεσσαλονίκη/Αθήνα.

Περιλαμβάνονται:
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα και Βενετία - 

Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4).
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 
• Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου). 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Τοπικοί ξεναγοί στην Ρώμη & Φλωρεντία. 
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται.
• Καραβάκι Βενετίας (15€). 
• Νυχτερινή πανοραμική περιήγηση Ρώμης (Ρώμη by night) 15€. 
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint (25€).
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ρώμη 6€, 

Μοντεκατίνι 1,4€).

Σημειώσεις:  
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν. Επιβάρυνση 35€ στις αναχωρήσεις 17, 24, 31 Αυγούστου ’18.
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - 

AΝΚΟΝΑ 

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

2η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ 

Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση 
για την Μπολόνια. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση 
στα δωμάτια. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ FERRARI - ΜΑΝΤΟΒΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και περιήγηση στη πόλη της Μπολόνια, 
που είναι γνωστή για τους πύργους της και τις στοές, που φτάνουν 
τα 38 χιλιόμετρα και την κάνουν μοναδική πόλη στον κόσμο. 
Στη συνέχεια θα δούμε το Αρχαιολογικό μουσείο, την Εθνική 
Πινακοθήκη και το Πανεπιστημιακό μουσείο της. Επόμενος 
σταθμός μας το μουσείο της θρυλικής αυτοκινητοβιομηχανίας 
FERRARI. Περιήγηση εντός του κτίριο που είναι έκτασης 54.000 
τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει έναν μεγάλο εκθεσιακό χώρο, μια 
γκαλερί με διάσημα αυτοκίνητα της Ferrari, ένα χώρο με ιστορικά 
έργα τέχνης, ένα χώρο με αναμνηστικά, ένα χώρο με ψηφιακό 
αρχείο το οποίο παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ιστορικών 
σχεδίων και εγγράφων της Ferrari, μια αίθουσα συνεδριάσεων, 
καφετέρια αλλά και βιβλιοπωλείο. Στη συνέχεια της διαδρομής μας 
η όμορφη Μάντοβα γνωστή για τους αρχιτεκτονικούς θησαυρούς 
της, τα κομψά παλάτια και τη μεσαιωνική και αναγεννησιακή πόλη, 
η οποία επεκτάθηκε γύρω από την προϋπάρχουσα. Η Μάντοβα 
μαζί με την κοντινή Σαμπιονέτα αποτελούν Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO από το 2008 ως παράδειγμα των ιδεών 
που υπήρχαν για το σχεδιασμό της ιδανικής αναγεννησιακής 
πόλης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας (περιοχή 
Μάντοβας - Βιτσέντσας). Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΜΑΝΤΟΒΑ - GARDALAND - ΣΙΡΜΙΟΝΕ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το θαυμαστό κόσμο της 
Gardaland. Ανεβείτε στο τρενάκι Transgardaland express και η 
περιπέτεια στα μοναδικά θεάματα, που ενθουσιάζουν μικρούς και 
μεγάλους, ξεκινάει με τα jungle rapiods, Blue Africano, Delfinario, 
Papaggali show. Η συνέχεια θα μας φέρει στην μεσαιωνική 

καστρούπολη του Σιρμιόνε, το πιο όμορφο και δημοφιλές θέρετρο 
της λίμνης με το επιβλητικό κάστρο των Σκαλιτζέρι (13ος αι.) και τις 
μεσαιωνικές εκκλησίες της Αγίας Άννας, του Αγίου Πέτρου και της 
Παρθένου Μαρίας. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΜΑΝΤΟΒΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ρομαντική Βερόνα, 
την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες του 
ποταμού Αδίγη. Στην κεντρική Πλατεία Μπρα θα δούμε την 
περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και θα συνεχίσουμε για τις όμορφες 
πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται 
από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για 
το «αρχοντικό των Καπουλέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της 
Ιουλιέτας. Αναχώρηση την Βενετία, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Από 
το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή 
Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας 
από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό 
Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό 
μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην 
Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», 
όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος 
Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του 
(Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και 
το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα 
λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το 
βράδυ μεταφορά στο λιμάνι της Βενετίας όπου θα επιβιβαστούμε 
στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και 
απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω

6η μέρα: ΕΝ ΠΛΩ 

7η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 

Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα 
φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και 
μεταφορά στον τελικό προορισμό μας. Άφιξη αργά το απόγευμα 
στη Θεσσαλονίκη/Αθήνα. 

Περιλαμβάνονται:
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα & Βενετία - 
Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4).

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 

• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου). 

• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα της εκδρομής.

• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, Μουσείο Ferrari (16€ ενήλικας & 6€ παιδιά 

κάτω των 16 ετών), αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 
απαιτείται. 

• Είσοδος στην Gardaland (40,50€ ενήλικας και 34,50€ παιδιά έως  
10 ετών).

• Checkpoint (20€).
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Μπολόνια 2€, 

Μαντοβα 2€).

Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 395€

Τιμή σε μονόκλινο 470€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 345€Σημειώσεις:
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν. Επιβάρυνση 35€ στις αναχωρήσεις 18, 25 Αυγούστου’18

Italy

Αναχωρήσεις: 
14, 21, 28 Ιουλίου ’18 

04, 11, 18, 25 Αυγούστου ’18 

Ιταλία:
7 ημέρες

ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΒΟΡΡΑ 
ΣΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ  

ΤΗΣ GARDALAND & ΤΗΣ FERRARI
Μπολόνια, Μουσείο Ferrari, Μάντοβα, Gardaland,  

Σιρμιόνε, Βερόνα, Βενετία 

Από

395€
το άτομο
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Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 585€

Τιμή σε μονόκλινο 705€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 525€

Δώρο: 
Κρουαζιέρες 

1. Ποσιτάνο - Αμάλφι &  
2. Κάπρι & ημιδιατροφή  

καθημερινά

Από 

585€
το άτομο

Italy

Ιταλία:
7 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
13 Ιουλίου ’18 
09 Αυγούστου ’18
10, 22 Σεπτεμβρίου ’18 
08, 22 Οκτωβρίου ’18 

ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ - ΚΑΠΡΙ 
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ
Αλμπερομπέλο, Ματέρα, Σαλέρνο, Ποζιτάνο, Αμάλφι, Κάπρι,  
Πομπηία, Νάπολη, Λέτσε, Ελληνόφωνα Χωριά Απουλίας

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ / ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ 

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

2η μέρα: ΜΠΑΡΙ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ - ΜΑΤΕΡΑ - ΣΑΛΕΡΝΟ 

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

3η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΠΟΖΙΤΑΝΟ & ΑΜΑΛΦΙ 

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

4η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΚΑΠΡΙ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Νωρίς το πρωί θα πάρουμε το ταχύπλοο 

για το μαγευτικό νησί Κάπρι, που με τις ρωμαϊκές επαύλεις, τα 
αγάλματα, τα λουτρά, τις εκκλησίες, τις κρεμαστές σκάλες που 
καταλήγουν στη θάλασσα μέσα σε μια οργιώδη και πολύχρωμη 
μεσογειακή βλάστηση, θυμίζει σκηνικό άλλης εποχής. Προτείνουμε 
επίσης και μια επίσκεψη στη Γαλάζια Σπηλιά. Επιστροφή αργά το 

απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΝΑΠΟΛΗ - ΛΕΤΣΕ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της 
Πομπηίας, που θάφτηκε από τη λάβα και τη στάχτη του Βεζούβιου 
το 79 μ.Χ. Στην ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε μεταξύ άλλων 
την Πόρτα Μαρίνα, την αρχαία αγορά, το θέατρο, τους ναούς 
του Δία και του Απόλλωνα, τα λουτρά, τις πολυτελείς επαύλεις 
με τις περίφημες τοιχογραφίες (1ος αι. π.Χ.), που μας παρέχουν 
μια ολοκληρωμένη εικόνα της ζωγραφικής του αρχαίου κόσμου. 
Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη Νάπολη, 
μια πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις. Στην πανοραμική 
μας επίσκεψη θα δούμε την παραλία, το Καστέλλο ντελ Ουόβο, 
το Βασιλικό Παλάτι, τη Στοά του Ουμπέρτου και την παλαιότερη 
όπερα στην Ευρώπη: το Θέατρο Σαν Κάρλο. Αναχώρηση για το 
Λέτσε. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΛΕΤΣΕ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ - ΜΠΑΡΙ - ΕΝ ΠΛΩ

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 Μπάρι, επιβίβαση στο πλοίο, 
τακτοποίηση στις καμπίνες και διανυκτέρευση εν πλω. 

7η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 

Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα 
φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Άφιξη αργά το 
απόγευμα στη Θεσσαλονίκη/Αθήνα. 

Περιλαμβάνονται:
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Μπάρι - Ηγουμενίτσα/Πάτρα 

σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4).
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 
• Πρωινό κι ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου). 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Εισιτήρια κρουαζιέρας στο Αμάλφι και Ποζιτάνο. 
• Εισιτήρια Κρουαζιέρα στο κοσμοπολίτικο Κάπρι. 
• Τοπικός ξεναγός στην Πομπηία.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint (20€).
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη βραδιά. (Λέτσε 3€). 

Σημειώσεις:
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν.
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ - (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ -  
ΕΝ ΠΛΩ 
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας (Ηγουμενίτσας). 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι 
της Ανκόνα. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους 
πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.

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

3η μέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ - ΣΙΕΝΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - 
ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Σιένα. Έντεκα δρόμοι 
οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου 
δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά 
καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις 
εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, 
ο οποίος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη 
την Ιταλία. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μεσαιωνικό Σαν Τζιμινιάνο. 
Οι Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι μας καλωσορίζουν από μακριά δίνοντας στο 
Σαν Τζιμινιάνο μια παραμυθένια όψη, σχεδόν απίστευτη.Αργά το απόγευμα 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε, μία 
από τις πιο κομψές λουτροπόλεις της Ιταλίας. Δείπνο και Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΜΟΝΤΚΑΤΙΝΙ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα 
της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και της αισθητικής, που έχει 
ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 
Στην πανοραμική ξενάγηση μας, θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το 
Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη 
Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. 
Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει 
το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του 
Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα 
το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων 
γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, (εξωτερική 
επίσκεψη) την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο 
με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από 
τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα 
Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για 

επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, 
την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - Κρουαζιέρα στα χωρία της Cinque 
Terre 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία μαγευτική κρουαζιέρα 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 επισκεφθούμε 
τα μεσαιωνικά χωριά Riomaggiore, Manarola και Monterosso όπου και θα 
έχουμε χρόνο για γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Vernazza, που 
είναι ίσως και το ωραιότερο χωριό και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε 
μία βόλτα στα όμορφα δρομάκια της και να καταλήξουμε στα ερείπια του 
κάστρου της με μία θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος θα επισκεφθούμε 
το Portovenere χτισμένο στην άκρη της ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε μία 
βραχώδη χερσόνησο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΠΙΖΑ - ΛΟΥΚΑ - ΜΙΛΑΝΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιστορική πόλη της Πίζας με 
τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, καμπαναριό 
του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των 
Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο 
Σάντο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα 
του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός των τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό 
κέντρο, θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, 
το θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο και Ανφιτεάτρο. Αναχώρηση για 
την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη και πανοραμική 
περιήγηση. Θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, που χτίστηκε τον 15ο αιώνα, 
πάνω στα ερείπια ενός οχυρωματικού κτιρίου, από των Φραγκίσκο Α΄ 
Σφόρτσα, Δούκα του Μιλάνου, που κατά την διάρκεια του 16ου και 17ου 
αιώνα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα φρούρια στην Ευρώπη. Στη συνέχεια 
θα μεταφερθούμε στην Πιάτσα ντελ Ντουόμο που είναι η κεντρική πλατεία 
την πόλης και πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του 
Μιλάνου. Ο εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) 
είναι η έδρα του αρχιεπίσκοπου της πόλης και θεωρείται ένας από τους 
σημαντικότερους Καθεδρικούς Ναός παγκοσμίως. Χρειάστηκαν 5 αιώνες 
για να ολοκληρωθεί η κατασκευή του και σήμερα είναι ο 5ος μεγαλύτερος 
Καθεδρικός Ναός στον κόσμο. Θα επισκεφθούμε την Γκαλερία Βιτόριο 
Εμανουέλε Β’, που πήρε το όνομα της από τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης 
Ιταλίας. Το κτίριο αποτελείται από δύο γυάλινες θολωτές στοές και συνδέει 
τις πλατείες Πιάτσα ντελ Ντουόμο με την Πιάτσα ντελα Σκάλα. Η Όπερα Λα 
Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του Μιλάνου, είναι ένα από τα πιο γνωστά θέατρα 
όπερας του κόσμου και πήρε το όνομα της από την εκκλησία που βρισκόταν 

στην ίδια θέση, την Αγία Μαρία della Scala. Αργά το απόγευμα μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΚΟΜΟ - ΛΑΓΚΟ ΜΑΤΖΟΡΕ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη μαγευτική λίμνη Κόμο, η φυσική 
ομορφιά της οποίας αποτέλεσε διαχρονική πηγή έμπνευσης για πολλούς 
συγγραφείς, ποιητές και συνθέτες, ενώ οι επώνυμοι απολαμβάνουν τη ζωή 
στις αριστοκρατικές βίλες τους. Θα επισκεφθούμε την πόλη του Κόμο που 
είναι αναμφισβήτητα μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Βορείου 
Ιταλίας και αποτελεί ένα πολυτελές προάστιο του Μιλάνου, που προσφέρει 
χαλάρωση και αναψυχή. Επόμενη επίσκεψη η λουλουδιασμένη Στρέζα, 
κομψό θέρετρο στη Λάγκο Ματζόρε (Μεγαλύτερη Λίμνη), όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία για μια προαιρετική κρουαζιέρα στο νησάκι Ίζολα Μπέλα, 
με το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι της αριστοκρατικής οικογένειας των 
Μπορομέι, και την Ίζολα ντέι Πεσκατόρι (Νησί των Ψαράδων). Επιστροφή 
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΒΕΡΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ρομαντική Βερόνα, την 
πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες του ποταμού Αδίγη. 
Στην κεντρική Πλατεία Μπρα θα δούμε την περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και 
θα συνεχίσουμε για τις όμορφες πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, 
που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια, και 
φυσικά για το «αρχοντικό των Καπουλέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της 
Ιουλιέτας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Βενετία, την πιο ρομαντική 
πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 
περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με 
βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας 
από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό 
Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο 
σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου 
Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο 
Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, 
αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, 
το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή 
Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε 
ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος και 
αργά το βράδυ μεταφορά στο λιμάνι της Βενετίας, επιβίβαση στο πλοίο και 
τακτοποίηση στις καμπίνες. Διανυκτέρευση. 

9η μέρα: ΕΝ ΠΛΩ 

10η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε 
στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό 
προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη/Αθήνα.

Italy

Αναχωρήσεις: 
10, 24, 31 Ιουλίου ’18 

07, 14, 28 Αυγούστου ’18
11, 25 Σεπτεμβρίου ’18 

Ιταλία:
10 ημέρες

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ  
CINQUE TERRE - ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΟΥΜΒΡΙΑ 

ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Περούτζια, Γκούμπιο, Σιένα, Μοντεκατίνι, Σαν Τζιιμιάνο, Λούκα,  
Πίζα, Φλωρεντία, Cinque Terre, Μιλάνο, Κόμο, Λάγκο Ματζόρε

Δώρο:  
3 γεύματα & 

κρουαζιέρα στην 
Cinque Terre

Από

595€
το άτομο

Περιλαμβάνονται:
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα & Bενετία - Πάτρα/

Ηγουμενίτσα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντουζ (ΑΒ4).
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου). 
• Τρία (3) δείπνα στο σύνολο στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Εισιτήριο κρουαζιέρα στα χωρία της Cinque Terre.
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Τοπικός ξεναγός στη Φλωρεντία.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται, 
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Βαπορέτο Βενετίας (15€).
• Checkpoint (25€).
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Μοντεκατίνι 1,4€, 

Περούτζια 2€, Μιλάνο 2€).

Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 595€

Τιμή σε μονόκλινο 745€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 545€
Σημειώσεις:
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει 
η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. Επιβάρυνση 35€ στις αναχωρήσεις 14 & 28 
Αυγούστου ’18.



22

Από 

835€
το άτομο

Italy
Περιλαμβάνονται:
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα - Μπρίντιζι & Βενετία - 

Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4).
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 
• Πρωινό κι ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου). 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής. 
• Εισιτήρια κρουαζιέρας στα χωριά της Cinque Terre.
• Εισιτήρια πλοίου για το Κάπρι. 
• Εισιτήριο κρουαζιέρας στο Ποζιτάνο & Αμάλφι.
• Τοπικοί ξεναγοί στην Πομπηία και Φλωρεντία. 
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint (25€).
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ρώμη 6€, 

Μοντεκατίνι 1,40).

Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 835€

Τιμή σε μονόκλινο 995€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 795€

Ιταλία:
12 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
25 Ιουνίου ’18
09, 23 Ιουλίου ’18 
06, 20 Αυγούστου ’18
10, 24 Σεπτεμβρίου ’18

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ  
ΡΩΜΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ
Αλμπερομπέλο, Ματέρα, Σαλέρνο, Πομπηία, Νάπολη, Ρώμη, 
Σιένα, Σαν Τζιμινιάνο, Μοντεκατίνι, Φλωρεντία, Πίζα, Βενετία

Δώρο οι μοναδικές 
κρουαζιέρες:  

Κάπρι, Αμάλφι & 
Ποζιτάνο και στα χωρία της  

Cinque Terre &  
ημιδιατροφή 
καθημερινά
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - 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 μέρα: ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ - ΜΑΤΕΡΑ - ΣΑΛΕΡΝΟ 
Άφιξη στο λιμάνι του Μπρίντιζι. Αναχώρηση για το Αλμπερομπέλο το χωριό που μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι, 
έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Περιήγηση στα γραφικά σοκάκια του 
χωριού για να δούμε τα κατάλευκα σπίτια του με τις χαρακτηριστικές τους πυραμιδωτές, θολωτές ή κωνικές σκεπές τους από 
ασβεστολιθικές πλάκες (τους περίφημους τρούλους) στολισμένες με αποτροπαϊκά σύμβολα (ήλιους, σταυρούς, ζώδια κ.λπ.). 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Ματέρα που απέκτησε διεθνή φήμη από την αρχαία πόλη Σάσση Ματέρα, που σημαίνει 
«Οι πέτρες - σπηλιές της Ματέρα», με σπίτια-σπηλιές μέσα στα βράχια από την προϊστορική περίοδο. Στην περιήγηση μας 
θα δούμε το μοναστηριακό συγκρότημα της Παρθένου με τις εκκλησίες του Αγίου Νικολάου και Αγίου Πέτρου. Το ιστορικό 
κέντρο της Ματέρα έχει ανακηρυχτεί από την UNESCO, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Άφιξη αργά το 
απόγευμα στο Σαλέρνο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΠΟΖΙΤΑΝΟ - ΑΜΑΛΦΙ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα κάνουμε με καραβάκι 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. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

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

5η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΝΑΠΟΛΗ - ΡΩΜΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας, που θάφτηκε από τη λάβα και τη στάχτη του 
Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Στην ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε μεταξύ άλλων την Πόρτα Μαρίνα, την αρχαία αγορά, το θέατρο, 
τους ναούς του Δία και του Απόλλωνα, τα λουτρά, τις πολυτελείς επαύλεις με τις περίφημες τοιχογραφίες (1ος αι. π.Χ.), 
που μας παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της ζωγραφικής του αρχαίου κόσμου. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της 
Καμπανίας, τη Νάπολη, μια πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ιταλίας την «Αιώνια 
Πόλη», τη Ρώμη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΡΩΜΗ (Ξενάγηση πόλης) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η πρωινή ξενάγηση θα αρχίσει με την επίσκεψη μας στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο 
αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η ρωμαϊκή αγορά ήταν η καρδιά 
της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στο μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού 
κόσμου. Σήμερα αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Στην πλατεία Βενετίας θα 
μας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης 
Ιταλίας, που είναι επίσης και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα επισκεφθούμε το Βατικανό το μικρότερο κρατίδιο 
του κόσμου που βρίσκεται η Βασιλική του Αγίου Πέτρου, η μεγαλύτερη εκκλησία της χριστιανοσύνης. Συνεχίζουμε για την 
πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια και τέλος τη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Χρόνος ελεύθερος και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΡΩΜΗ - ΣΙΕΝΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ 
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 
άφιξη στο Μοντεκατίνι Τέρμε, μία από τις πιο κομψές λουτροπόλεις της Ιταλίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

8η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και 
της αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην 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 ντε λα Σινιορία, 
που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το 
Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. 
Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα 
αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της 
Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος 
ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή 
κατοικία των Μεδίκων. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

9η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - Κρουαζιέρα στα χωριά της Cinque Terre
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία μαγευτική κρουαζιέρα 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 επισκεφθούμε τα μεσαιωνικά χωριά Riomaggiore, Manarola και 
Monterosso όπου και θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Vernazza, που 
είναι ίσως και το ωραιότερο χωριό όπου θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία βόλτα στα όμορφα 
δρομάκια της και να καταλήξουμε στα ερείπια του κάστρου της με μία θέα που κόβει την ανάσα.  
Τέλος θα επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο στην άκρη της ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε μία 
βραχώδη χερσόνησο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

10η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΠΙΖΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΕΝ ΠΛΩ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον 
ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, το καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται 
μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο 
Σάντο. Αναχώρηση για τη Βενετία την πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 
μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο 
στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων 
και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το 
επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-
γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της 
Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου 
Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του 
(Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, 
θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος και αργά 
το βράδυ μεταφορά στο λιμάνι της Βενετίας, Επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες. 
Διανυκτέρευση. 

11η μέρα: ΕΝ ΠΛΩ 

12η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Άφιξη στο λιμάνι της (Ηγουμενίτσας) & Πάτρας, και άμεση αναχώρηση για τον τελικό μας προορισμό, 
την Αθήνα (Θεσσαλονίκη).
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Περιλαμβάνονται:
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Μπάρι - Ηγουμενίτσα/Πάτρα 

σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4).
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 
• Πρωινό κι ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου). 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Τοπικοί ξεναγοί στον Ακράγαντα, Συρακούσες και Ρήγιο.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint (25€).
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη βραδιά (περίπου 2€). 

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ / ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ 
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/ Ηγουμενίτσας. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι 
του Μπάρι. Διανυκτέρευση εν πλω. 

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

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

4η μέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΜΟΝΡΕΑΛΕ 
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. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΑΚΡΑΓΑΣ - ΚΑΤΑΝΙΑ 
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. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ - ΟΡΤΥΓΙΑ - ΝΟΤΟ
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. Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ - ΛΕΤΣΕ 
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. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΛΕΤΣΕ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ - ΜΠΑΡΙ 

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 Μπάρι, 
επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και διανυκτέρευση εν πλω.

9η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ

Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε 
στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Άφιξη αργά το απόγευμα στη 
Θεσσαλονίκη/Αθήνα.

Δώρο: 
Ημιδιατροφή 
καθημερινά

Από 

695€
το άτομο

Italy

Ιταλία:
9 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
07, 19 Ιουλίου ’18
07 Αυγούστου ’18
10, 22 Σεπτεμβρίου ’18
06, 20 Οκτωβρίου ’18

ΣΙΚΕΛΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ
Αλμπερομπέλο, Ματέρα, Ρήγιο, Κεφαλού, Παλέρμο, Μονρεάλε, 
Ακράγαντας, Σιρακούσες, Κατάνια, Ορτιγία, Νότο, Ταορμίνα, 
Ελληνόφωνα Χωριά Απουλίας, Λέτσε

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

Τιμές: Ιούλιος - 
Αύγουστος

Σεπτέμβριος - 
Οκτώβριος

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 725€ 695€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 925€ 895€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 675€ 645€
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ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ .....................................................................................40-41
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ΓΑΛΛΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

KYRIAD NICE GARE
★ ★ ★

Boulevard Raimbaldi 35 - 06000
www.kyriad.com

NOVOTEL NICE
★ ★ ★ ★

Esplanade du Parvis de 8-10 - 06300
www.accorhotels.com

NH NICE
★ ★ ★ ★

Parvis de l´Europe 2-4 - 06300
www.nh-hotels.com

ELLINGTON
★ ★ ★ ★

Boulevard Dubouchage 25 - 06000
www.ellington-nice.com

 MONSIGNY NICE
★ ★ ★

Avenue Malaussena 17 - 06000
www.hotelmonsignynice.com

 NICE RIVIERA
★ ★ ★ ★

Rue Pastorelli 45-47 - 06000
www.hotel-nice-riviera.com

IBIS MARSEILLE PRADO
★ ★ ★

Rue de Cassis 6 - 13008
www.accorhotels.com

NOVOTEL MARSEILLE
★ ★ ★ ★

Boulevard Charles Livon 36 - 13007
www.accorhotels.com

AC MARSEILLE PRADO
★ ★ ★ ★

Allée Marcel Leclerc 4 - 13008
www.marriott.com

ΜΑΣΣΑΛΙΑ

B&B LILAS
★ ★ ★

Avenue René Fonck 23, 75019
www.hotel-bb.com

 NOVOTEL EST
★ ★ ★ ★

Avenue de la République 1, 93177
www.accorhotels.com

WESTMINISTER
★ ★ ★ ★

Rue de la Paix 13 - 75002
www.warwickhotels.com

IBIS BERTHIER
★ ★ ★

Rue Bernard Buffet 10, 75017
www.accorhotels.com

IBIS OPERA
★ ★ ★

Rue du Faubourg Montmartre 38 - 75009 
www.accorhotels.com

 MILLENIUM OPERA
★ ★ ★ ★

Boulevard Haussmann 12 - 75009
www.millenniumhotels.com

ΠΑΡΙΣΙ

Hotels
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1η μέρα: AΘΗΝΑ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μασσαλία πρωτεύουσα της 
Προβηγκίας, δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Γαλλίας, κτισμένη στον κόλπο 
της Λυών. Άφιξη και περιήγηση πόλης. Διασχίζοντας μεγάλες λεωφόρους με 
επιβλητικά κτίρια θα καταλήξουμε στο παλιό λιμάνι και θα δούμε τα δίδυμα 
κάστρα - φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε τη Βασιλική Νορτ Νταμ ντε λα Γκραντ που βρίσκεται 
στον ομώνυμο λόφο και απ’ όπου θα έχουμε μία υπέροχη πανοραμική 
θέα στη μεσογειακή μεγαλούπολη και το νησάκι Ιφ με το φρούριο που 
έχτισε ο Φραγκίσκος Α’ το 1516 για να προστατεύσει το λιμάνι. Το κάστρο 
μετατράπηκε αργότερα σε φυλακή πολιτικών κρατούμενων και ανάμεσα 
στους διάσημους ήταν και το φανταστικό πρόσωπο Κόμης Μοντεχρήστος 
στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΑΙΞ ΕΝ ΠΡΟΒΑΝΣ - ΚΑΣΣΙΣ - 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΚΑΛΑΝΓΚ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για να επισκεφτούμε την ωραιότερη 
ίσως πόλη της Προβηγκίας την Αίξ Εν Προβάνς (Aix en Provence), την πόλη 
των υδάτων, που πήρε το όνομα της από τις πολυάριθμες πηγές, γενέτειρα 
του μεγάλου συγγραφέα Εμίλ Ζολά και του ζωγράφου Πολ Σεζάν. Στην 
περιήγηση μας θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε την περίφημη 
οδό Μιραμπό, με τις συστάδες από πλατάνια, διακοσμημένη με σιντριβάνια, 
περίτεχνα κτίρια και επαύλεις που χρονολογούνται από τον 16ο μέχρι και 
τον 18ο αιώνα. Τέλος θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος, 
χτισμένος πάνω στα ερείπια της αρχαίας ρωμαϊκής αγοράς. Αναχώρηση 
για το Κασίς που είναι ένα από τα μποέμ και ταυτόχρονα κλασικά θέρετρα 
της Προβηγκίας. θα κάνουμε μία μίνι κρουαζιέρα για να θαυμάσουμε 
τις περίφημες Καλάνγκ, εκπληκτικοί κολπίσκοι σε καταγάλανα νερά και 
μοναδικά πετρώματα. Επιστροφή στη Μασσαλία αργά το απόγευμα. 
Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΑΡΛ - ΑΒΙΝΙΟΝ - ΓΚΟΡΝΤΕΣ - 
ΛΕΒΑΝΤΕΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιστορική πόλη Άρλ, γνωστή σαν 
αρχαία Ρωμαϊκή Αρελάτη, την πόλη με τα περισσότερο Ρωμαϊκά μνημεία 
στην Γαλλία. Θα δούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο, την καλοδιατηρημένη Αρένα, 
την Ρωμαϊκή νεκρόπολη, και τον Ιερό Ναό του Αγίου Τροφίμου. Η πόλη 
έχει ανακηρυχτεί από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Αβινιόν πρωτεύουσα του 
νομού Βοκλύζ, χτισμένη στις όχθες του Ροδανού ποταμού, γνωστή ως έδρα 
των 7 παπών γαλλικής καταγωγής την περίοδο 1309-1377. Στην περιήγηση 
μας στο ιστορικό κέντρο θα δούμε το Παπικό Παλάτι και το Επισκοπικό 
Συγκρότημα που είναι και το μεγαλύτερο σε όγκο γοτθικό κτίσμα στην 

Ευρώπη, την πλατεία του Δημαρχείου και την περίφημη Γέφυρα της Αβινιόν. 
Χρόνος ελεύθερος για όσους θέλουν να επισκεφθούν εσωτερικά το Παπικό 
Παλάτι. Συνεχίζουμε για ένα από τα ομορφότερα χωριά της Προβηγκίας 
κοντά στην Αβινιόν το Γκόρντες. Εδώ η αύρα της Μεσογείου είναι έντονη, οι 
ρυθμοί χαλαροί και το ηλιοβασίλεμα πάνω από τα χωράφια με τις λεβάντες 
μαγευτικό. Επιστροφή στη Μασσαλία αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΣΑΙΝ ΤΡΟΠΕ - ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕΒΑΝΣ - 
ΝΙΚΑΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Σαιν Τροπέ, 
γνωστό για τις πολυτελείς βίλες των διασήμων, τα πολυτελή σκάφη, 
και τα γραφικά σοκάκια στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε προς ένα από τα πιο γραφικά χωριά της περιοχής, το 
Σαν Πωλ ντε Βανς. Περιπλανηθείτε στα στενά του σοκάκια με τα υπέροχα 
παλαιοπωλεία, αποδώστε φόρο τιμής στο Μαρκ Σαγκάλ, πιείτε το ρόφημα 
σας στα ιστορικά του καφέ και επισκεφθείτε το ίδρυμα Μεγκτ με την πλούσια 
συλλογή έργων επιφανών καλλιτεχνών της μοντέρνας τέχνης όπως ο Μιρό, ο 
Μπρακ και ο Σαγκάλ. Μη λησμονήσετε να ανεβείτε στο γοτθικό καθεδρικό 
ναό του χωριού όπου φυλάσσεται η Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας, πίνακας 
που αποδίδεται στον Τιντορέτο. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Νίκαια, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση στην κοσμοπολίτικη Νίκαια, πρωτεύουσα 
της Γαλλικής Ριβιέρας που θεωρείται ένας από τους παλαιότερους 
οικισμούς της Ευρώπης και πήρε το όνομα της προς τιμή της θεάς Νίκης. 
Θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο, Des Anglais που εκτείνεται κατά 
μήκος της παραλίας και πήρε όνομά της από μια ομάδα Άγγλων τουριστών 
που κατά τον 18ο συνήθιζαν να περνούν εδώ το χειμώνα, λόγω του ήπιου 
κλίματος. Θα δούμε το εμβληματικό ξενοδοχείο «Negresco», θα περάσουμε 
από την κεντρική πλατεία της πόλης την πλατεία Μασένα με το άγαλμα του 
Ποσειδώνα, στη συνέχεια την πλατεία Γκαριμπάλντι και τέλος θα δούμε τον 
Καθεδρικός Ναό της Νίκαιας αφιερωμένος στη Αγία Ρεπαράτη. Επιστροφή 
το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΕΖ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Εζ, για να 
επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων Fragonard. Επόμενη 
επίσκεψη το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μονακό, που είναι το πιο 
πυκνοκατοικημένο κράτος στον κόσμο και οι κάτοικοί του αποκαλούνται 
Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε παλάτι των 
Μονεγάσκων, επίσημη κυβερνητική έδρα του Πριγκιπάτου και κατοικία της 
βασιλικής οικογένειας των Γκριμάλντι, από τον 13ο αιώνα, τον επιβλητικό 
Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και τέλος θα επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό 
Μουσείο που διεύθυνε για αρκετά χρόνια ο διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ 

Κουστό, και θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε περισσότερα από 4.000 
είδη ψαριών. Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΚΑΝΝΕΣ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την αδιαμφισβήτητη “βασίλισσα” 
της Κυανής Ακτής τις Κάννες με την περίφημη Κρουαζέτ, έναν από τους 
πιο διάσημους δρόμους του κόσμου. Θα δούμε τα υπέροχα κτίρια, και 
τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, που χρονολογούνται από την εποχή της 
Μπελ Εποκ, καθώς και το Παλάτι του Φεστιβάλ των Καννών. Στη συνέχεια 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα. 

Ξενοδοχεία: Ibis Marseille Prado Μασσαλία & Kyriad Nice Gare or 
Kyriad Nice Port Nίκαια οr Similar 

★ ★ ★

ΑC by Marriott Marseille Prado Μασσαλία & Ηοtel 
Novotel or Ellington Nίκαια οr Similar 

★ ★ ★ ★
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 635€ 735€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 835€ 1000€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 395€ 395€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Μασσαλία & Νίκαια - 

Αθήνα με την Air France.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογή σας. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Eισιτήριο μίνι κρουαζιέρας στα Καλάνγκ.
• Έμπειρο αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων.
• Είσοδοι σε μουσεία, είσοδος στο ωκεανογραφικό Μουσείο, 

αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ή δεν αναφέρεται 

στα περιλαμβανόμενα. 
• Checkpoint (20€).
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (2,25€ σε ξενοδοχείο 

4* & 1,50€ σε ξενοδοχείο 3* στη Νίκαια & 1,65€ σε 3* στη Μασσαλία και 
2,48€ σε 4* ξενοδοχείο. 

Σημειώσεις:  
Για την αναχώρηση στις 07/08 (8ήμερο) ισχύουν οι ανωτέρω τιμές.
Για τις αναχωρήσεις 18 & 25/08 (8ήμερο) επιβάρυνση σε 3* ξενοδοχεία 30€ κατ’ άτομο και σε 4* ξενοδοχεία 45€ κατ’ άτομο.
Για τις αναχωρήσεις 22/07, 29/07, 05/08, 12/08 το πρόγραμμα είναι 7ήμερο.
Για τις αναχωρήσεις 18/08, 25/08 το πρόγραμμα είναι 8ήμερο με μία ημέρα περισσότερη ελεύθερη στη Νίκαια.
Για την αναχώρηση 07/08 το πρόγραμμα είναι 8ήμερο και πάλι με μία ημέρα περισσότερη ελεύθερη στη Νίκαια.

Δώρο:  
Κρουαζίερα στους 
κόλπους Καλάνγκ

Από

635€
το άτομο

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ 
ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ

Μασσαλία, Αιξ εν Προβάνς, Κασσίς, Κρουαζιέρα Καλάνγκ, Αρλ, 
Αβινιόν, Γκόρντες, Λεβάντες, Νίκαια, Σαν Πωλ ντε Βανς, Κάννες,  

Σαιν Τροπέ, Εζ, Μόντε Κάρλο

Αναχωρήσεις:
22, 29, Ιουλίου ’18 

05, 07, 12, 18, 25 Αυγούστου ’18 

Γαλλία:
7 & 8 ημέρες

France
ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Πτήσεις με την ασφάλεια και την ποιότητα της Air France στις 
καλύτερες ώρες, ώστε οι ημέρες του ταξιδιού να είναι πλήρεις. 
Άνετα και ξεκούραστα με πρωινή πτήση για Mασσαλία και 
απογευματινή επιστροφή από Νίκαια.

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 
γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 
φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Πολυτελές ιδιόκτητο λεωφορείο του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής σας.

• Κεντρικότατα ξενοδοχεία στη Νίκαια και στη Μασσαλία, στην 
καρδιά των πανέμορφων Μεσογειακών πόλεων.

• Πρόγραμμα με τέλειες αποστάσεις, ώστε να απολαύσετε 
κάθε εντυπωσιακό προορισμό της Κυανής Ακτής, άνετα και 
ξεκούραστα.

• Το μοναδικό πρόγραμμα που δίνει έμφαση στο ξεχωριστό 
κομμάτι της απαράμιλλης Προβηγκίας.

• Κρουαζιέρα στους κολπίσκους Καλάνγκ ενσωματωμένη 
στην τιμή!

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις. 

Πτήσεις: 22/07, 29/07, 05/08, 12/08 18/08, 25/08 07/08 

Αναχώρηση: Αθήνα - Μασσαλία 07:05 - 08:55 Αθήνα - Νίκαια 21:25 - 23:10 Αθήνα - Μασσαλία 16:50 - 18:45

Επιστροφή: Νίκαια - Αθήνα 17:05 - 20:30 Νίκαια - Αθήνα 17:05 - 20:30 Μασσαλία - Αθήνα 12:20 - 15:55 
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Δώρο: Εκδρομή  
στη Μασσαλία  
και στην Αιξ εν 

Προβάνς 

Από 

655€
το άτομο

France

Γαλλία:
6 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
24, 31 Ιουλίου ’18 
07, 14, Αυγούστου ’18

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑ
Καν Συρ Μερ, Σαιντ Πωλ Ντεβάνς, Μουσείο Fragonard, Μονακό, Κάννες,  
Αιξ Εν Προβάνς, Μασσαλία, Σαιντ Τροπέ, Πορτ Γκριμό, Παραλία Παμπελόνε

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΝΙΚΑΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη κοσμοπολίτικη Νίκαια. 
‘Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και αρχίζει η πανοραμική ξενάγηση 
της πόλης όπου μεταξύ άλλων θα δούμε και θα διασχίσουμε την 
ΠρομενάντΝτεςΑγκλαίς τον διάσημο παραλιακό δρόμο της πόλης,με 
τα υπέροχα κτίρια της Μπέλεπόκ όπως το Νεγκρέσκο,το Παλαί ντε λα 
Μεντιτερανέ,θα δούμε την πλατεία Mασενά, την βιβλιοθήκη της πόλης 
(το τετράγωνο κεφάλι) το Ακρόπολις (συνεδριακό κέντρο της πόλης) 
και θα καταλήξουμε στον λόφο Σιμιέζ εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία της 
πόλης. Στην διαδρομή μας θα περάσουμε από την αριστοκρατική συνοικία 
Σιμιέζ με τα υπέροχα αρχοντικά του 19 ου αιώνα ανάμεσα στα οποία και 
το παλάτι Regina κατοικία της βασίλισσας της Αγγλίας Βικτόρια.Στον 
λόφο θα επισκεφτούμε την εκκλησία και τους κήπους του Φραγκισκανού 
Μοναστηριού. Στην συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση.Το βράδυ βόλτα στην παλιά 
πόλη όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την Όπερα,το Δημαρχείο,το Δικαστικό 
μέγαρo το παλάτι Ρούσκα, και τον Καθεδρικό Ναό.Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - KANNEΣ - ΚΑΝ ΣΥΡ ΜΕΡ - ΣΑΙΝΤ ΠΩΛ 

ΝΤΕΒΑΝΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας, και αναχώρηση για την αδιαμφισβήτητη 
“βασίλισσα” της Κυανής Ακτής τις Κάννες με την περίφημη Κρουαζέτ, έναν 
από τους πιο διάσημους δρόμους του κόσμου. Θα δούμε τα υπέροχα κτίρια, 
και τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, που χρονολογούνται από την εποχή της 
Μπελ Εποκ, καθώς και το Παλάτι του Φεστιβάλ των Καννών. Στη συνέχεια 
της διαδρομής μας αναχώρηση για δυο υπέροχα μεσαιωνικά χωριά το 
Καν Συρ Μερ και το Σαιντ Πωλ Ντε Βανς. Το Καν Συρ Μερ είναι καταφύγιο 
πολλών καλλιτεχνών όπου θα έχουμε χρόνο για βόλτα στα υπέροχα σοκάκια 
του χωριού, αλλά και για επίσκεψη στο μεσαιωνικό κάστρο των Γκριμάλντι. 
Στην συνέχεια αναχώρηση για το Σαιντ Πωλ Ντε Βανς το πιο διάσημο 
μεσαιωνικό χωριό της Κυανής Ακτής περιτριγυρισμένο από τα τείχη του 
Φραγκίσκου του Πρώτου, όπου και αυτό αποτελεί καταφύγιο πολλών 
ζωγράφων και καλλιτεχνών. Επιστροφή στην Νίκαια νωρίς το απόγευμα. 
Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και μπάνιο στην παράλια της Νικαίας. Για 
το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά έξοδο στο κοσμοπολίτικο Μόντε 
Κάρλο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΕΖ- ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό χωριό Εζ, για να 
επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων Fragonard. Επόμενη 
επίσκεψη το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μονακό, που είναι το πιο 
πυκνοκατοικημένο κράτος στον κόσμο και οι κάτοικοί του αποκαλούνται 
Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε το παλάτι των 
Μονεγάσκων,επίσημη κυβερνητική έδρα του Πριγκιπάτου και κατοικία της 

βασιλικής οικογένειας των Γκριμάλντι από τον 13ο αιώνα, τον επιβλητικό 
Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και τέλος θα επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό 
Μουσείο που διεύθυνε για αρκετά χρόνια ο διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ 
Κουστό, και θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε περισσότερα από 4.000 
είδη ψαριών. Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: NIKAIA - ΑΙΞ ΕΝ ΠΡΟΒΑΝΣ - MΑΣΣΑΛΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για να επισκεφτούμε την ωραιότερη 
ίσως πόλη της Προβηγκίας την Αίξ Εν Προβάνς (AixenProvence), την πόλη 
των υδάτων, που πήρε το όνομα της από τις πολυάριθμες πηγές, γενέτειρα 
του μεγάλου συγγραφέα Εμίλ Ζολά και του ζωγράφου Πωλ Σεζάν. Στην 
περιήγηση μας θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε την περίφημη 
οδό Μιραμπό, με τις συστάδες από πλατάνια, διακοσμημένη με σιντριβάνια, 
περίτεχνα κτίρια και επαύλεις που χρονολογούνται από τον 16ο μέχρι και 
τον 18ο αιώνα. Τέλος θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρoς, 
χτισμένος πάνω στα ερείπια της αρχαίας ρωμαϊκής αγοράς. Eπόμενος 
προορισμός μας η Μασσαλία, πρωτεύουσα της Προβηγκίας και δεύτερη 
σε πληθυσμό πόλη της Γαλλίας, κτισμένη στον κόλπο της Λυών. Άφιξη και 
περιήγηση πόλης. Διασχίζοντας μεγάλες λεωφόρους με επιβλητικά κτίρια 
θα καταλήξουμε στο παλιό λιμάνι και θα δούμε τα δίδυμα κάστρα - φυλάκια 
του Αγίου Ιωάννη και Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη 
Βασιλική Νορτ Νταμ ντε λα Γκραντ που βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο 
και απ’ όπου θα έχουμε μία υπέροχη πανοραμική θέα στη μεσογειακή 
μεγαλούπολη και το νησάκι Ιφ με το φρούριο που έχτισε ο Φραγκίσκος Α’ 
το 1516 για να προστατεύσει το λιμάνι. Το κάστρο μετατράπηκε αργότερα 
σε φυλακή πολιτικών κρατούμενων και ανάμεσα στους διάσημους ήταν και 
το φανταστικό πρόσωπο Κόμης Μοντεχρήστος στο ομώνυμο μυθιστόρημα 
του Αλέξανδρου Δουμά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Νίκαια. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΝIKAIA - ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΠΕ - ΠΟΡΤ ΓΚΡΙΜΟ - ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΑΜΠΕΛΟΝΕ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Σαιν Τροπέ, 
γνωστό για τις πολυτελείς βίλες των διασήμων, τα πολυτελή σκάφη, και 
τα γραφικά σοκάκια στο κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
το Πορτ Γριμό που όχι άδικα αποκαλείτε η μικρή Βενετία της Κυανής 
ακτής. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες στα πανέμορφα δρομάκια της πόλης.
Επόμενος προορισμός μας το Παμπελόνε όπου θα έχουμε την ευκαιρία για 
κολύμπι στη μαγευτική αυτή παραλία αλλά και χρόνο για καφέ ή φαγητό σε 
ένα από τα εστιατόρια της περιοχής. Επιστροφή στη Νίκαια. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ -ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα 
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για τη πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Nίκαια - Αθήνα με την 

Aegean Airlines.
• Kλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και 

μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.
• Φ.Π.Α. 

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, είσοδος στο 

Ωκεανογραφικό Μουσείο, και γενικά όπου απαιτείται. 
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ότι δεν 

αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.
• Checkpoint 15€.
• Δημοτικός φόρος ξενοδοχείου ανά άτομο τη βραδιά (2,25€ σε 

ξενοδοχείο 4* & 1,50€ σε ξενοδοχείο 3*).

Πτήσεις:
Αναχώρηση: Αθήνα - Νίκαια 14:40 - 16:20
Επιστροφή: Νίκαια - Αθήνα 13:05 - 16:30

Ξενοδοχεία: Kyriad Nice Gare & 
Kyriad Nice Port 

★ ★ ★

Nice Riviera & 
Novotel Nice 

★ ★ ★ ★
Booking: Early Normal Early Normal

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 655€ 695€ 765€  815€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 865€ 905€ 1045€  1095€
Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 315€
Φόροι αεροδρομίων 150€

Σημειώσεις: Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερική 
πτήση το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & Από/προς 
υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€.
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Επιλογή 
ολοκληρωμένου  

πακέτου εκδρομών ή 
πακέτου διακοπών  

στη μαγευτική  
Κυανή Ακτή

Από

490€
το άτομο

Αναχωρήσεις:
31 Ιουλίου ’18  

07, 14, 18, 25 Αυγούστου ’18 

Γαλλία:
8 ημέρες

«ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ» 
ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ

Καν Συρ Μερ, Σαιντ Πωλ Ντεβάνς, Μουσείο Fragonard, Μονακό, Αντίμπ, Κάννες, 
Αιξ Εν Προβάνς, Μασσαλία, Σαιντ Τροπέ, Πορτ Γκριμό, Παραλία Παμπελόνε

France
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΝΙΚΑΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη κοσμοπολίτικη Νίκαια. 
Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και αρχίζει η πανοραμική ξενάγηση της 
πόλης. Διασχίζοντας τη Προμενάντ Ντες Αγκλαίς τον διάσημο παραλιακό 
δρόμο της πόλης,θα δούμε τα υπέροχα κτίρια της Μπέλεπόκ όπως 
το Νεγκρέσκο,το Παλαί ντε λα Μεντιτερανέ, την πλατεία Mασενά, την 
βιβλιοθήκη της πόλης (το τετράγωνο κεφάλι) το Ακρόπολις (συνεδριακό 
κέντρο της πόλης) και θα καταλήξουμε στον λόφο Σιμιέζ εκεί όπου 
ξεκίνησε η ιστορία της πόλης. Στην διαδρομή μας θα περάσουμε από 
την αριστοκρατική συνοικία Σιμιέζ με τα υπέροχα αρχοντικά του 19ου 
αιώνα ανάμεσα στα οποία και το παλάτι Regina κατοικία της βασίλισσας 
της Αγγλίας Βικτόρια. Στον λόφο θα επισκεφτούμε την εκκλησία και τους 
κήπους του Φραγκισκανού Μοναστηριού. Στην συνέχεια μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. 
Το βράδυ βόλτα στην παλιά πόλη όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την Όπερα,το 
Δημαρχείο,το Δικαστικό μέγαρα το παλάτι Ρούσκα, και τον Καθεδρικό Ναό. 
Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΚΑΝΝΕΣ - ΚΑΝ ΣΥΡ ΜΕΡ - ΣΑΙΝΤ ΠΩΛ 
ΝΤΕΒΑΝΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας, και αναχώρηση για την αδιαμφισβήτητη 
“βασίλισσα” της Κυανής Ακτής τις Κάννες με την περίφημη Κρουαζέτ, έναν 
από τους πιο διάσημους δρόμους του κόσμου. Θα δούμε τα υπέροχα κτίρια, 
και τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, που χρονολογούνται από την εποχή της 
Μπελ Εποκ, καθώς και το Παλάτι του Φεστιβάλ των Καννών. Στη συνέχεια 
της διαδρομής μας αναχώρηση για δυο υπέροχα μεσαιωνικά χωριά το 
Καν Συρ Μερ και το Σαιντ Πωλ Ντε Βανς. Το Καν Συρ Μερ είναι καταφύγιο 
πολλών καλλιτεχνών όπου θα έχουμε χρόνο για βόλτα στα υπέροχα σοκάκια 
του χωριού, αλλά και για επίσκεψη στο μεσαιωνικό κάστρο των Γκριμάλντι. 
Στην συνέχεια αναχώρηση για το Σαιντ Πωλ Ντε Βανς το πιο διάσημο 
μεσαιωνικό χωριό της Κυανής Ακτής περιτριγυρισμένο από τα τείχη του 
Φραγκίσκου του Πρώτου, όπου και αυτό αποτελεί καταφύγιο πολλών 
ζωγράφων και καλλιτεχνών. Επιστροφή στην Νίκαια νωρίς το απόγευμα. 
Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και μπάνιο στην παράλια της Νικαίας. Για 
το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά έξοδο στο κοσμοπολίτικο Μόντε 
Κάρλο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΕΖ- ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό χωριό Εζ, για να 
επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων Fragonard. Επόμενη 
επίσκεψη το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μονακό, που είναι το πιο 
πυκνοκατοικημένο κράτος στον κόσμο και οι κάτοικοί του αποκαλούνται 
Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε το παλάτι των 
Μονεγάσκων,επίσημη κυβερνητική έδρα του Πριγκιπάτου και κατοικία της 
βασιλικής οικογένειας των Γκριμάλντι από τον 13ο αιώνα, τον επιβλητικό 
Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και τέλος θα επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό 

Μουσείοπου διεύθυνε για αρκετά χρόνια ο διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ 
Κουστό, και θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε περισσότερα από 4.000 
είδη ψαριών. Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

4ημέρα: NIKAIA - ΑΙΞ ΕΝ ΠΡΟΒΑΝΣ - MΑΣΣΑΛΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για να επισκεφτούμε την ωραιότερη 
ίσως πόλη της Προβηγκίας την Αιξ Εν Προβάνς (AixenProvence), την πόλη 
των υδάτων, που πήρε το όνομα της από τις πολυάριθμες πηγές, γενέτειρα του 
μεγάλου συγγραφέα Εμίλ Ζολά και του ζωγράφου Πωλ Σεζάν. Στην περιήγηση 
μας θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε την περίφημη οδό Μιραμπό, 
με τις συστάδες από πλατάνια, διακοσμημένη με σιντριβάνια, περίτεχνα 
κτίρια και επαύλεις που χρονολογούνται από τον 16ο μέχρι και τον 18ο αιώνα. 
Τέλος θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρoς, χτισμένος πάνω 
στα ερείπια της αρχαίας ρωμαϊκής αγοράς. Eπόμενος προορισμός μας η 
Μασσαλία,πρωτεύουσα της Προβηγκίας και δεύτερη σε πληθυσμό πόλη 
της Γαλλίας, κτισμένη στον κόλπο της Λυών. Άφιξη καιπεριήγηση πόλης. 
Διασχίζοντας μεγάλες λεωφόρους με επιβλητικά κτίρια θα καταλήξουμε στο 
παλιό λιμάνι και θα δούμε τα δίδυμα κάστρα - φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και 
Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Βασιλική Νορτ Νταμ ντε 
λα Γκραντ που βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο και απ’ όπου θα έχουμε μία 
υπέροχη πανοραμική θέα στη μεσογειακή μεγαλούπολη και το νησάκι Ιφ 
με το φρούριο που έχτισε ο Φραγκίσκος Α’ το 1516 για να προστατεύσει το 
λιμάνι. Το κάστρο μετατράπηκε αργότερα σε φυλακή πολιτικών κρατούμενων 
και ανάμεσα στους διάσημους ήταν και το φανταστικό πρόσωπο Κόμης 
Μοντεχρήστος στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Νίκαια. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΝIKAIA - ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΠΕ - ΠΟΡΤ ΓΚΡΙΜΟ - ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΑΜΠΕΛΟΝΕ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Σαιν Τροπέ, 
γνωστό για τις πολυτελείς βίλες των διασήμων, τα πολυτελή σκάφη, και 
τα γραφικά σοκάκια στο κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
το Πορτ Γριμό που όχι άδικα αποκαλείτε η μικρή Βενετία της Κυανής 
ακτής. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες στα πανέμορφα δρομάκια της πόλης. 
Επόμενος προορισμός μας το Παμπελόνε όπου θα έχουμε την ευκαιρία για 
κολύμπι στη μαγευτική αυτή παραλία αλλά και χρόνο για καφέ ή φαγητό σε 
ένα από τα εστιατόρια της περιοχής. Επιστροφή στη Νίκαια. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΑΝΤΙΜΠ (ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΙΠΟΛΗΣ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Νωρίς το μεσημέρι αναχώρηση για την Αντίμπ την 
αρχαία Ελληνική Σοφία Αντίπολη. Εκεί θα περιπλανηθούμε στα γραφικά 
στενά σοκάκια της πόλης και δούμε το παλιό κάστρο των Γκριμάλντι, το 
οποίο σήμερα στεγάζει το μουσείο Πικάσο και θα περάσουμε από το σπίτι 
του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη. Χρόνος ελεύθερος για 
βόλτες και φαγητό. Επιστροφή στη Νίκαια. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη για ατέλειωτες βόλτες στη παλιά 
πόλη με τα μικροσκοπικά μαγαζάκια και τα παλιά κτίρια με τα πολύχρωμα 
πατζούρια. Δοκιμάστε τα πιο νόστιμα και λαχταριστά εκλέρ που γι αυτά 
φημίζεται η πόλη της Νίκαιας, αλλά και όλος ο γαλλικός νότος. Στη Νίκαια 
μπορείτε να βρείτε όλους τους σχεδιαστές Μόδας αλλά και να επισκεφτείτε 
το GalleriesLafayette το οποίο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Μασενά 
που χτυπά η καρδιά της πόλης. Τα ασπρόμαυρα πλακάκια σε συνδυασμό 
με τα νεοκλασικά κτίρια και τις χαρακτηριστικές κολώνες με τα αγάλματα 
που αλλάζουν χρώματα τη νύχτα και αποτελούν σήμα κατατεθέν της πόλης. 
Η Νίκαια επίσης προσφέρει αμέτρητες επιλογές σε φαγητό και φημίζεται 
για τα αστέρια Μichelin που κοσμούν πολλά από τα εστιατόριά της. 
Διανυκτέρευση.

8ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα 
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για τη πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα. 

Σημειώσεις: 
Για τους πελάτες του πακέτου διακοπών υπάρχει η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων εκδρομών του παραπάνω προγράμματος με τις ακόλουθες τιμές:
1) Κάννες - Καν Συρ Μερ - Σαιντ Πωλ Ντε Βανς 40€.
2) Εζ - Μόντε Κάρλο 40€.
3) Αιξ Εν Προβανς - Μασσαλία 35€.
4) Σαιν Τροπέ - Πόρτ Γκριμό - Παραλία Παμπελόνε 40€.
5) Αντίμπ (Σοφία Αντίπολη) 35€.
6) Δυνατότητα ενοικίασης ΙΧ αυτοκινήτου (1200cc) 285€ για 8 ημέρες.

Ξενοδοχεία: Kyriad Nice Gare οr Nice Port οr Monsigny οr Similar 

★ ★ ★
NΗ οr Novotel οr Nice Riviera οr Similar 

★ ★ ★ ★
Πακέτο: Πλήρες Εκδρομικό Διακοπών Πλήρες Εκδρομικό Διακοπών

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 635€ 490€ 785€ 640€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 915€ 770€ 1205€ 1060€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 395€ 250€ 395€ 250€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις: 31/07 07/08, 14/08 18/08, 25/08 

Αναχώρηση: Αθήνα - Νίκαια AF1709 15:40 - 17:25 AF1709 16:40 - 18:25 AF1709 21:25 - 23:10

Επιστροφή: Νίκαια - Αθήνα ΑF1708 12:25 - 15:50 ΑF1708 12:25 - 15:50 ΑF1708 17:05 - 20:30 

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Nίκαια- Αθήνα με την 

ΑirFrance.
• Kλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και 

μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.(για τους πελάτες με επιλογή 
το πακέτο διακοπών, περιλαμβάνονται οι μεταφορές από το αεροδρόμιο 
στο ξενοδοχείο και το αντίστροφο).

• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.(μόνο για το πλήρες πακέτο).
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, είσοδος 

στοΩκεανογραφικό Μουσείο, και γενικά όπου απαιτείται. 
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ότι δεν 

αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.
• Checkpoint 15€ (μόνο για τους πελάτες του πλήρους πακέτου).
• Δημοτικός φόρος ξενοδοχείου ανά άτομο τη βραδιά (2,25€ σε 

ξενοδοχείο 4* & 1,50€ σε ξενοδοχείο 3*).

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Πτήσεις με την ασφάλεια και την ποιότητα της Air France. 

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 
γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 
φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Πολυτελές ιδιόκτητο λεωφορείο του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής σας.

• Νέο! Δυνατότητα διαμόρφωσης της εκδρομής στις δικές 
σας ανάγκες, είτε επιλέγοντας το υπερπλήρες πακέτο 
με όλες τις εκδρομές, είτε επιλέγοντας ένα ανάλαφρο 
πρόγραμμα διακοπών με δυνατότητα προσθήκης 
οποιονδήποτε μεμονωμένων εκδρομών επιλέξετε.

• Νέο! Δυνατότητα ενοικίασης Ι.Χ. για όσους επιλέξουν το 
πακέτο διακοπών, στην απόλυτα προνομιακή τιμή των 285€ 
για 8 ημέρες.

• Κεντρικότατα ξενοδοχεία στη Νίκαια, στην καρδιά της 
πανέμορφης Μεσογειακής πόλης.

• Πρόγραμμα με τέλειες αποστάσεις, ώστε να απολαύσετε 
κάθε εντυπωσιακό προορισμό της Κυανής Ακτής, άνετα και 
ξεκούραστα.

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις. 
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Γαλλία & Ισπανία:
9 ημέρες

Μοναδική Αναχώρηση: 
05 Αυγούστου ’18 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΙΣΚΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 
ΜΠΟΡΝΤΟ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ
Τουλούζη, Σανταντέρ, Σαντιλιάνας Ντελ Μαρ, Μπιαρίτζ, Λούρδη, Καρκασόν

Από 

745€
το άτομο

France
Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 745€

Τιμή σε μονόκλινο 1090€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Τουλούζη - Αθήνα με 

την Air France.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μετακινήσεις σύμφωνα με το 

πρόγραμμα.
• Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 
• Πρωινό καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Φ.Π.Α. 

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου 

απαιτείται.
• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά. (Μπορντό2,5€, 

Τουλούζη 2,2€). 
• Checkpoint (25€).

Πτήσεις:

05 Αυγούστου ’18 AF 1865 Αθήνα - Τουλούζη 10:15 - 12:30

13 Αυγούστου ’18 AF 1864 Τουλούζη - Αθήνα 08:55 - 13:00 

Spain&
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ -ΤΟΥΛΟΥΖΗ - ΜΠΟΡΝΤΟ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για την στην Τουλούζη, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας. 
Πρόκειται για το μεγαλύτερο κέντρο δορυφορικής τεχνολογίας και αστροναυτικής βιομηχανίας της Ευρώπης καθώς και έδρα της 
αεροκατασκευαστικής εταιρείας Airbus. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το Μπορντό, πρωτεύουσα του νομού 
Ζιρόντ. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΜΠΟΡΝΤΟ 
Πρωινό ξενοδοχείο και περιήγηση σε μία από τις ομορφότερες πόλης της Γαλλίας, την «ωραία κοιμωμένη» όπως την αποκαλούν 
οι ντόπιοι. Χτισμένη στην όχθη του ποταμού Γκαρόν, κουβαλά μιαν ιστορία περί κρασιού που αγγίζει τα δύο χιλιάδες χρόνια. 
Στην πανοραμική περιήγηση θα δούμε τον Καθεδρικό ναό Saint-Adré με τον πύργο του Pey-Berland, τον μεγαλοπρεπή 
καθεδρικό Ναό του Saint-Michel με το επιβλητικό καμπαναριό του, που αγγίζει τα 114 μέτρα και την πλατεία Quincones, 
τη μεγαλύτερη της Γαλλία, με το μνημείο τιμής προς τους Γιρονδίνους και με το άγαλμα της Ελευθερίας στην κορυφή του. 
Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΜΠΟΡΝΤΟ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΝΕΣ Saint Juliet Beychevelle 
Πρωινό ξενοδοχείο. Το Μπορντό είναι ο τόπος όπου το κρασί λατρεύτηκε περισσότερο από οπουδήποτε στον κόσμο και που 
έχει συνδέσει το όνομά του με τις πλέον εκλεκτές ετικέτες της αγοράς. Σήμερα θα επισκεφθούμε την διάσημη αμπελουργική 
περιοχή που λέγετε Saint Juliet Beychevelle, φημισμένη για τα μεγάλα κτήματα του Μπορντό, με 1.200.000 τ.χλμ. αμπελιών και 
με πάνω από 50 ονομασίες απ’ τις καλύτερες στον κόσμο. Λέγεται πως το μυστικό της εξαιρετικής τους γεύσης κρύβεται στο 
πλούσιο σε ασβεστόλιθο υπέδαφος της Ακιτέν. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε γευσιγνωσία στο διάσημο οινοποιία 
Chateau Branaire Ducru. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΜΠΟΡΝΤΟ - ΣΑΝ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Μπιλμπάο, μία από τις ποιο γνωστές και σημαντικές πόλεις στη Χώρα των Βάσκων.  
Καθ οδών θα επισκεφθούμε το Σαν Σεμπαστιάν ή Ντονόστια στην γλώσσα των Βάσκων, πρωτεύουσα της επαρχίας Γκιπούθκοα 
της αυτόνομης Χώρας των Βάσκων. Χαρακτηρίζεται ως η βασίλισσα της Χώρας των Βάσκων, λιμάνι της Ισπανίας με σημαντική 
αλιεία, μοντέρνο τουριστικό θέρετρο και διάσημο για την κουζίνα του. Στο Σαν Σεμπαστιάν αναλογούν τα περισσότερα 
εστιατόρια/μπαρ, ανά κάτοικο στο κόσμο. Το Σαν Σεμπαστιάν ιδρύθηκε το 1524 και η παλαιά πόλη στηρίζεται σε έναν αμμώδη ισθμό που 
συνδέει την ηπειρωτική χώρα με το δύσκολο και απότομο λόφο του Ουρχέλ, το οποίο περιβάλλεται από το φρούριο Mότα του 16ου αιώνα. 
Στην πανοραμική περιήγηση θα διασχίσουμε την Καινούργια Λεωφόρο, την ολοκαίνουρια προκυμαία που αγκαλιάζει τον λόφο Ουρχέλ 
και αποτελεί μια από τις ωραιότερες βόλτες, με θέα τη διάσημη παραλία La Concha (Λα Κόντσα). Θα περιπλανηθούμε στα στενά γραφικά 
σοκάκια της Παλιάς Πόλης (Parte Vieja) για να θαυμάσουμε παλιά κτίρια γοτθικού ρυθμού που σήμερα φιλοξενούν παραδοσιακά μπαρ 
και εστιατόρια, που σφύζουν από ζωή όλη μέρα. Θα καταλήξουμε στην Calle Mayor (μεγάλο δρόμο) για να δούμε τον Καθεδρικό Ναό σε 
νεογοτθικό ρυθμό και τα υπέροχα βιτρό και στη συνέχεια θα δούμε την μπαρόκ εκκλησία της Σάντα Μαρία Κόρο. Αργά το απόγευμα άφιξη 
στο Μπιλμπάο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική ξενάγηση. Θα δούμε την αψιδωτή Πλάθα Νουέβα (Καινούργια Πλατεία), το εντυπωσιακό Θέατρο 
Αριάγα, την γέφυρα Αρενάλ, τον Καθεδρικό Ναό, η Γκραν Βία (Μεγάλη Οδός) με τα κομψά καταστήματα, και θα περιπλανηθούμε στα 
μεσαιωνικά στενά της παλιάς πόλης. Τέλος θα δούμε το εντυπωσιακό κτίριο που στεγάζει το περίφημο Μουσείο Γιουγκενχάιμ και χρόνος 
ελεύθερος να επισκεφθείτε το μουσείο. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ - ΣΑΝΤΙΛΙΑΝΑ ΝΤΕΛ ΜΑΡ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Σανταντέρ, πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της αυτόνομης κοινότητας και ιστορικής 
περιοχής της Κανταβρίας, στις βόρειες ακτές της Ισπανίας, παραθαλάσσια πόλη, παλαιό επίνειο του βασιλείου της Καστίλης. Κατά τη 
διάρκεια του μεσαίωνα, από το λιμάνι αυτό γινόταν το θαλάσσιο εμπόριο της Ισπανίας, αργότερα δε, στις αρχές του 20ού αιώνα, υπήρξε 
και η θερινή διαμονή των βασιλέων, εξ ου και τα υπέροχα ανάκτορα Palacio Magdalena. Πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης και χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε ένα από τα ιστορικότερα χωριά της Ισπανίας και κέντρο τουριστικού 
ενδιαφέροντος της Κανταβρίας, το Σαντιλιάνα ντελ Μαρ. Η παλιά πόλη με τα χαρακτηριστικά μπαλκόνια της και τα λουλούδια είναι 
πανέμορφη. Ολόκληρο το χωριό, με τα παλαιά κτήρια και τις πέτρινες οικίες, τα λιθόστρωτα σοκάκια κλπ., έχει χαρακτηριστεί από την 
UNESCO, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Προαιρετικά, αν υπάρχει χρόνος, θα δούμε το μουσείο της Altamira, με 
παραστάσεις από τα προϊστορικά ομώνυμα σπήλαια. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο Μπιλμπάο. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΜΠΙΑΡΙΤΖ - ΛΟΥΡΔΗ - ΤΟΥΛΟΥΖΗ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Μπιαρίτζ, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό σημείο της Γαλλίας στις ακτές 
του Ατλαντικού Ωκεανού, γνωστό παγκοσμίως στους λάτρεις του σέρφ. Το Μπιαρίτζ έγινε διάσημο στο 19ο αιώνα από την αυτοκράτειρα 
Ευγενία και το παλάτι της στην παραλία. Την δεκαετία του ’70 το Μπιαρίτζ ήταν η πιο διάσημη λουτρόπολη της Ευρώπης. Στην πανοραμική 
μας περιήγηση θα δούμε το Παλάτι της Ευγενίας, την Ορθόδοξη Εκκλησία του 19ου αιώνα και το Μουσείο της Θάλασσας. Αναχώρηση 
για την θρησκευτική πρωτεύουσα της Γαλλίας για την Λούρδη, μία από τις ποιο σημαντικές πόλεις των καθολικών, για να επισκεφθούμε 
τον θαυματουργό Ναό της Παναγίας της Λούρδη. Αργά το απόγευμα άφιξη στην Τουλούζη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

8η μέρα: ΤΟΥΛΟΥΖΗ - ΚΑΡΚΑΣΟΝ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πρωινή περιήγηση στο ιστορικό μεσαιωνικό κέντρο της πόλη που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Γαρούνα 
και την ιστορική γέφυρα Ποντ Νεφ. Θα δούμε το περίφημο Κανάλι Μιντί, το Καπιτώλιο της Τουλούζης, την Βασιλική του Αγίου Στεφάνου 
και τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό που δεσπόζει στο κέντρο της πόλης. Αναχώρηση για την Καρκασόν μία πόλη με πλούσια ιστορία και 
μια από τις λίγες οχυρωμένες μεσαιωνικές πόλεις, των οποίων έχουν διατηρηθεί μέχρι και σήμερα οι οχυρώσεις και το παλιό μεσαιωνικό 
κέντρο. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα επισκεφθούμε τις δυο περιοχές, στις οποίες χωρίζεται η πόλη είναι η οχυρωμένη πολιτεία 
της Καρκασόν (Cité de Carcassonne) και η αποκαλούμενη Κάτω πόλη (ville basse), η οποία βρίσκεται εκτός των οχυρώσεων. Το 1996 
η μεσαιωνική παλαιά πόλη χαρακτηρίστηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας στην Τουλούζη. Διανυκτέρευση.

9η μέρα: ΤΟΥΛΟΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Νωρίς το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα νωρίς το μεσημέρι. 

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Πτήσεις με την ασφάλεια και την ποιότητα της Air France.

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 
γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 
φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Νέο & Υπέροχο. Εκδρομή για τους λάτρεις του κρασιού και 
όχι μόνο. Θα ξεναγηθούμε στο υπέροχο Σαν Σεμπαστιάν με 
ελεύθερο χρόνο για να περιπλανηθούμε στα κοσμοπολίτικα 
σοκάκια του, στη Λούρδη, παγκοσμίως αγαπημένη πόλη των 
Χριστιανών στους πρόποδες των Πυρηναίων και θα βιώσουμε 
το ταπεραμέντο και την έντονη παράδοση των πόλεων της 
Βασκονίας.

• Πολυτελή λεωφορεία καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής σας.

• Εγγυημένη αναχώρηση!

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις. 
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Από 

595€
το άτομο

France

Γαλλία:
6 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
09, 16, 23, 30 Ιουλίου ’18
06, 13, 20 Αυγούστου ’18 

ΠΑΡΙΣΙ - ALL TIME CLASSIC
Παρίσι, Mουσείο Λούβρου, Βερσαλλίες, Μουσείο Αρωμάτων 
Fragonard, Disneyland, Συνοικία Μαραί, πλατεία Βαστίλης, 
συνοικία Λατίνων (Quartier Latin) 

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ (Ξενάγηση πόλης & Κρουαζιέρα 
Σηκουάνα)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Γαλλίας. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση της πόλης. Θα επισκεφθούμε 
την Παναγία των Παρισίων και το ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης 
για να φθάσουμε στο Πάνθεον, σημείο ταφής των επιφανέστερων 
Γάλλων. Ακολούθως, θα θαυμάσουμε τους κήπους και τα ανάκτορα του 
Λουξεμβούργου, όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα, θα 
οδηγηθούμε στη γειτονιά Σεν Ζερμέν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό 
και ντε Φλορ, αλλά και τον ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια, θα 
περάσουμε από το μουσείο Ορσέ, την πανέμορφη γέφυρα του Αλεξάνδρου 
Γ΄, το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα Α ́ για να 
ολοκληρώσουμε την πορεία μας με το σήμα κατατεθέν της πόλης, τον 
Πύργο του Άιφελ. Συνεχίζοντας τη ξενάγησή μας, θα θαυμάσουμε την 
Πλατεία του Αστέρα, όπου κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου 
στον κόσμο. Στην πλατεία Ομόνοιας θα δούμε το γαλλικό κοινοβούλιο, τον 
οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους κήπους του 
Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας το εμπορικό κέντρο της 
πόλης, θα περάσουμε από τον ναό της Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα 
Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία της Μουσικής και την πλατεία Βαντόμ. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε μια μαγευτική 
κρουαζιέρα στον Σηκουάνα και συνεχιζουμε για τον νυχτερινό γύρο πόλης 
(προαιρετικά) και ανάβαση στο υψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, τον 
λόφο της Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, η πλατεία των 
υπαίθριων ζωγράφων και η οικεία του Σαλβαδόρ Νταλί.

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

Για την ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου θα πρέπει πριν την αναχώρηση 
σας να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου (22€ 
για ενήλικες. Παιδιά, κάτοικοι Ευρωπαϊκής ένωσης έως 25 ετών η είσοδος είναι 

δωρεάν). Υποχρεωτική κράτηση και προπληρωμή εισόδου λίγες μέρες πριν την 
επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την 
είσοδός σας στο Μουσείο του Λούβρου. 

3η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEYLAND
Πρωινό και η μέρα σας είναι αφιερωμένη στο υπέροχο Βασίλειο του 
DISNEY,ένα από τα δημοφιλέστερα πάρκα διασκέδασης. Είναι ένα τεράστιο 
θεματικό πάρκο με ποικίλλων μορφών δραστηριότητες. Αποτελείται από 
πολλά λούνα παρκ, παιδικές χαρές και πίστες ενώ στήνονται τεράστια 
κτίρια, ξεπεταγμένα από παραμύθια του Walt Disney. Ανήκει στην εταιρεία 
Walt Disney και λειτούργησε για πρώτη φορά στις 17 Ιουλίου του 1955.
Επισκεφθείτε τον Πύργο της Ωραίας Κοιμωμένης, ταξιδέψτε στην χώρα 
του Πήτερ Παν και του Πινόκιο, ζήστε την περιπέτεια στην Άγρια Δύση, στο 
Βουνό των Κεραυνών και περπατήστε στα βήματα του Ιντιάνα Τζόουνς. Το 
απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (Προαιρετική)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για το βορειοδυτικό 
άκρο της Γαλλίας, τη Νορμανδία. Πρώτος σταθμός μας η πόλη της Ντοβίλ 
και στη συνέχεια η Τρουβίλ, δύο από τις πιο διάσημες παραλιακές πόλεις 
και από τα πιο γνωστά παραθεριστικά κέντρα στη Μάγχη. Συνεχίζοντας, 
μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή, θα φθάσουμε στην Ονφλέρ, γνωστή 
σαν Ανθισμένη Πόλη. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι, περνώντας 
δίπλα από τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα της Ευρώπης με μήκος 2.141 μ. 
Ελεύθερος χρόνος.

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

6η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη για τις τελευταίες επισκέψεις 
και τελευταίες αγορές. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Παρισιού, και πτήση 
επιστροφής. 

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Αθήνα - Παρίσι / Παρίσι 

- Αθήνα.

• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας - όπως αυτά 
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.

• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.

• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής.

• Επίσημος ξεναγός στο μουσείο του Λούβρου & τα ανάκτορα των Βερσαλλιών.

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων.

• Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (2,60€ σε 4* ξενοδοχεία & 1,70€ σε 3* 
ξενοδοχεία το άτομο τη διανυκτέρευση).

• Ημερήσια Εκδρομή στη Νορμανδία 40€ το άτομο.

• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.

• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους.

• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά. 

• Checkpoint (15€).

Σημειώσεις: 
Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με την Aegean Airlines και επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 
από 70€ έως 90€, & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια από 120€ έως 140€.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Πτήσεις:

Αναχώρηση: Aθήνα - Παρίσι 08:30 - 11:10 

Επιστροφή: Παρίσι - Αθήνα 20:45 - 00:55 

Ξενοδοχεία: Ibis Clichy 

★ ★ ★
Best Western Ronceray 

★ ★ ★ ★
Holiday Inn Opera  

★ ★ ★ ★
Mercure Montmarte  

★ ★ ★ ★
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο (early booking) 595€ 665€ 655€ 725€

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 645€ 715€ 705€ 775€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 755€ 865€ 835€ 1005€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 300€ 300€ 300€ 300€

3o & 4o Παιδί - - 450€ -

Φόροι αεροδρομίων 150€

Δημοτικοί φόροι το άτομο/βραδιά 1,7€ 2,6€ 2,6€ 2,6€
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ (Ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το κοσμοπολίτικο Παρίσι. 
Μετά από ολιγόωρη πτήση, άφιξη στην πόλη του φωτός. Ακολουθώντας τη 
χρονολογική και καλλιτεχνική εξέλιξη του Παρισιού θα ξεκινήσουμε την 
πανοραμική ξενάγηση, όπου θα δούμε το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, 
την μεγαλύτερη αψίδα του κόσμου, την Αψίδα του Θριάμβου, την διάσημη 
λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, την πλατεία 
Ομονοίας (το σημείο που διαδραματίστηκαν τα σημαντικότερα γεγονότα της 
ιστορίας της Γαλλικής επανάστασης), την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, 
τα πολυσύχναστα Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, τις 
φημισμένες πυραμίδες του Λούβρου, την Γαλλική Ακαδημία, την πλατεία 
του Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο, την νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο 
της πόλεως, την Παναγία των Παρισίων, το περίφημο Πανεπιστήμιο της 
Σορβόννης, το Πάνθεον, τους πανέμορφους και με γαλλική φινέτσα κήπους 
του Λουξεμβούργου, την Εκκλησία του Αγίου Σουλπίκιου, τις καλλιτεχνικές 
γειτονιές γύρω από το Σαν Ζερμαίν ντε Πρε με τα διάσημα καφέ, την 
Σχολή Καλών Τεχνών, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό που σήμερα έχει 
μετατραπεί στο μουσείο Ορσέ και τέλος το περίφημο πολεμικό μουσείο, 
όπου είναι θαμμένος ο Ναπολέων, γνωστό ως το μέγαρο των Απομάχων. 
Εν συνεχεία μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και 
χρόνος ελεύθερος στην διάθεσή σας. H δική μας πρόταση είναι να 
πραγματοποιήσετε προαιρετική Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με τα περίφημα 
μπατώ μους και βραδινή βόλτα στη μαγευτική Μονμάρτη, στην Πλατεία των 
καλλιτεχνών. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΥΒΡΟ (Ξενάγηση - ΜΟΥΣΕΙΟ 
FRAGONARD - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ (Επίσκεψη) 
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στο μουσείο του Λούβρου, όπου στην 
ξενάγηση μας θα δούμε την Τζοκόντα, την Αφροδίτη της Μήλου, την Νίκη 
της Σαμοθράκης, όπως επίσης την ελληνική, την ρωμαϊκή, και ένα μέρος της 
αιγυπτιακής πτέρυγας. Επίσης θα θαυμάσουμε τους μοναδικούς πίνακες του 
“David” και του “De la Croix”. Ακολούθως θα μεταφερθούμε στο Μουσείο 
Αρωμάτων Fragonard, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε 
στην ιστορία των αρωμάτων και να δοκιμάσουμε τα πιο αντιπροσωπευτικά 
από κάθε κατηγορία τους. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το ανάκτορο 
των Βερσαλλιών, για θα δούμε τα βασιλικά δωμάτια καθώς και το δωμάτιο 
των κατόπτρων, όπου έχουν υπογραφεί πολλές συνθήκες. Αργότερα θα 
έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τους καταπληκτικούς κήπους 
του Λουδοβίκου, οι οποίοι αποτέλεσαν το πρότυπο των περισσοτέρων 
Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για 
αγορές και βόλτα στην πανέμορφη πόλη. Για το βράδυ η πρόταση μας 
είναι να διασκεδάσετε (προαιρετικά) στα περίφημα καμπαρέ του Παρισιού. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

(Για την ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας 
να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου που είναι 25€ 
για ενήλικες και 5€ για παιδιά (δικαίωμα κράτησης). Στις τιμές περιλαμβάνεται 
σύστημα ενοικίασης ακουστικών. Παιδιά κάτοικοι Ευρωπαϊκής ένωσης έως 25 
ετών η είσοδος είναι δωρεάν. Υποχρεωτική κράτηση και προπληρωμή εισόδου 
λίγες μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να 

εξασφαλίσουμε την είσοδό σας με επίσημο ξεναγό στο Μουσείο του Λούβρου.)

3η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEYLAND
Πρωινό και η μέρα σας είναι αφιερωμένη στο υπέροχο Βασίλειο του 
DISNEY, ένα από τα δημοφιλέστερα πάρκα διασκέδασης. Είναι ένα τεράστιο 
θεματικό πάρκο με ποικίλλων μορφών δραστηριότητες. Αποτελείται από 
πολλά λούνα παρκ, παιδικές χαρές και πίστες ενώ στήνονται τεράστια 
κτίρια, ξεπεταγμένα από παραμύθια του Walt Disney. Ανήκει στην εταιρεία 
Walt Disney και λειτούργησε για πρώτη φορά στις 17 Ιουλίου του 1955.
Επισκεφθείτε τον Πύργο της Ωραίας Κοιμωμένης, ταξιδέψτε στην χώρα 
του Πήτερ Παν και του Πινόκιο, ζήστε την περιπέτεια στην Άγρια Δύση, στο 
Βουνό των Κεραυνών και περπατήστε στα βήματα του Ιντιάνα Τζόουνς. Αργά 
το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ - ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ - 
ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΛΑΤΙΝΩΝ (QUARTIER LATIN) - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 
Πρωινό 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. Ο διοικητής της, Λονέ, είχε διατάξει να πυροβολήσουν κατά 
του πλήθους που την πολιορκούσε. Η ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης, 
που σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της βασιλικής αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε 
από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε 
στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που περικλείει την πλατεία Βοζ με το 
σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στην συνοικία των Λατίνων. 
Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητα μπιστρώ και καφετέριες συνθέτουν ένα 
μοναδικό μποέμ σύνολο. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους 
διανοούμενους της εποχής οι οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα 
διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στην 
επιβλητική εκκλησία την Παναγία των Παρισίων, τον Καθεδρικού ναού της 
πόλης. Σε αυτό το αριστούργημα όπου συνυπάρχουν στοιχεία πρώιμο ως 
και φλογερού γοτθικού ρυθμού θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για 
την ιστορία της πόλης από τον Μεσαίωνα ως τις μέρες μας, έτσι όπως έχει 
αποτυπωθεί στο μνημείο για το οποίο ο Βίκτωρ Ουγκώ αφιέρωσε το έργο 
του για τη διάσωσή του. Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (Όνφλερ, Ντοβίλ, Tροβίλ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία ολοήμερη εκδρομή στην 
υπέροχη Νορμανδία. Πρώτος μας σταθμός η παραμυθένια Ντoβίλ, γνωστή ως 
«Μονακό του Βορρά», παλιό αριστοκρατικό θέρετρο όπου σώζονται εξαίσια 
σπίτια. Περπατήστε στα γραφικά σοκάκια της πόλης και επισκεφθείτε την 
σκεπαστή αγορά της Ντοβίλ όπου κανείς μπορεί να βρει τοπικά προϊόντα. 
Τέλος σας συνιστούμε μια φωτογραφία στην διάσημη παραλία της πόλης 
όπου έχουν γυριστεί πολλές γαλλικές και διεθνής ταινίες. Στην συνέχεια 
επιβίβαση στο πούλμαν και διασχίζοντας την Τρουβίλ, αγαπημένη πόλη των 
ιμπρεσιονιστών, θα πάρουμε την Cote Fleurie, μέσα από μια καταπράσινη 
διαδρομή και θα φθάσουμε στο παλιό ψαράδικό χωριό των Βίκινγκς, την 
Honfleur, μία ιστορική περιοχή αμφιθεατρικά χτισμένη γύρω από το 

λιμανάκι, σημείο εκκίνησης όλων των μεγάλων θαλασσοπόρων της Γαλλίας. 
Χρόνος ελεύθερος για αγορές, φαγητό και καφέ. Επιστροφή στο Παρίσι. 
Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΑΡΚΟ ΑΣΤΕΡΙΞ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τo πάρκο Αστερίξ (Parc Astérix) 
που είναι το δεύτερο μεγάλο θεματικό πάρκο στο Παρίσι. Είναι ένα 
φανταστικό θεματικό πάρκο αναψυχής και περιπέτειας εμπνευσμένο από 
το δημοφιλές κόμικ «Αστερίξ». Το πάρκο αποτελείται από διάφορα λούνα 
παρκ, παιδικές χαρές και πίστες. Η επίσκεψη στο περήφανο γαλατικό χωριό, 
με αναπαραστάσεις ιστοριών, και οι φωτογραφίες με τους δημοφιλείς ήρωες 
του κόμικ θα σας συναρπάσει. Το πάρκο Αστερίξ είναι ένα θεματικό πάρκο 
που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες με παιχνίδια που κόβουν την ανάσα. Ο 
Αστερίξ, ο Οβελίξ, ο Πανοραμίξ, ο Κακόφονίξ, η Μιμίνα, οι Ρωμαίοι και οι 
λοιποί συγγενείς σας περιμένουν. Επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη για τις τελευταίες επισκέψεις 
και τελευταίες αγορές. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Παρισιού, και πτήση 
επιστροφής. 

Δώρο: 
 Eκδρομή στη 
Νορμανδία & 

Disneyland & Πάρκο 
Asterix

France
Από

545€
το άτομο

Αναχωρήσεις Aegean Airlines: 
14, 21, 28 Ιουλίου ’18 

04, 11, 18, 25 Αυγούστου ’18 
01 Σεπτεμβρίου ’18 

Γαλλία:
7, 8 ημέρες

ΠΑΡΙΣΙ - ALL TIME CLASSIC
Παρίσι, Mουσείο Λούβρου, Βερσαλλίες, Μουσείο Αρωμάτων 
Fragonard, Παναγία Παρισίων, Disneyland, Συνοικία Μαραί, 

Πλατεία Βαστίλης, Συνοικία Λατίνων (Quartier Latin), 
Όνφλερ, Ντοβίλ, Tροβίλ πάρκο Αστεριξ

Αναχωρήσεις Nαυλωμένη πτήση: 
08 Αυγούστου ’18 - 7 ημ. 
15 Αυγούστου ΄18 - 8 ημ.

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Πτήσεις με την ασφάλεια και την ποιότητα της Aegean Airlines 
στις καλύτερες ώρες για να έχετε πλήρεις όλες τις μέρες του 
ταξιδιού σας. 

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 
γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 
φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Ιδανικό ταξίδι για μικρούς & μεγάλους, με έντονες 
ταξιδιωτικές αναμνήσεις από τo αναλυτικό πρόγραμμα 
του Παρισιού & τις πόλεις στολίδια της Νορμανδίας, και 
ασυναγώνιστη ψυχαγωγία στην Disneyland και το μαγικό 
καλοκαιρινό πάρκο του Αστερίξ (https:/www.parcasterix.fr/en). 
Όλες οι παραπάνω μεταβάσεις μέσα στην τιμή.

• Επιλογές ξενοδοχείων ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
• Δυνατότητα προκράτησης στο Μουσείο του Λούβρου, για 

την αποφυγή καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας στις τεράστιες 
ουρές του μουσείου.

• Πολυτελές ιδιόκτητο λεωφορείο του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής σας.

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις.

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με απευθείας πτήσεις 

Αθήνα - Παρίσι - Αθήνα με την Aegean Airlines ή με ναυλωμένη πτήση 
αναλόγως της επιλογής σας. 

• Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής. 
• Μεταφορές, μετακινήσεις με πούλμαν του γραφείου μας. 
• Τοπικός ξεναγός στο Μουσείο του Λούβρου.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α. 
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Ποτά, γεύματα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
• Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, θεματικά πάρκα και γενικά όπου απαιτείται.
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
• Είσοδος στα Πάρκα της Disney και του Αστερίξ.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (1,65€ σε 3* και 2,65€ 

σε 4* ξεν/χεία).
• Checkpoint (15€).

Σημειώσεις: Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με την Aegean Airlines και επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς 
Θεσσαλονίκη από 70€ έως 90€. & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια από 120€ έως 140€. Στις αναχωρήσεις 04, 11, 18/08 επιβάρυνση 40€.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Ξενοδοχεία: ΒΒ LILA IBIS BERTIER NOVOTEL EST IBIS OPERA MILLENIUM  
OPERA

WEST MINISTER 
PLACE VENDOME

Aegean Airlines: 14, 21, 28 Ιουλίου ’18, 04, 11, 18, 25 Αυγούστου ’18 & 01 Σεπτεμβρίου ’18
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 595€ 645€ 735€ 735€ 895€ 1075€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 745€ 825€ 975€ 975€ 1315€  1650€
Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 495€ 545€ 535€ - 470€ 450€
Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 2ο 495€ 545€ 535€ - - -

Nαυλωμένη πτήση 08 Αυγούστου ’18 (7 ημέρες)
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 545€ 595€ 675€ 685€ 835€ 1025€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 695€ 775€ 915€ 925€  1235€ 1600€
Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 465€ 465€ 465€ - 395€ 450€
Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 2ο  465€ 465€ 465€ - - -

Nαυλωμένη πτήση 15 Αυγούστου ’18 (8 ημέρες)
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 575€ 630€ 725€ 735€ 895€ 1075€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 750€ 840€ 985€ 975€ 1385€ 1650€
Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 480€ 480€ 480€ - 395€ 450€
Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 2ο 480€ 480€ 480€ - - -

Φόροι αεροδρομίων: 150€

Πτήσεις:
Αναχώρηση: Aθήνα- Παρίσι 08:30 - 11:10
Επιστροφή: Παρίσι - Αθήνα 20:45 - 00:55
Ναυλωμένες Πτήσεις - Αναχώρηση: Aθήνα (& Θεσσαλονίκη) - Παρίσι 08/08: 12:00 - 14:15 15/08: 05:00 - 07:15
Ναυλωμένες Πτήσεις - Επιστροφή: Παρίσι - Αθήνα (& Θεσσαλονίκη) 14/08: 23:45 - (+1) 04:00 22/08: 20:45 - 00:55

Πτήσεις από 
Αθήνα &  

Θεσσαλονίκη
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Σημειώσεις: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
Για την αναχώρηση στις 15.08 το (8ήμερο) πρόγραμμα πραγματοποιείται αντίστροφα και έχει επιπλέον μια ελεύθερη μέρα στο Παρίσι. 

Ξενοδοχεία: ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Αναχώρηση: 08/08/18 (7ήμερο) 15/08/18 (8ήμερο) 08/08/18 (7ήμερο) 15/08/18 (8ήμερο)

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 645€ 675€ 695€ 740€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 845€ 895€ 895€ 985€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 395€ 395€ 495€ 495€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Από 

645€
το άτομο

France

Αναχωρήσεις: 
08 Αυγούστου ’18 - 7 ημ. 
15 Αυγούστου ’18 - 8 ημ. 

Γαλλία:
7, 8 ημέρες

ΠΑΡΙΣΙ - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΗ
Παρίσι, Mουσείο Λούβρου, Βερσαλλίες, Μουσείο Αρωμάτων 
Fragonard, Toυρ, Κάστρα Λείγηρα, Συνοικία Μαραί, Σαίντ Μαλό,  
Μον Σαν Μισέλ, πλατεία Βαστίλης, Συνοικία Λατίνων (Quartier Latin), 
Ντοβίλ, Τρουβίλ, Ονφλέρ, Καέν, Πολεμικό Μουσείο

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Παρίσι - Αθήνα με 

ναυλωμένη πτήση. 
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* (Ιbis) ή 4* (Novotel) (αλυσίδας 

ξενοδοχείων Accor) αναλόγως της επιλογής σας. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής. 
• Μεταφορές, μετακινήσεις με πούλμαν του γραφείου μας. 
• Τοπικός ξεναγός στο Μουσείο του Λούβρου.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α. 
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Ποτά, γεύματα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
• Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, θεματικά πάρκα και γενικά όπου 

απαιτείται.
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
• Είσοδος στο Πάρκο της Disney.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Παρίσι 1,65€ και 

Καέν 1€). 
• Checkpoint (15€).

Πτήσεις:
Αναχώρηση: Aθήνα- Παρίσι 08:30 - 11:10
Επιστροφή: Παρίσι - Αθήνα 20:45 - 00:55
Ναυλωμένες Πτήσεις - Αναχώρηση: Aθήνα (& Θεσσαλονίκη) - Παρίσι 08/08: 12:00 - 14:15 15/08: 05:00 - 07:15
Ναυλωμένες Πτήσεις - Επιστροφή: Παρίσι - Αθήνα (& Θεσσαλονίκη) 14/08: 23:45 - (+1) 04:00 22/08: 20:45 - 00:55

Πτήσεις από 
Αθήνα &  

Θεσσαλονίκη
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ (Ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το κοσμοπολίτικο Παρίσι. Μετά από ολιγόωρη πτήση, άφιξη στην πόλη του φωτός. 
Ακολουθώντας τη χρονολογική και καλλιτεχνική εξέλιξη του Παρισιού θα ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγηση, όπου 
θα δούμε το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, την μεγαλύτερη αψίδα του κόσμου, την Αψίδα του Θριάμβου, την διάσημη 
λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, την πλατεία Ομονοίας (το σημείο που διαδραματίστηκαν τα 
σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας της Γαλλικής επανάστασης), την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, τα πολυσύχναστα 
Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, τις φημισμένες πυραμίδες του Λούβρου, την Γαλλική Ακαδημία, την 
πλατεία του Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο, την νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο της πόλεως, την Παναγία των Παρισίων, το 
περίφημο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το Πάνθεον, τους πανέμορφους και με γαλλική φινέτσα κήπους του Λουξεμβούργου, 
την Εκκλησία του Αγίου Σουλπίκιου, τις καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από το Σαν Ζερμαίν ντε Πρε με τα διάσημα καφέ, 
την Σχολή Καλών Τεχνών, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό που σήμερα έχει μετατραπεί στο μουσείο Ορσέ και τέλος 
το περίφημο πολεμικό μουσείο, όπου είναι θαμμένος ο Ναπολέων, γνωστό ως το μέγαρο των Απομάχων. Εν συνεχεία 
μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος στην διάθεσή σας. H δική μας πρόταση είναι να 
πραγματοποιήσετε προαιρετική Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με τα περίφημα μπατώ μους και βραδινή βόλτα στη μαγευτική 
Μονμάρτη, στην Πλατεία των καλλιτεχνών. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΥΒΡΟ (ξενάγηση) -ΜΟΥΣΕΙΟ FRAGONARD - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ (επίσκεψη) 
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στο μουσείο του Λούβρου, όπου στην ξενάγηση μας θα δούμε την Τζοκόντα, 
την Αφροδίτη της Μήλου, την Νίκη της Σαμοθράκης, όπως επίσης την ελληνική, την ρωμαϊκή, και ένα μέρος 
της αιγυπτιακής πτέρυγας. Επίσης θα θαυμάσουμε τους μοναδικούς πίνακες του “David” και του “De la Croix”. 
Ακολούθως θα μεταφερθούμε στο Μουσείο Αρωμάτων Fragonard, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε 
στην ιστορία των αρωμάτων και να δοκιμάσουμε τα πιο αντιπροσωπευτικά από κάθε κατηγορία τους. Στην συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το ανάκτορο των Βερσαλλιών, για θα δούμε τα βασιλικά δωμάτια καθώς και το δωμάτιο των 
κατόπτρων, όπου έχουν υπογραφεί πολλές συνθήκες. Αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τους 
καταπληκτικούς κήπους του Λουδοβίκου, οι οποίοι αποτέλεσαν το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων 
της Ευρώπης. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για αγορές και βόλτα στην πανέμορφη πόλη. Για το βράδυ η πρόταση 
μας είναι να διασκεδάσετε (προαιρετικά) στα περίφημα καμπαρέ του Παρισιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

(Για την ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου 
που είναι 25€ για ενήλικες και 5€ για παιδιά (δικαίωμα κράτησης). Στις τιμές περιλαμβάνεται σύστημα ενοικίασης ακουστικών.Παιδιά κάτοικοι 
Ευρωπαϊκής ένωσης έως 25 ετών η είσοδος είναι δωρεάν. Υποχρεωτική κράτηση και προπληρωμή εισόδου λίγες μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη 
περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδό σας με επίσημο ξεναγό στο Μουσείο του Λούβρου.)

3η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ - ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ - ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΛΑΤΙΝΩΝ (QUARTIER LATIN) - 

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 
Πρωινό 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. Ο διοικητής της, Λονέ, είχε διατάξει να πυροβολήσουν κατά του πλήθους που την πολιορκούσε. Η 
ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης, που σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της βασιλικής αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε 
από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί 
που περικλείει την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στην συνοικία των Λατίνων. 
Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητα μπιστρώ και καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ σύνολο. Η γειτονιά αυτή 
φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής οι οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα 
μαγαζιά της περιοχής. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στην επιβλητική εκκλησία την Παναγία των Παρισίων, τον 
Καθεδρικού ναού της πόλης. Σε αυτό το αριστούργημα όπου συνυπάρχουν στοιχεία πρώιμο ως και φλογερού 
γοτθικού ρυθμού θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την ιστορία της πόλης από τον Μεσαίωνα ως τις μέρες 
μας, έτσι όπως έχει αποτυπωθεί στο μνημείο για το οποίο ο Βίκτωρ Ουγκώ αφιέρωσε το έργο του για τη διάσωσή 
του. Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - TOYΡ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη πόλη Tουρ, στη συμβολή των ποταμών Λίγηρα και Σερ. Με την άφιξη θα 
κάνουμε τη περιήγηση μας στη μεσαιωνική πόλη, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: TΟΥΡ - ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ - KAEN 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την κοιλάδα του Λίγηρα, του μεγαλύτερου ποταμού της Γαλλίας. Σε αυτή τη μαγευτική 
περιοχή, που αποτέλεσε το λίκνο της αναγεννησιακής τέχνης στη Γαλλία και την αφετηρία του αγώνα της Ιωάννας της Λορένης 
στο τέλος του Εκατονταετούς πολέμου. θα επισκεφθούμε το κάστρο-φρούριο Αμπουάζ (15ος αι.), Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO, στο παρεκκλήσι Σαιν Ουμπέρ του οποίου είναι θαμμένος ο Λεονάρντο ντα Βίντσι. Επόμενη 
επίσκεψη το επιβλητικό κάστρο Σαμπόρ (16ος αι.), που φέρει και αυτό την υπογραφή του Λεονάρντο Ντα Βίντσι και έχει 
ανακηρυχτεί επίσης Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Αναχώρηση για την Καέν, τη μεγαλύτερη πόλη της Κάτω 
Νορμανδίας, πόλη με εντυπωσιακό πολιτισμικό παρελθόν, που αποτέλεσε σημείο-κλειδί στη Μάχη της Νορμανδίας. Επίσκεψη 
στο Μουσείο Μνήμης της Καέν, με εκθέματα που αφηγούνται την ιστορία του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, της απόβασης των 
Συμμάχων (D-Day, 6/6/1944) και της Μάχης της Νορμανδίας. Ένα μουσείο που σφραγίζει τις αξίες ειρήνης και της υπεράσπισης 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΚΑΕΝ - ΣΑΙΝ ΜΑΛΟ - ΜΟΝ ΣΑΙΝ ΜΙΣΕΛ 
Μετά το πρωινό, κατευθυνόμαστε στην κάστρο-πολιτεία Σαιν Μαλό στις ακτές της Μάγχης, που αποτέλεσε 
καταφύγιο κουρσάρων και πειρατών τον 16ο αι. Μια πόλη-οχυρό, που αναστηλώθηκε εντυπωσιακά μετά τη 
σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή της στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παραδομένοι στην αύρα του Ατλαντικού, θα 
περπατήσουμε εντός στην εντός των τειχών μεσαιωνική πόλη με τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βικεντίου και τον 
Πύργο στον οποίο στεγάζεται το μουσείο της πόλης. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό αριστούργημα, το Μον Σαιν 
Μισέλ, ένα βραχώδες νησάκι στη μέση μιας απέραντης έκτασης από κίτρινη άμμο, η οποία με την πλημμυρίδα 
καλύπτεται από θάλασσα. Στην κορυφή του δεσπόζει το Αβαείο του Αγίου Μιχαήλ, Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Το λιλιπούτειο χωριουδάκι στους πρόποδες του λόφου με τα πέτρινα 
σπιτάκια με τα λουλούδια, τα λιθόστρωτα δρομάκια του και τα γραφικά πανδοχεία του δίνουν την εντύπωση ότι 
μόλις άνοιξες ένα παράθυρο στον Μεσαίωνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: KAEN - ΝΤΟΒΙΛ - ΤΡΟΥΒΙΛ - ΟΝΦΛΕΡ - ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το δίδυμο κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο Ντοβίλ-Τρουβίλ, λίκνο 
της Μπελ Επόκ και του στιλ Αρ Νουβό. Θαυμάστε κατά μήκος της διάσημης παραλιακής τα πολυτελή κτήρια-
σπίτια και ξενοδοχεία, τα αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια, τα εμπορικά μαγαζιά πολυτελείας ή δοκιμάστε την 
τύχη σας στο Καζίνο. Αναχώρηση για τη γραφική Ονφλέρ, μια τόση δα πολιτεία σαν μινιατούρα του 17ου αιώνα, 
μέσα στα λουλούδια, όπως λέει και το όνομά της. Εδώ, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει στην εποχή που οι 
πρώιμοι ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι απαθανάτιζαν το κεντρικό λιμανάκι και την αμφιθεατρικά χτισμένη πόλη. Αργά 
το απόγευμα, μεταφορά στο αεροδρόμιο για τη πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Ναυλωμένες Πτήσεις στις καλύτερες ώρες για να έχετε πλήρεις 
όλες τις μέρες του ταξιδιού σας. 

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 
γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 
φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Ιδανικό ταξίδι για μικρούς & μεγάλους, με έντονες 
ταξιδιωτικές αναμνήσεις από τo αναλυτικό πρόγραμμα του 
Παρισιού & τις πόλεις στολίδια της Νορμανδίας και της 
Βρετάνης.

• Επιλογές ξενοδοχείων ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

• Δυνατότητα προκράτησης στο Μουσείο του Λούβρου, για 
την αποφυγή καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας στις τεράστιες 
ουρές του μουσείου.

• Πολυτελές ιδιόκτητο λεωφορείο του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής σας.

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις.
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Γαλλία & Αγγλία:
7, 8 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
08 Αυγούστου ’18 - 7 ημ.
15 Αυγούστου ’18 - 8 ημ.

ΛΟΝΔΙΝΟ - ΠΑΡΙΣΙ
Βρετανικό Μουσείο, Mουσείο Λούβρου, Βερσαλλίες, Μουσείο Αρωμάτων Fragonard, 
Παναγία Παρισίων, Συνοικία Μαραί, Πλατεία Βαστίλης, Συνοικία Λατίνων (Quartier Latin) 

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Παρίσι - Αθήνα με 

ναυλωμένη πτήση.
• Εισιτήριο πλοίου Ντόβερ-Καλαί.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής. 
• Μεταφορές, μετακινήσεις με πούλμαν του γραφείου μας. 
• Τοπικός ξεναγός στο Μουσείο του Λούβρου.
• Ελληνόφωνος ξεναγός για τη ξενάγηση στο Βρετανικό Μουσείο.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α. 
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Ποτά, γεύματα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
• Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, θεματικά πάρκα και γενικά όπου 

απαιτείται.
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Παρίσι 1,65€).
• Checkpoint (15€).
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Τιμές: 7 ημέρες 8 ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 695€ 745€

Τιμή σε μονόκλινο 905€ 985€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 595€ 645€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Σημειώσεις: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
Για την αναχώρηση στις 08.08 το (7ήμερο) πρόγραμμα πραγματοποιείται αντίστροφα. Για την αναχώρηση 15.08 το (8ήμερο) πρόγραμμα έχει μία επιπλέον 
διανυκτέρευση στο Παρίσι. 

Από 

695€
το άτομο

France England&
Πτήσεις:

Αναχώρηση: Aθήνα- Παρίσι 08:30 - 11:10
Επιστροφή: Παρίσι - Αθήνα 20:45 - 00:55
Ναυλωμένες Πτήσεις - Αναχώρηση: Aθήνα (& Θεσσαλονίκη) - Παρίσι 08/08: 12:00 - 14:15 15/08: 05:00 - 07:15
Ναυλωμένες Πτήσεις - Επιστροφή: Παρίσι - Αθήνα (& Θεσσαλονίκη) 14/08: 23:45 - (+1) 04:00 22/08: 20:45 - 00:55

Πτήσεις από 
Αθήνα &  

Θεσσαλονίκη
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1η ημέρα: AΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ - ΚΑΛΑΙ - NTOBΕΡ - ΛΟΝΔΙΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το κοσμοπολίτικο Παρίσι. Μετά από ολιγόωρη πτήση, άφιξη στην πόλη του φωτός. 
Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τo Kαλαί, όπου θα πάρουμε το πλοίο με προορισμό τις ακτές της Αγγλίας στο 
Ντόβερ. Μία εμπειρία μοναδική το πέρασμα της Μάγχης. Αργά το απόγευμα άφιξη στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασίλειου 
το Λονδίνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Το βράδυ σας 
προτείνουμε να περπατήστε στο φωτισμένο Πικαντίλυ και να ξενυχτήσετε στις πάμπ του Σόχο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ (Πανοραμική ξενάγηση - Βρετανικό Μουσείο)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αρχίζει η ξενάγησή μας στη Βρετανική πρωτεύουσα. Θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα του 
Λονδίνου περνώντας από το φημισμένο Χάϋντ Παρκ με τα ανάκτορα του Κένσινγκτον, την Μαρμπλ Αρτς (μαρμάρινη αψίδα), την 
πλατεία Τραφάλγκαρ, θα περάσουμε από το περίφημο κτίριο του Κοινοβουλίου, το Μπιγκ Μπεν, το αβαείο του Ουέστμινστερ, 
το Γουάιχολ, όπου βρίσκονται όλα τα υπουργεία της χώρας, το Χρηματιστήριο, την Τράπεζα της Αγγλίας, τον Καθεδρικό ναό του 
Αγίου Παύλου και τον Πύργο του Λονδίνου με τη γέφυρα. Η ξενάγησή μας τελειώνει με την επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο. Η 
Ελληνική πτέρυγα με τα περίφημα Μάρμαρα του Παρθενώνα θα αποτελέσουν τον λόγω της επίσκεψης μας. Χρόνος ελεύθερος. 
Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ (Προαιρετική Κρουαζιέρα στο Τάμεση)
Μετά το πρόγευμα η ημέρα είναι ελεύθερη για να επισκεφθείτε κάποια από τα εκατοντάδες αξιοθέατα του Λονδίνου. 
Μπείτε στην ουρά για το μουσείο Μαντάμ Τουσσό, για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, για την Εθνική Πινακοθήκη, 
επισκεφθείτε τα κοσμήματα του στέμματος στο Πύργο του Λονδίνου και δειπνήστε σε στυλ Εδουάρδου ή Ελισάβετ 
σε κάποιο από τα κάστρα και τα εστιατόρια της πόλης. Επίσης δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι εκδρομή στο Λονδίνο 
δεν νοείται χωρίς ψώνια. Η περίφημη Όξφορντ Στρητ με τα αμέτρητα πολυκαταστήματα, η Μποντ Στρητ με τους 
γνωστούς οίκους μόδας και η Ρήτζεντ Στρητ με καταστήματα υψηλής ποιότητας αποτελούν αγοραστικό πόλο έλξης 
εκατομμυρίων επισκεπτών του Λονδίνου. Σας προτείνουμε να κάνετε μια κρουαζιέρα στον Τάμεση, όπου θα έχετε 
την ευκαιρία να γνωρίσετε τις μελλοντικές εγκαταστάσεις του Νέου Λονδίνου. Προχωρώντας προς τις εκβολές του 
Τάμεση, φτάνουμε στο Γκρήνουιτς. Θαυμάζοντας το πλοίο Cutty Shark (παλιός δρόμωνας του Βασιλικού Ναυτικού 
της Αγγλίας) ξεκινάμε για το γνωστό αστεροσκοπείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΝΤΟΒΕΡ - ΚΑΛΑΙ - ΠΑΡΙΣΙ 
Πρωινό και σήμερα θα αποχαιρετήσουμε την πανέμορφη πόλη του Λονδίνου για να αναχωρήσουμε για τη Γαλλία. 
Θα επιβιβαστούμε στο πλοίο από το Ντόβερ και θα αποβιβαστούμε στο Καλαί μετά από ταξίδι περίπου τεσσάρων 
ωρών. Αργά το απόγευμα, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Παρίσι. H δική μας πρόταση είναι να 
πραγματοποιήσετε προαιρετική Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με τα περίφημα μπατώ μους και βραδινή βόλτα στη 
μαγευτική Μονμάρτη, στην Πλατεία των καλλιτεχνών. Xρόνος ελεύθερος για την πρώτη γνωριμία της πόλης. 
Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ (Ξενάγηση πόλης)
Πρωινό. Ακολουθώντας τη χρονολογική και καλλιτεχνική εξέλιξη του Παρισιού θα ξεκινήσουμε την πανοραμική 
ξενάγηση, όπου θα δούμε το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, την μεγαλύτερη αψίδα του κόσμου, την Αψίδα του 
Θριάμβου, την διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, την πλατεία Ομονοίας (το 
σημείο που διαδραματίστηκαν τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας της Γαλλικής επανάστασης), την εκκλησία 
της Αγίας Μαγδαληνής, τα πολυσύχναστα Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, τις φημισμένες 
πυραμίδες του Λούβρου, την Γαλλική Ακαδημία, την πλατεία του Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο, την νέα 
γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο της πόλεως, την Παναγία των Παρισίων, το περίφημο Πανεπιστήμιο της 
Σορβόννης, το Πάνθεον, τους πανέμορφους και με γαλλική φινέτσα κήπους του Λουξεμβούργου, την 
Εκκλησία του Αγίου Σουλπίκιου, τις καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από το Σαν Ζερμαίν ντε Πρε με τα διάσημα 
καφέ, την Σχολή Καλών Τεχνών, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό που σήμερα έχει μετατραπεί στο μουσείο 
Ορσέ και τέλος το περίφημο πολεμικό μουσείο, όπου είναι θαμμένος ο Ναπολέων, γνωστό ως το μέγαρο των 
Απομάχων. Εν συνεχεία μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος στην 
διάθεσή σας. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΥΒΡΟ (Ξενάγηση) - ΜΟΥΣΕΙΟ FRAGONARD - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ (Επίσκεψη) 
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στο μουσείο του Λούβρου, όπου στην ξενάγηση μας θα δούμε την 
Τζοκόντα, την Αφροδίτη της Μήλου, την Νίκη της Σαμοθράκης, όπως επίσης την ελληνική, την ρωμαϊκή, 
και ένα μέρος της αιγυπτιακής πτέρυγας. Επίσης θα θαυμάσουμε τους μοναδικούς πίνακες του “David” 
και του “De la Croix”. Ακολούθως θα μεταφερθούμε στο Μουσείο Αρωμάτων Fragonard, όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να περιηγηθούμε στην ιστορία των αρωμάτων και να δοκιμάσουμε τα πιο αντιπροσωπευτικά 
από κάθε κατηγορία τους. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το ανάκτορο των Βερσαλλιών, για θα δούμε 
τα βασιλικά δωμάτια καθώς και το δωμάτιο των κατόπτρων, όπου έχουν υπογραφεί πολλές συνθήκες. 
Αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τους καταπληκτικούς κήπους του Λουδοβίκου, οι 
οποίοι αποτέλεσαν το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. Το απόγευμα χρόνος 
ελεύθερος για αγορές και βόλτα στην πανέμορφη πόλη. Για το βράδυ η πρόταση μας είναι να διασκεδάσετε 
(προαιρετικά) στα περίφημα καμπαρέ του Παρισιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

(Για την ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος 
εισόδου που είναι 25€ για ενήλικες και 5€ για παιδιά (δικαίωμα κράτησης). Στις τιμές περιλαμβάνεται σύστημα ενοικίασης ακουστικών. 
Παιδιά κάτοικοι Ευρωπαϊκής ένωσης έως 25 ετών η είσοδος είναι δωρεάν. Υποχρεωτική κράτηση και προπληρωμή εισόδου λίγες 
μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδό σας με επίσημο ξεναγό στο 
Μουσείο του Λούβρου.)

7η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - (ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ - ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ - ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΛΑΤΙΝΩΝ 

(QUARTIER LATIN) - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ) - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό 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. Ο διοικητής της, Λονέ, είχε διατάξει να 
πυροβολήσουν κατά του πλήθους που την πολιορκούσε. Η ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης, 
που σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της βασιλικής αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε από το 1880 ως 
εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που 
περικλείει την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στην συνοικία των 
Λατίνων. Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητα μπιστρώ και καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ 
σύνολο. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής οι οποίοι 
απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε 
στην επιβλητική εκκλησία την Παναγία των Παρισίων, τον Καθεδρικού ναού της πόλης. Σε αυτό το 
αριστούργημα όπου συνυπάρχουν στοιχεία πρώιμο ως και φλογερού γοτθικού ρυθμού θα έχουμε την 
ευκαιρία να μιλήσουμε για την ιστορία της πόλης από τον Μεσαίωνα ως τις μέρες μας, έτσι όπως έχει 
αποτυπωθεί στο μνημείο για το οποίο ο Βίκτωρ Ουγκώ αφιέρωσε το έργο του για τη διάσωσή του. 
Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για τη πτήση επιστροφής μας 
στην Αθήνα. 

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Ναυλωμένες πτήσεις στις καλύτερες ώρες για να έχετε πλήρεις 
όλες τις μέρες του ταξιδιού σας. 

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 
γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 
φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Εξαιρετικό πρόγραμμα - 2 εκδρομές στην τιμή του ενός - 
Ταξίδι σε 2 απ’ τις σημαντικότερες μητροπόλεις του πλανήτη, με 
πλούσιο πρόγραμμα στην κάθε πόλη. Μετάβαση από το Callai 
στο Dover ακτοπλοικώς, σε μια θάλασσα ιδιαίτερα σημαντική 
κατά τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο. 

• Δυνατότητα προκράτησης στο Μουσείο του Λούβρου, για 
την αποφυγή καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας στις τεράστιες 
ουρές του μουσείου.

• Πολυτελή λεωφορεία καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής σας.

• Εγγυημένη αναχώρηση!

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις.
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Δώρο:  
2 δείπνα στη 
Eurodisney

Από 

1025€
το άτομο

France

Γαλλία:
7, 8 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
08 Αυγούστου ’18 - 7 ημ.
15 Αυγούστου ’18 - 8 ημ.

ΠΑΡΙΣΙ - DISNEYLAND
Παρίσι, Mουσείο Λούβρου, Βερσαλλίες, Μουσείο 
Αρωμάτων Fragonard, Παναγία Παρισίων, 
Disneyland, Συνοικία Μαραί, πλατεία Βαστίλης, 
Συνοικία Λατίνων (Quartier Latin)

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ (Ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το κοσμοπολίτικο Παρίσι. 
Μετά από ολιγόωρη πτήση, άφιξη στην πόλη του φωτός. Ακολουθώντας τη 
χρονολογική και καλλιτεχνική εξέλιξη του Παρισιού θα ξεκινήσουμε την 
πανοραμική ξενάγηση, όπου θα δούμε το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, 
την μεγαλύτερη αψίδα του κόσμου, την Αψίδα του Θριάμβου, την διάσημη 
λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, την πλατεία 
Ομονοίας (το σημείο που διαδραματίστηκαν τα σημαντικότερα γεγονότα της 
ιστορίας της Γαλλικής επανάστασης), την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, 
τα πολυσύχναστα Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, τις 
φημισμένες πυραμίδες του Λούβρου, την Γαλλική Ακαδημία, την πλατεία 
του Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο, την νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο 
της πόλεως, την Παναγία των Παρισίων, το περίφημο Πανεπιστήμιο της 
Σορβόννης, το Πάνθεον, τους πανέμορφους και με γαλλική φινέτσα κήπους 
του Λουξεμβούργου, την Εκκλησία του Αγίου Σουλπίκιου, τις καλλιτεχνικές 
γειτονιές γύρω από το Σαν Ζερμαίν ντε Πρε με τα διάσημα καφέ, την 
Σχολή Καλών Τεχνών, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό που σήμερα έχει 
μετατραπεί στο μουσείο Ορσέ και τέλος το περίφημο πολεμικό μουσείο, 
όπου είναι θαμμένος ο Ναπολέων, γνωστό ως το μέγαρο των Απομάχων. 
Εν συνεχεία μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και 
χρόνος ελεύθερος στην διάθεσή σας. H δική μας πρόταση είναι να 
πραγματοποιήσετε προαιρετική Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με τα περίφημα 
μπατώ μους και βραδινή βόλτα στη μαγευτική Μονμάρτη, στην Πλατεία των 
καλλιτεχνών. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΥΒΡΟ (Ξενάγηση) - ΜΟΥΣΕΙΟ 
FRAGONARD - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ (Επίσκεψη) 
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στο μουσείο του Λούβρου, όπου στην 
ξενάγηση μας θα δούμε την Τζοκόντα, την Αφροδίτη της Μήλου, την Νίκη 
της Σαμοθράκης, όπως επίσης την ελληνική, την ρωμαϊκή, και ένα μέρος της 
αιγυπτιακής πτέρυγας. Επίσης θα θαυμάσουμε τους μοναδικούς πίνακες του 
“David” και του “De la Croix”. Ακολούθως θα μεταφερθούμε στο Μουσείο 
Αρωμάτων Fragonard, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε 
στην ιστορία των αρωμάτων και να δοκιμάσουμε τα πιο αντιπροσωπευτικά 
από κάθε κατηγορία τους. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το ανάκτορο 
των Βερσαλλιών, για θα δούμε τα βασιλικά δωμάτια καθώς και το δωμάτιο 
των κατόπτρων, όπου έχουν υπογραφεί πολλές συνθήκες. Αργότερα θα 
έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τους καταπληκτικούς κήπους 
του Λουδοβίκου, οι οποίοι αποτέλεσαν το πρότυπο των περισσοτέρων 

Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για 
αγορές και βόλτα στην πανέμορφη πόλη. Για το βράδυ η πρόταση μας 
είναι να διασκεδάσετε (προαιρετικά) στα περίφημα καμπαρέ του Παρισιού. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

(Για την ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας 
να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου που είναι 25€ 
για ενήλικες και 5€ για παιδιά (δικαίωμα κράτησης). Στις τιμές περιλαμβάνεται 
σύστημα ενοικίασης ακουστικών. Παιδιά κάτοικοι Ευρωπαϊκής ένωσης έως 25 
ετών η είσοδος είναι δωρεάν. Υποχρεωτική κράτηση και προπληρωμή εισόδου 
λίγες μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να 
εξασφαλίσουμε την είσοδό σας με επίσημο ξεναγό στο Μουσείο του Λούβρου.)

3η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ (ελεύθερη μέρα)
Πρωινό και η μέρα σας ελεύθερη να την εκμεταλλευτείτε όπως εσείς 
επιθυμείτε. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ - ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ - 
ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΛΑΤΙΝΩΝ (QUARTIER LATIN) - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 
Πρωινό 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. Ο διοικητής της, Λονέ, είχε διατάξει να πυροβολήσουν κατά 
του πλήθους που την πολιορκούσε. Η ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης, 
που σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της βασιλικής αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε 
από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε 
στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που περικλείει την πλατεία Βοζ με το 
σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στην συνοικία των Λατίνων. 
Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητα μπιστρώ και καφετέριες συνθέτουν ένα 
μοναδικό μποέμ σύνολο. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους 
διανοούμενους της εποχής οι οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα 
διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στην 
επιβλητική εκκλησία την Παναγία των Παρισίων, τον Καθεδρικού ναού της 
πόλης. Σε αυτό το αριστούργημα όπου συνυπάρχουν στοιχεία πρώιμο ως 
και φλογερού γοτθικού ρυθμού θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για 
την ιστορία της πόλης από τον Μεσαίωνα ως τις μέρες μας, έτσι όπως έχει 
αποτυπωθεί στο μνημείο για το οποίο ο Βίκτωρ Ουγκώ αφιέρωσε το έργο 
του για τη διάσωσή του. Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - EURODISNEY

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον μαγικό κόσμο της Eurodisney, 
ένα τεράστιο θεματικό πάρκο με πολλές δραστηριότητες, που ανήκει στην 
εταιρεία Walt Disney και λειτούργησε για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1992. 
Επισκεφθείτε τον Πύργο της Ωραίας Κοιμωμένης, ταξιδέψτε στη χώρα 
του Πήτερ Παν, των Πειρατών την Καραϊβικής και του Πινόκιο, ζήστε την 
περιπέτεια της Άγριας Δύσης στο Βουνό των Κεραυνών, ακολουθήστε 
τα βήματα του Ιντιάνα Τζόουνς ή κάντε μια βόλτα με ποταμόπλοιο στον 
Μισισιπή. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: EURODISNEY
Πρωινό και ακόμη μια μέρα στην διάθεση σας στον θαυμαστό κόσμο του 
Ντίσνεϊ. Αφεθείτε στη μαγεία, νιώστε παιδιά και δείτε να ζωντανεύουν τα 
παραμύθια των παιδικών σας χρόνων. Διανυκτέρευση. 

7η ημέρα: EURODISNEY - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα που θα μεταφερθούμε στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα. 

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής Αθήνα - Παρίσι - Αθήνα με τη 

Aegean Airlines.
• Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εξωτερικού. 
• Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν του γραφείου μας.
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• (4) διαν/σεις στο ξενοδοχείο Hotel Ibis Berthier porte de Clichy 

Batignoles 3*.
• (2) διαν/σεις στο ξενοδοχείο Santa Fe στη Ντίσνευ.
• (2) δείπνα σε εστιατόριο του πάρκου της Ντίσνευ. 
• Δωρεάν κάρτες εισόδου στην Eurodisney για τρεις (03) μέρες.
• Πανοραμική ξενάγηση Παρισιού.
• Επίσκεψη στις Βερσαλλίες.
• Ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου & Μουσείο αρωμάτων Fragonard.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. 
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων.
• Ποτά, γεύματα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
• Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς/αρχαιολογικούς χώρους, παλάτια και 

γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (το άτομο τη βραδιά 1,65€ στο Παρίσι).
• Checkpoint (10€).

Σημειώσεις: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και 
υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. Για την 
αναχώρηση στις 15.08 το (8ήμερο) πρόγραμμα έχει επιπλέον μια ελεύθερη 
μέρα στο Παρίσι.  Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με 
εσωτερική πτήση το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & 
Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€.

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Πτήσεις με την ασφάλεια και την ποιότητα της Aegean Airlines 
στις καλύτερες ώρες για να έχετε πλήρεις όλες τις μέρες του 
ταξιδιού σας. 

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 
γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 
φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Ιδανικό ταξίδι για μικρούς & μεγάλους, με έντονες 
ταξιδιωτικές αναμνήσεις από τo αναλυτικό πρόγραμμα του 
Παρισιού και ασυναγώνιστη ψυχαγωγία και διαμονή στην 
Disneyland (2 νύχτες).

• Επιλογές ξενοδοχείων ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
• Δυνατότητα προκράτησης στο Μουσείο του Λούβρου, για 

την αποφυγή καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας στις τεράστιες 
ουρές του μουσείου.

• Πολυτελές ιδιόκτητο λεωφορείο του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής σας.

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις.

Πτήσεις:
Αναχώρηση: Aθήνα- Παρίσι 08:30 - 11:10
Επιστροφή: Παρίσι - Αθήνα 20:45 - 00:55
Ναυλωμένες Πτήσεις - Αναχώρηση: Aθήνα (& Θεσσαλονίκη) - Παρίσι 08/08: 12:00 - 14:15 15/08: 05:00 - 07:15
Ναυλωμένες Πτήσεις - Επιστροφή: Παρίσι - Αθήνα (& Θεσσαλονίκη) 14/08: 23:45 - (+1) 04:00 22/08: 20:45 - 00:55

Aegean Airlines με αναχωρήσεις: 14, 21,28/Ιουλίου – 04, 11, 18, 25/Αυγούστου & 01 Σεπτεμβρίου

Εκδρομή Ημέρες Δίκλινο 3κλινο 4κλινο
Παιδικό 

(4-11 ετών)
Αεροπορική Φόροι Παρατηρήσεις

Παρίσι- 
Disneyland

7 1075€ 975€ 925€ 625€
Aegean 
Airlines

150€
Ημιδιατροφή στη διαμονή μας εντός της 

Eurodisney & δώρο 03 ημερήσιες εισόδους

Ναυλωμένη πτήση: 7 ημέρες με αναχώρηση 08 /Αυγούστου 2018

Εκδρομή Ημέρες Δίκλινο 3κλινο 4κλινο
Παιδικό 

(4-11 ετών)
Αεροπορική Φόροι Παρατηρήσεις

Παρίσι- 
Disneyland

7 1025€ 925€ 875€ 575€
08/08 

Ναυλωμένη 
πτήση

150€
Ημιδιατροφή στη διαμονή μας εντός της 

Eurodisney & δώρο 03 ημερήσιες εισόδους

Ναυλωμένη πτήση: 8 ημέρες με αναχώρηση 15 /Αυγούστου 2018

Εκδρομή Ημέρες Δίκλινο 3κλινο 4κλινο
Παιδικό 

(4-11 ετών)
Αεροπορική Φόροι Παρατηρήσεις

Παρίσι- 
Disneyland

8 1075€ 975€ 925€ 625€
15/08 

Ναυλωμένη 
πτήση

150€
Ημιδιατροφή στη διαμονή μας εντός της 

Eurodisney & δώρο 03 ημερήσιες εισόδους

Πτήσεις από 
Αθήνα &  

Θεσσαλονίκη
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Περιλαμβάνονται: 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα & Βενετία - 

Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4).
• Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογή σας. 
• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου).
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Εισιτήριο για τη μίνι κρουαζιέρα στο Καλάνγκ. 
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Βαπορέτο Βενετίας (15€).
• Είσοδος στο Ωκεανογραφικό Μουσείο.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint (25€).
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Μασσαλία 2,5€, 

Νίκαια 2,5€, Γένοβα 3€).

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/Ηγουμενίτσας. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι 
της Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.

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

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

4η μέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΑΡΛ - ΑΒΙΝΙΟΝ - ΓΚΟΡΝΤΕΣ - 
ΛΕΒΑΝΤΕΣ 
 Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιστορική πόλη Άρλ, γνωστή σαν 
αρχαία Ρωμαϊκή Αρελάτη, την πόλη με τα περισσότερο Ρωμαϊκά μνημεία 
στην Γαλλία. Θα δούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο, την καλοδιατηρημένη Αρένα, 
την Ρωμαϊκή νεκρόπολη, και τον Ιερό Ναό του Αγίου Τροφίμου. Η πόλη 
έχει ανακηρυχτεί από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Αβινιόν πρωτεύουσα του 
νομού Βωκλύζ, χτισμένη στις όχθες του Ροδανού ποταμού, γνωστή ως έδρα 
των 7 παπών γαλλικής καταγωγής την περίοδο 1309-1377. Στην περιήγηση 

μας στο ιστορικό κέντρο θα δούμε το Παπικό Παλάτι και το Επισκοπικό 
Συγκρότημα που είναι και το μεγαλύτερο σε όγκο γοτθικό κτίσμα στην 
Ευρώπη, την πλατεία του Δημαρχείου και την περίφημη Γέφυρα της Αβινιόν. 
Χρόνος ελεύθερος για όσους θέλουν να επισκεφθούν εσωτερικά το Παπικό 
Παλάτι. Συνεχίζουμε για ένα από τα ομορφότερα χωριά της Προβηγκίας 
κοντά στην Αβινιόν το Γκόρντες. Εδώ η αύρα της Μεσογείου είναι έντονη, οι 
ρυθμοί χαλαροί και το ηλιοβασίλεμα πάνω από τα χωράφια με τις λεβάντες 
μαγευτικό. Επιστροφή στη Μασσαλία αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση. 

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

6η μέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΣΑΙΝ ΤΡΟΠΕ - ΚΑΝΝΕΣ - ΝΙΚΑΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Σαιν Τροπέ, 
γνωστό για τις πολυτελείς βίλες των διασήμων, τα πολυτελή σκάφη, και 
τα γραφικά σοκάκια στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα» της Κυανής Ακτής, τις 
Κάννες, με τη θρυλική Κραουαζέτ, την παραλιακή λεωφόρο με τους φοίνικες, 
τις πλαζ, τα ξενοδοχεία της Μπελ Επόκ, τις πανάκριβες μπουτίκ και το 
Μέγαρο του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ. Νωρίς το απόγευμα άφιξη στην 
κοσμοπολίτικη Νίκαια, πρωτεύουσα της Γαλλικής Ριβιέρα που θεωρείται 
ένας από τους παλαιότερους οικισμούς της Ευρώπης και πήρε το όνομα 
της προς τιμή της θεάς Νίκης. Στην απογευματινή πανοραμική περιήγηση 
θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο, Des Anglais που εκτείνεται κατά 
μήκος της παραλίας και πήρε όνομά της από μια ομάδα Άγγλων τουριστών 
που κατά τον 18ο συνήθιζαν να περνούν εδώ το χειμώνα, λόγω του ήπιου 
κλίματος. Θα δούμε το εμβληματικό ξενοδοχείο «Negresco», θα περάσουμε 
από την κεντρική πλατεία της πόλης την πλατεία Μασένα με το άγαλμα του 
Ποσειδώνα, στη συνέχεια θα δούμε την πλατεία Γκαριμπάλντι και τέλος θα 
δούμε τον Καθεδρικός Ναό της Νίκαιας αφιερωμένος στη Αγία Ρεπαράτη. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος να περιπλανηθείτε 
στα γραφικά στενά της παλιάς πόλης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΕΖ - ΜΟΝΑΚΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή πανοραμική περιήγηση θα 

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

8η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ρομαντική Βερόνα, την 
πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες του ποταμού Αδίγη. 
Στην κεντρική Πλατεία Μπρα θα δούμε την περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και 
θα συνεχίσουμε για τις όμορφες πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που 
περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για 
το «αρχοντικό των Καπουλέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Βενετία, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το Τρονκέτο, 
μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται 
η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό 
Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε 
το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και 
λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην 
Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το 
χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του 
Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά 
ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, 
η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα 
επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος 
ελεύθερος. Αργά το Βράδυ μεταφορά στο λιμάνι της Βενετίας όπου θα 
επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και 
απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

9η μέρα: ΕΝ ΠΛΩ

10η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε 
στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό 
προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη/Αθήνα.

Ξενοδοχεία: Kyriad Nice & Ibis Prado Marseille 
★ ★ ★

Apogia Nice & Novotel Prado Marseille  
★ ★ ★ ★

Early booking Normal booking Early booking Normal booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 595€ 645€ 675€ 725€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 785€ 835€ 915€ 965€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 495€ 545€ 495€ 545€

Σημειώσεις:  
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν
Επιβάρυνση 35€ στις αναχωρήσεις 14, 28 Αυγούστου’18.

Δώρο:  
Κρουαζίερα στους 
κόλπους Καλάνγκ

Από

595€
το άτομο

France

Αναχωρήσεις: 
10, 24, 31 Ιουλίου ’18 

07, 14, 28 Αυγούστου ’18 
11, 25 Σεπτεμβρίου ’18 

Γαλλία:
10 ημέρες

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ 
ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
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Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 875€

Τιμή σε μονόκλινο 1125€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 695€

Γαλλία:
14 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
20 Ιουλίου ’18 
03, 17 Αυγούστου ’18 

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

Από 

875€
το άτομο

Περιλαμβάνονται:
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα και Βενετία - 

Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντουζ (ΑΒ4).
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*. 
• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου). 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Τοπικό ξεναγό στο Μουσείο του Λούβρου.
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Βαπορέτο Βενετίας (15€).
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά. (Μιλάνο 2€, 

Στρασβούργο 2,5€, Τουρ 2,5€, Καέν 2,5€, Παρίσι 2,7€, Ανεμάς 1€).
• Checkpoint 25€. 

France
Σημειώσεις:  
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν. Επιβάρυνση 35€ στην αναχώρηση 17 Αυγούστου’18.
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ - (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και 
απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του 
πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.

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

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

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

5η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΠΑΡΙΣΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πόλη του Φωτός το Παρίσι. Άφιξη νωρίς το απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

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

7η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ (Ξενάγηση) - MOYΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ FRAGONARD - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ (επίσκεψη) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου, ένα από τα τρία μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, όπου θα έχετε 
την ευκαιρία να θαυμάσετε αριστουργήματα από την ελληνική αρχαιότητα (Αφροδίτη της Μήλου, Νίκη της Σαμοθράκης), καθώς 
και τμήματα της πινακοθήκης του Λούβρου με αναφορές στην Αναγέννηση (Τζοκόντα), τον νεοκλασικισμό (Νταβίντ) και τον 
ρομαντισμό (Ντελακρουά). Επόμενη επίσκεψη στο Μουσείο Αρωμάτων Fragonard, το οποίο στεγάζεται σ’ ένα πανέμορφο 
κτήριο του 19ου αιώνα. Αναχώρηση για το προάστιο των Βερσαλλιών, πρωτεύουσα της Γαλλίας από το 1682 ως το 1789. Τα 
ανάκτορα των Βερσαλλιών αποτελούν σήμερα Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Προαιρετική 
επίσκεψη στο πολυτελές βασιλικό παλάτι, στο οποίο υπογράφτηκαν πολλές από τις συνθήκες που σφράγισαν τον σύγχρονο κόσμο, και στους υπέροχους κήπους του με τα σιντριβάνια και τα 
αγάλματα, εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία. Επιστροφή στο Παρίσι και απόγευμα χρόνος ελεύθερος για αγορές και βόλτα στην πανέμορφη πόλη. Για το βράδυ η πρόταση μας είναι να 
διασκεδάσετε (προαιρετικά) στο περίφημο καμπαρέ του Παρισιού “Paradis Latin” Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

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

9η μέρα: ΚΑΕΝ - ΣΑΙΝ ΜΑΛΟ - ΜΟΝ ΣΑΙΝ ΜΙΣΕΛ 
Μετά το πρωινό, κατευθυνόμαστε στην κάστρο-πολιτεία του Σαιν Μαλό στις ακτές της Μάγχης, που αποτέλεσε καταφύγιο κουρσάρων και πειρατών τον 16ο αι. Μια πόλη-οχυρό, που 
αναστηλώθηκε εντυπωσιακά μετά τη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή της στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παραδομένοι στην αύρα του Ατλαντικού, θα περπατήσουμε εντός στην εντός των τειχών 
μεσαιωνική πόλη με τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βικεντίου και τον Πύργο στον οποίο στεγάζεται το μουσείο της πόλης. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό αριστούργημα, το Μον Σαιν Μισέλ, ένα 
βραχώδες νησάκι στη μέση μιας απέραντης έκτασης από κίτρινη άμμο, η οποία με την πλημμυρίδα καλύπτεται από θάλασσα. Στην κορυφή του δεσπόζει το Αβαείο του Αγίου Μιχαήλ, Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Το λιλιπούτειο χωριουδάκι στους πρόποδες του λόφου με τα πέτρινα σπιτάκια με τα λουλούδια, τα λιθόστρωτα δρομάκια του και τα γραφικά 
πανδοχεία του δίνουν την εντύπωση ότι μόλις άνοιξες ένα παράθυρο στον Μεσαίωνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

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

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

12η μέρα: ΑΝΕΜΑΣ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΕΝ ΠΛΩ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Βενετία η πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, 
που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την 
UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε 
το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα 
καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ 
βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, 
το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα 
επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος και αργά το βράδυ μεταφορά στο λιμάνι της 
Βενετίας, επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες. Διανυκτέρευση. 

13η μέρα: ΕΝ ΠΛΩ 

14η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας (Ηγουμενίτσας), και άμεση αναχώρηση για τον τελικό μας προορισμό, την Αθήνα (Θεσσαλονίκη).
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Με τους ειδικούς!

Από 

695€
το άτομο

Switzerland

Ελβετία:
6 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
20, 28 Ιουλίου ’18
03, 10, 17, 23 Αυγούστου ’18 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - 
ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
Ζυρίχη, Καταρράκτες Ρήνου, Βέρνη, Λοζάνη, Γενεύη, 
Ιντερλάνκεν, Λουκέρνη, (Σαιντ Μόριτς, Νταβός)

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΓΕΝΕΥΗ - ΛΟΖΑΝΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη πανέμορφη Γενεύη. Άφιξη, 
επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την Λοζάνη, χτισμένη στις όχθες 
της Λίμνης της Γενεύης. Στην πανοραμική περιήγηση θα δούμε τον Γοτθικό 
Καθεδρικό Ναό του 12ου αιώνα, τον Ναό του Αγίου Φραγκίσκου και τέλος 
το Φρούριο του 12ου αιώνα. Ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα είναι ο 
καθεδρικός ναός Νοτρ Νταμ στην παλιά πόλη, που είναι ορατός σχεδόν από 
παντού. Κατασκευάστηκε τον 12ο αιώνα και είναι ιδιαίτερα επιβλητικός, ενώ 
αν ανεβείτε στον πύργο του, η θέα είναι εντυπωσιακή. Η Λοζάνη αποτελεί 
έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και δυο μεγάλων πανεπιστημίων. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΛΟΖΑΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ (προαιρετική επίσκεψη στο 
Σαμονί) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την κομψή και κοσμοπολίτικη 
Γενεύη, έδρα πολλών, μεγάλων Διεθνών Οργανισμών. Ανάμεσα στα 
αξιοθέατα που θα δούμε είναι το Μέγαρο των Εθνών, το Μουσείο του 
Ερυθρού Σταυρού, το περίφημο σιντριβάνι Τζετ ντ’ Ο, το λουλουδένιο ρολόι, 
το σπίτι όπου έζησε ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου 
Πέτρου και το Διεθνές Μνημείο της Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης. Τα 
γραφικά δρομάκια της παλιάς πόλης με τα πέτρινα κτίρια σε συνδυασμό με 
τη μοντέρνα πόλη των Τραπεζών και των μεγάλων Ασφαλιστικών Εταιρειών 
θα σας εντυπωσιάσουν. Χρόνος ελεύθερος. Για όσους επιθυμούν μπορούν 
προαιρετικά να επισκεφτούν το Σαμονί πόλη που βρίσκεται στη ΒΔ πλευρά 
των Άλπεων, σε υψόμετρο 1035 μέτρων. Το τοπίο κυριαρχείται φυσικά από 
την επιβλητική παρουσία της οροσειράς των Λευκών Όρεων (Mont Blanc), 
του ψηλότερου βουνού της Ευρώπης, με 4807 μ. υψόμετρο. Η κοιλάδα έχει 
δημιουργηθεί από την εποχή των παγετώνων, με το μήκος της να φτάνει 
τα 17 χλμ. Το Σαμονί σήμερα είναι και οδικός κόμβος αφού μέσω του 
τούνελ του Mont Blanc (Λευκού όρους) επιτυγχάνεται η πρόσβαση στην 
Ιταλία. Η πόλη σήμερα είναι ένα από τα διασημότερα τουριστικά θέρετρα 
παγκοσμίως. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Λοζάνη. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΛΟΖΑΝΗ - ΒΕΡΝΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΝΚΕΝ - ΖΥΡΙΧΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επιβίβαση στο πούλμαν και διασχίζοντας τη 
πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο θα επισκεφθούμε μία από τις ομορφότερες 
και πιο σημαντικές πόλεις της Ελβετίας και πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη 
Βέρνη που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού ‘Άαρ. Στην περιήγηση 
μας στην παλιά πόλη,θα δούμε τον περίφημο Πύργο των Ρολογιών με 
το ωραιότερο ωρολογιακό κουκλοθέατρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Βικεντίου και το κτίριο που στεγάζει το ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το κοσμοπολίτικο Ιντερλάνκεν, την πόλη μεταξύ 
των λιμνών όπως σημαίνει το όνομα του. Θα περπατήσουμε στην λεωφόρο 

Χέεβεκ με τις καρυδιές και τις ινδικές καστανιές και θα θαυμάσουμε τις 
μοναδικές ομορφιές της πόλης. Άφιξη στη Ζυρίχη το απόγευμα, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση στη Ζυρίχη. Θα 
διασχίζουμε τη Λεωφόρο Μπανχοφστράσσε όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες 
τράπεζες της Ελβετίας και τα μοντέρνα καταστήματα, τον Καθεδρικό Ναό, 
την Γοτθική Εκκλησία Φραουμνίστερ του 13ου αιώνα διάσημη για τα βιτρό 
της, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου με την μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού στην 
Ευρώπης, το κτίριο που στεγάζει το Δημαρχείο, την Όπερα, και το μοντέρνο 
κτίριο Λε Κουρμουζιέ που είναι το κέντρο προστασίας περιβάλλοντος. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για τους καταρράκτες Ρήνου, που βρίσκονται στην 
πόλη Σάφχάουζεν στα σύνορα Ελβετίας - Γερμανίας για να δούμε τους 
πιο εντυπωσιακούς σε όγκο νερού καταρράκτες της Ευρώπης, μέσα στο 
καταπράσινο Αλπικό τοπίο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ- ΝΤΑΒΟΣ (ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ 
προαιρετικό) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη να τη χαρείτε όπως εσείς 
θέλετε. Εμείς σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου 
φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι χτισμένο σε 
υψόμετρο 1580μ με γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών 
προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά από μια θαυμάσια διαδρομή 
φθάνουμε στη Κούρ. Θα πάρουμε το Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση 
το ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ. Η διαδρομή ξετρελαίνει, 
μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες. Μια διαδρομή δυόμιση ώρες 
περίπου, γεμάτη αντιθέσεις, που θα σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος 
για να χαρείτε την φυσική ομορφιά. Σύντομη επίσκεψη στο Νταβός και αργά 
το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Λουκέρνη, μία από τις 
ομορφότερες πόλεις της Ελβετίας. Εντυπωσιακή η παλιά Πόλη με τις 
χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις 
στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατιές. Στην πανοραμική περιήγηση 
θα δούμε σπουδαίο αξιοθέατο όπως την ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική 
γέφυρα Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 120 πινάκες 
ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό 
κέντρο δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. Χρόνος ελεύθερος ως την 
ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης για την πτήση της 
επιστροφής μας. 

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Γενεύη & Ζυρίχη - 

Αθήνα με την Swissair. 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5* & 4* Sup. (Ηotel Κamiha Zurich 

5*, De la Paix Lausanne 4* Sup.). 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.
• Φ.Π.Α. 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται.
• Εισιτήριο Αλπικού τρένου (60€) το άτομο. 
• Προαιρετική επίσκεψη στο Σαμονί 20€. 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ζυρίχη 2,5 ελβετικά 

φράγκα).
• Checkpoint 20€.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημειώσεις: 
Στις αναχωρήσεις 28/07, 10/08, 23/08, το πρόγραμμα θα εκτελεστεί αντίστροφα.

Τιμές: Εarly booking Normal booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 695€ 735€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 875€ 915€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις για τις αναχωρήσεις 20/7, 03/08, 17/08

Αναχώρηση:  LX 1821 Αθήνα - Γενεύη 13:20 - 15:10

Επιστροφή:  LX 1842 Ζυρίχη - Αθήνα 21:10 - 00:45 

Πτήσεις για τις αναχωρήσεις 28/07, 10/08, 23/08 

Αναχώρηση:  LX 1843 Αθήνα - Ζυρίχη 06:30 - 08:20

Επιστροφή:  LX 1822 Γενεύη - Αθήνα 12:10 - 15:55 

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Πτήσεις με την ασφάλεια και την ποιότητα της Swiss Airlines. 
Άνετα και ξεκούραστα με απευθείας πτήση για Γενεύη 
και απευθείας επιστροφή από Ζυρίχη (ή το αντίστροφο 
ανάλογα με την ημερομηνία).

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 
γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 
φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Πολυτελές ιδιόκτητο λεωφορείο του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής σας.

• Αποκλειστικότητα υπερπολυτελών ξενοδοχείων στη Ζυρίχη 
(5*****) και στη Λωζάννη (4****sup.).

• 25ετής εμπειρία στις εκδρομές στην Ελβετία, με 15000 
ταξιδιώτες να έχουν επιλέξει το πρόγραμμα που φέρει την 
υπογραφή μας.

• Ετήσια συμμετοχή των στελεχών μας στις τουριστικές 
εκθέσεις της Ελβετίας για την συνεχή αναβάθμιση των 
υπηρεσιών που προσφέρουν τα προγράμματα μας.

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις.
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ - ΛΟΖΑΝΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την οικονομική πρωτεύουσα 
της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για 
την Λοζάνη, χτισμένη στις όχθες της Λίμνης της Γενεύης. Στην πανοραμική 
περιήγηση θα δούμε τον Γοτθικό Καθεδρικό Ναό του 12ου αιώνα, τον Ναό 
του Αγίου Φραγκίσκου και τέλος το Φρούριο του 12ου αιώνα. Ένα από τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα είναι ο καθεδρικός ναός Νοτρ Νταμ στην παλιά 
πόλη, που είναι ορατός σχεδόν από παντού. Κατασκευάστηκε τον 12ο 
αιώνα και είναι ιδιαίτερα επιβλητικός, ενώ αν ανεβείτε στον πύργο του, η 
θέα είναι εντυπωσιακή. Η Λοζάνη αποτελεί έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής και δυο μεγάλων πανεπιστημίων. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΛΟΖΑΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ (Προαιρετική επίσκεψη στο Σαμονί) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη των διπλωματών αλλά 
και τη πόλη των πάρκων όπως συχνά αποκαλείτε. Είναι μια πανέμορφη 
και πολυπρόσωπη πόλη κτισμένη στις όχθες της λίμνης Λεμάν. Η 
ιδιαίτερη γοητεία της Γενεύης συνίσταται στην ελβετική οργάνωση, στην 
γαλλική επιρροή στην γλώσσα, την εκλεκτή κουζίνα της και την νυχτερινή 
διασκέδαση. Η Γενεύη είναι η πρωτεύουσα του ομώνυμου καντονιού και 
η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Ελβετίας, μετά από τη Ζυρίχη. 
Θεωρείται σημαντική πόλη λόγω της παρουσίας πολυάριθμων διεθνών 
οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής έδρας του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Η οικονομία της Γενεύης είναι προσανατολισμένη 
στις υπηρεσίες. Στην πόλη εδρεύουν πολλές σημαντικές τράπεζες και 
αποτελεί επίσης σημαντικό κέντρο εμπορίου. Χρόνος ελεύθερος. Για 
όσους επιθυμούν μπορούν προαιρετικά να επισκεφτούν το Σαμονί πόλη 
που βρίσκεται στη ΒΔ πλευρά των Άλπεων, σε υψόμετρο 1035 μέτρων.Το 
τοπίο κυριαρχείται φυσικά από την επιβλητική παρουσία της οροσειράς 
των Λευκών Όρεων (Mont Blanc), του ψηλότερου βουνού της Ευρώπης, 
με 4807 μ. υψόμετρο. Η κοιλάδα έχει δημιουργηθεί από την εποχή των 
παγετώνων, με το μήκος της να φτάνει τα 17 χλμ. Το Σαμονί σήμερα είναι 
και οδικός κόμβος αφού μέσω του τούνελ του Mont Blanc (Λευκού όρους) 
επιτυγχάνεται η πρόσβαση στην Ιταλία. Η πόλη σήμερα είναι ένα από τα 
διασημότερα τουριστικά θέρετρα παγκοσμίως. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας στη Λοζάνη. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΛΟΖΑΝΗ - ΒΕΡΝΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επιβίβαση στο πούλμαν και διασχίζοντας τη 
πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο θα επισκεφθούμε μία από τις ομορφότερες 
και πιο σημαντικές πόλεις της Ελβετίας και πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη 
Βέρνη που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού ‘Άαρ. Στην περιήγηση 
μας στην παλιά πόλη θα δούμε τον περίφημο Πύργο των Ρολογιών με 
το ωραιότερο ωρολογιακό κουκλοθέατρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Βικεντίου και το κτίριο που στεγάζει το ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. 
Άφιξη στη Βασιλεία. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΚΟΛΜΑΡ & ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στα πανέμορφα 

χωριά της Αλσατίας όπως το Ribeauville, Riquewihr και Eguisheim και 
φυσικά το Κολμάρ το στολίδι της Αλσατίας που βρίσκεται στο δρόμο του 
κρασιού και φημίζεται για τα κρασιά του. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό 
του κέντρο που χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά σπίτια κτισμένα στις 
όχθες του ποταμού Λάουχ. Θα δούμε το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό 
αφιερωμένο στον Άγιο Μαρτίνο όπως επίσης και μικρές πανέμορφες 
πλατείες με ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. Ελεύθερος χρόνος στο πιο 
όμορφο σημείο της παλαιάς πόλης, την Μικρή Βενετία που χαρακτηρίζεται 
από κανάλια, περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια. 
Μην λησμονήσετε να φωτογραφηθείτε με φόντο την Οικία Πφίστερ 
που κατασκευάστηκε γύρω στα 1537 και αποτελεί δείγμα γερμανικής 
αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας στη Βασιλεία. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΖΥΡΙΧΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ - 
ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙΖΕ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για πανοραμική περιήγηση στη 
Ζυρίχη. Θα διασχίζουμε τη Λεωφόρο Μπανχοφστράσσε όπου βρίσκονται 
οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ελβετίας και τα μοντέρνα καταστήματα, 
τον Καθεδρικό Ναό, την Γοτθική Εκκλησία Φραουμνίστερ του 13ου 
αιώνα διάσημη για τα βιτρό της, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου με την 
μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού στην Ευρώπης, το κτίριο που στεγάζει το 
Δημαρχείο, την Όπερα, και το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ που είναι 
το κέντρο προστασίας περιβάλλοντος. Στη συνέχεια αναχώρηση για τους 
καταρράκτες Ρήνου, που βρίσκονται στην πόλη Σάφχάουζεν στα σύνορα 
Ελβετίας - Γερμανίας για να δούμε τους πιο εντυπωσιακούς σε όγκο 
νερού καταρράκτες της Ευρώπης, μέσα στο καταπράσινο Αλπικό τοπίο. Το 
πανέμορφο τοπίο συνεχίζεται φτάνοντας στη λίμνη Τίτιζε σε μια διαδρομή 
μαγευτική μέσα από πανέμορφα χωριά με παραμυθένια σαλέ που στα 
παράθυρά τους έχουν πολύχρωμα λουλούδια. Επόμενος σταθμός μας 
το Φράιμπουργκ χτισμένο στους πρόποδες του Μέλανα Δρυμού, που θα 
έχουμε την ευκαιρία να δούμε το μεσαιωνικό κέντρο, το Πανεπιστήμιο 
(είναι από τα παλαιότερα στην Ευρώπη) που στην είσοδο του φιλοξενεί τους 
Αριστοτέλη και Όμηρο, ο Καθεδρικός Ναός και οι όμορφες πλατείες. Επίσης 
υπάρχουν πολλά όμορφα καφέ και εστιατόρια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΜΙΛΑΝΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την κουκλίστικη Λουκέρνη. 
Εντυπωσιακή η παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, 
τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές 
πλατείες. Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα 
Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες 
ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό 
κέντρο δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. Αναχώρηση για την 
ελβετική πόλη Λουγκάνο, πρωτεύουσα του ιταλόφωνου καντονιού Τιτσίνο, 
χτισμένη στις όχθες της ομώνυμης λίμνης. Πανοραμική περιήγηση και 
χρόνος ελεύθερος να παραπλανηθείτε στα γραφικά στενά της πόλης. Αργά 
το απόγευμα άφιξη στο Μιλάνο και σύντομη πανοραμική περιήγηση. Θα 
δούμε την Πιάτσα ντελ Ντουόμο που είναι η κεντρική πλατεία την πόλης 

και πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου, 
ην Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που πήρε το όνομα της από τον πρώτο 
βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας και την Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα 
του Μιλάνου, είναι ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου και 
πήρε το όνομα της από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, την 
Αγία Μαρία della Scala. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα 
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην 
Αθήνα.

Με τους ειδικούς!

Από

585€
το άτομο

Αναχωρήσεις: 
12, 19, 25 Ιουλίου ’18

09, 15, 22 Αυγούστου ’18 

Ελβετία:
7 ημέρες

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΑΛΣΑΤΙΑΣ
Λοζάνη, Γενεύη, Σαμονί, Βέρνη, Βασιλεία, Κολμάρ, χωριά Αλσατίας, 
Ζυρίχη, Καταρράχτες Ρήνου, λίμνη Τίτιζε, Φράιμπουργκ, Λουκέρνη, 

Λουγκάνο, Μιλάνο 

Switzerland

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Μιλάνο - Αθήνα με 

Alitalia. 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*(Hotel Continental Λοζάνη - 

Radisson Blu Basel - Hotel Holiday Zara Milan. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Mιλάνο 2€, Bασιλεία 

4 ελβετικά φράγκα).
• Προαιρετική επίσκεψη στο Σαμονί 20€. 
• Checkpoint 20€.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημειώσεις 
Για τις αναχωρήσεις 09, 15, 22 Αυγούστου επιβάρυνση 40€.

Τιμές: Εarly booking Normal booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 585€ 635€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 825€ 875€

Παιδική τιμή σε τρίκλινο 535€ 585€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις:

Αναχώρηση: Αθήνα - Μιλάνο 15:10 - 16:45 

Επιστροφή:  Μιλάνο - Αθήνα 10:55 - 14:20 

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Πτήσεις με την ασφάλεια και την ποιότητα της Alitalia. 

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 

γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 

φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Πολυτελές ιδιόκτητο λεωφορείο του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής σας.

• Αποκλειστικότητα υπερπολυτελών ξενοδοχείων στη Bασιλεία 

(4*****) και στη Λωζάννη (4****sup.).

• 25ετής εμπειρία στις εκδρομές στην Ελβετία, με 15000 

ταξιδιώτες να έχουν επιλέξει το πρόγραμμα που φέρει την 

υπογραφή μας.

• Ετήσια συμμετοχή των στελεχών μας στις τουριστικές 

εκθέσεις της Ελβετίας για την συνεχή αναβάθμιση των 

υπηρεσιών που προσφέρουν τα προγράμματα μας.

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις.
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Από 

595€
το άτομο

Germany

Γερμανία:
6 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
24, 31 Ιουλίου ’18 
07, 14, 21 Αυγούστου ’18 

ΑΛΣΑΤΙΑ - ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ 
EUROPA PARK
Φρανκφούρτη, Χαϊδελβέργη, Baden Baden, Στρασβούργο, 
Μέλανας Δρυμός & Χωριά Ωρολογοποιών, Χωριά Αλσατίας, 
Φράιμπουργκ, Θεματικό Πάρκο Europa Park

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Αθήνα - Φρανκφούρτη / 

Στουτγάρδη - Αθήνα.
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται 

στον τιμοκατάλογο.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, 

σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης. 
• Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή και βαλίτσα 23kg ανά άτομο.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων.
• Εισιτήριο Εισόδου Europa Park 49,5€ ενήλικας - 42,5€ παιδιά 4-11 ετών.
• Κρουαζιέρα στον παραπόταμο του Ρήνου, Ιλ 10€ περίπου κατα άτομο.
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους.
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Σημειώσεις: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερική 
πτήση το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€.

Τιμές: Εarly booking Normal booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 595€ 645€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 795€ 845€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 540€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις:

Αναχώρηση: Α3 830 Αθήνα - Φρανκφούρτη 08:15 - 10:15 

Επιστροφή: Α3 809 Στουτγάρδη - Αθήνα 14:10 - 17:45 

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ - Baden 
- ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη 
και θα αναχωρήσουμε για την παραμυθένια Χαϊδελβέργη, έδρα του 
παλαιότερου πανεπιστημίου της Γερμανίας, που είναι κτισμένη στις όχθες 
του ποταμού Νέκαρ και στη σκιά του κάστρου Σλος. Θα περπατήσουμε 
στο πεζοδρομημένο ιστορικό της κέντρο, όπου θα θαυμάσουμε πολλές 
μεσαιωνικές και νεώτερης περιόδου εκκλησίες, όπως αυτή του Αγίου 
Πνεύματος αλλά και αυτόν των Ιησουϊτών. Επίσης θα δούμε τον δρόμο 
των φιλοσόφων από τον οποίο έχει κανείς την πιο ωραία θέα στην πόλη, 
το ιστορικό κέντρο με τον πεζόδρομο “Hauptstrasse” που θεωρείται ο 
μεγαλύτερος της Γερμανίας και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης, 
με μήκος 1,6 χμ. Στην πόλη επίσης εντυπωσιάζουν η λεγόμενη «φυλακή των 
φοιτητών», ο «πύργος των μαγισσών», που είναι τμήμα του μεσαιωνικού 
οχυρωματικού τείχους, το ξενοδοχείο Zum Ritter, το οποίο χρονολογείται 
από το 1592 και η παλιά γέφυρα που ενώνει την πόλη με την απέναντι όχθη. 
Συνεχίζουμε για το μοναδικό Baden-Baden παγκόσμια γνωστό για τα θερμά 
λουτρά που επέλεγαν ακόμη και οι ρωμαίοι αυτοκράτορες, καθώς και τη 
μπαρόκ αρχιτεκτονική του που συγκινεί τους λάτρεις της από την εποχή 
ακόμη της Αναγέννησης. Θα καταλήξουμε στο Στρασβούργο που βρίσκεται 
στη δυτική πλευρά του Ρήνου και δύο γέφυρες το ενώνουν με τη γερμανική 
κωμόπολη Κελ. Είναι μία από τις δύο έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και έδρα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από 
το 1949 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Το βράδυ μπορούμε να επισκεφτούμε την παλιά πόλη με την συνοδεία του 
αρχηγού μας.

2η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (Ξενάγηση Πόλης)
Πρόγευμα και ξενάγηση του Στρασβούργου. Θα επισκεφτούμε το ιστορικό 
κέντρο της πόλη, το ονομαζόμενο και «Petite France» (Μικρή Γαλλία). Έχει 
χαρακτηρισθεί ως αξιοθέατο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO 
το 1988. Οι εικόνες που χαρίζει απλόχερα στους επισκέπτες της η «Μικρή 
Γαλλία» είναι πανέμορφες, σχεδόν παραμυθένιες, και άνετα προσφέρονται 
για καρτ-ποστάλ. Μικρές παρόχθιες κατοικίες του 16ου και 17ου αιώνα με 
ξύλινο σκελετό. Πριν την αποχαιρετήσετε, 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, η 
οικία Καμερζέλ, το αστρονομικό ρολόι της πόλης και το Ανάκτορο Ροάν 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. 

3η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ 
(Swartzwald) & ΧΩΡΙΑ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΩΝ

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα η μέρα μας είναι αφιερωμένη 
στη πανέμορφη και δασώδη περιοχή του Μέλανα Δρυμού που βρίσκεται 
ανάμεσα στον ποταμό Ρήνο & τις πηγές του Δούναβη. Θα θαυμάσουμε χωριά, 
αγροικίες, λίμνες, ρυάκια, αλπικά λιβάδια και καταρράκτες. Φθάνοντας στο 
Schonachbach, θα δούμε το μεγαλύτερο ρολόι-κούκο στον κόσμο (Βιβλίο 
Ρεκόρ Guinness). Επόμενη μας στάση οι καταρράκτες Triberg μέσα σε 
μία καταπράσινη τοποθεσία με τα νερά να πέφτουν από ύψος 163μ. Θα 
επισκεφθούμε τα ξακουστά μαγαζιά των ωρολογοποιών. Συνεχίζουμε για 
τη λίμνη Titisee, τη μεγαλύτερη φυσική λίμνη του Μέλανα Δρυμού που 
βρίσκεται σε υψόμετρο 850μ. Το απόγευμα επιστροφή στο Στρασβούργο.

4η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΔΡΟΜΟΣ ΚΡΑΣΙΟΥ - ΧΩΡΙΑ 
ΑΛΣΑΤΙΑΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Γαλλική Colmar, το στολίδι της Αλσατίας. 
Βρίσκεται στον δρόμο του κρασιού και φημίζεται για τον οινοτουρισμό. 
Περιηγηθείτε στο ιστορικό κέντρο που χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά 
σπίτια κτισμένα στις όχθες του ποταμού Λάουχ. Εκεί θα θαυμάσετε το 
δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό (6η ψηλότερη εκκλησία του κόσμου), όπως 
επίσης και μικρές πανέμορφες πλατείες με ενδιαφέρουσες υπαίθριες 
αγορές. Ελεύθερο χρόνο θα έχουμε στο πιο όμορφο σημείο της παλαιάς 
πόλης, την λεγόμενη «Μικρή Βενετία» που χαρακτηρίζεται από κανάλια, 
περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ και γκουρμέ εστιατόρια. Έπειτα 
αναχώρηση για το χωριό Ρικβίρ. Έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, 
κυρίως για την αρχιτεκτονική των κτιρίων του 16ου αιώνα, 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.

5η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ - Europa Park
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Φράιµπουργκ, από τις γνωστότερες 
και πλέον φηµισµένες πανεπιστηµιουπόλεις της Γερµανίας, όπου και θα 
περιηγηθούμε περιπατητικά στο ιστορικό κέντρο της πόλης για να δούµε 
τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό του 13ου αιώνα, χαρακτηριστικό δείγµα 
ροµανικού και γοτθικού ρυθµού. Επίσης, θα δούµε το ιστορικό Κάουφχαους 
του 16ο αιώνα που θυµίζει το γεγονός πως η πόλη στο παρελθόν 
αποτέλεσε σηµαντικό εµπορικό κέντρο. Αναχώρηση για το Europa-Park. 
Είναι ένα θεματικό πάρκο το μεγαλύτερο στη Γερμανία, και το δεύτερο 
δημοφιλέστερο θεματικό πάρκο της Ευρώπης μετά την Disneyland του 
Παρισιού. Το Europa-Park βρίσκεται στο Rust, στη νοτιοδυτική Γερμανία, 

μεταξύ του Φράιμπουργκ και του Στρασβούργου της Γαλλίας. Φιλοξενούνται 
13 θεματικες δραστηριότητες, η παλαιότερη είναι το Alpenexpress Enzian, 
ένα τρενάκι που τρέχει με ταχύτητα μέσω ενός ορυχείου διαμαντιών και η 
πιο πρόσφατη coaster είναι το Ba-a-a Express, ένα μικρό παιδικό πάρκο. 
Το Europa-Park διαθέτει αξιοθέατα υψηλού ενδιαφέροντος και μπορεί 
να φιλοξενήσει μέχρι περίπου. 60.000 επισκέπτες ανά ημέρα. Το 2017 οι 
επισκέπτες ανήλθαν περίπου στα 6 εκατομμύρια. 

6η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ - ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Στουτγάρδης για την 
πτήση της επιστροφής. 
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Αθήνα - Άμστερνταμ / 

Βρυξέλλες - Αθήνα.
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις με πρωινό σε ξενοδοχεία 4*SUPERIOR 

(Crowne Plaza Amsterdam South 4*, Marivaux 4*(κεντρικό)).
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα 

λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης. 
• Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή και βαλίτσα 23kg ανά άτομο.
• Επίσκεψη στο Zaanse Schans, όπου θα δούμε τους παραδοσιακούς 

ανεμόμυλους.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων.
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Άμστερνταμ 4,5€ - Βρυξέλλες 4.25€ ανά 

άτομο τη διανυκτέρευση).
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους.
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Σημειώσεις: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερική 
πτήση το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€.

Τιμές - Με πρωινό: Εarly booking Normal booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 695€ 745€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 985€ 1035€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 395€

Φόροι αεροδρομίων 165€

Πτήσεις - Εγγυημένες θέσεις:

Αναχώρηση: Α3 624 Αθήνα - Άμστερνταμ 08:30 - 11:10

Επιστροφή: Α3 623 Βρυξέλλες - Αθήνα 20:30 - 00:35

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (Περιήγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Άμστερνταμ. Άφιξη και 
επίσκεψη στα αξιοθέατα της πόλης που «επιπλέει», τον παραδοσιακό “Μύλος 
του Rembrandt” στις όχθες του ποταμού Amstel, το εντυπωσιακό «Στάδιο 
Αρένα», το επιβλητικό “Rijksmuseum”, η πανύψηλη «Δυτική Εκκλησία», 
το «μοναδικό Παλάτι του Βασιλιά» και ο «πλωτός» Κεντρικός Σταθμός. Θα 
θαυμάσουμε επίσης την πλατεία Νταμ με τα βασιλικά ανάκτορα και την Νέα 
Εκκλησία, τις πλατείες Ρέμπραντ και Λάιτσεπλεϊν, το εντυπωσιακό κτίριο 
του πλωτού σιδηροδρομικού σταθμού, θα νιώσουμε την ζωντάνια της πόλης 
στο γραφικό Ροκινκάι και θα καταλήξουμε στην μεγάλη πλατεία με την 
Λυρική Σκηνή. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας 
προτείνουμε προαιρετικό περίπατο στην περίφημη συνοικία «Τα Κόκκινα 
Φανάρια» - Red Light District.

2η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ZAANSE SCHANS - ΦΟΛΕΝΤΑΜ 
- ΜΑΡΚΕΝ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχωρούμε διασχίζοντας το 
κλασικό τοπίο της Ολλανδικής εξοχής με τα Polders και τα μικρά κανάλια. 
Στο φημισμένο & πανέμορφο χωριό Zaanse Schans θα θαυμάσουμε τους 
παραδοσιακούς ανεμόμυλους. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στα γραφικά 
ολλανδικά ψαροχώρια Φόλενταμ & Μάρκεν. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, 
θα επισκεφτούμε κι ένα τοπικό, παραδοσιακό τυροκομείο, όπου «Η 
Μικρή Ολλανδέζα», ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά, θα μας εξηγήσει 
πώς παρασκευάζουν τα περίφημα ολλανδικά τυριά και θα έχουμε την 
ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. Για το ελεύθερο απόγευμα, σας 
προτείνουμε να επισκεφθείτε στο Ρέικσμουζεουμ (Εθνικό Μουσείο) ή το 
Μουσείο Βαν Γκογκ, ή να κάνετε μια βόλτα στην Αγορά του Άλμπερτ Κάουπ, 
που είναι και η μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά στην Ευρώπη. 

3η ημέρα: AMΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΧΑΓΗ - ΝΤΕΛΦΤ - ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ - 
ΑΜΒΕΡΣΑ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την πόλη της 
«Ειρήνης», Χάγη, έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου και του Ολλανδικού 
Κοινοβουλίου με το περίφημο «Παλάτι της Ειρήνης», τα μοναδικής αξίας 
κτίρια που στεγάζουν Υπουργεία και Πρεσβείες συγκροτώντας την πιο 
κομψή, καθώς και τη μεγαλύτερη και κοσμική παραλία της Ολλανδίας, 
Scheveningen. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς τη μεσαιωνική πόλη 
Ντελφτ, που αποτελεί την πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, 
μία πόλη με πανέμορφο ιστορικό κέντρο & μεγαλοπρεπούς βασιλικούς 
ναούς. Έπειτα συνεχίζουμε για το Ρότερνταμ, στις εκβολές του ποταμού 
Ρήνου, το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι του κόσμου με τους ουρανοξύστες, 
τα μοντέρνα και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα και τις 
εντυπωσιακές γέφυρες Willem & Erasmus. Συνεχίζουμε για την Αμβέρσα, 
γνωστή ως «πόλη των διαμαντιών», καθώς πάνω από το 70% του συνόλου 
των διαμαντιών διακινούνται εκεί. Τελικός προορισμός μας μία από τις 
πιο όμορφες πόλεις του Βελγίου & έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις 
Βρυξέλλες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΓΑΝΔΗ - ΜΠΡΥΖ 
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ξεκινάμε για την γραφική Γάνδη, 
μία από τις αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου και πρωτεύουσα της Επαρχίας 
της Ανατολικής Φλάνδρας. Θα επισκεφτούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Βονιφάτη. Εκεί θα δούμε έργα του Ρούμπεν, του Ιερώνυμου Μπος και το 
υπέροχο τρίπτυχο που αποδίδεται στους αδερφούς Βαν Έικ. Θα δούμε 
το κάστρο των ιπποτών και θα γνωρίσουμε την πόλη που υπήρξε κατά τον 
μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. Συνεχίζουμε την 
περιήγησή μας στην πρωτεύουσα της επαρχίας της Δυτικής Φλάνδρας, 
μια από τις ομορφότερες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, τη Μπρυζ. Θα 
δούμε το πάρκο με τη «Λίμνη της Αγάπης», το παλαιότερο νοσοκομείο στην 
Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη, το Ναό της Παναγίας, τη πολυφωτογραφημένη 
γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, το Μέγαρο των Αρχόντων, τους κήπους 
Arends, το Κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο χρηματιστήριο στον κόσμο και 
το ιστορικό κέντρο, μοναδικό στολίδι της πόλης. Στην συνέχεια αργά το 
απόγευμα επιστροφή στις Βρυξέλλες. 

5η ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Περιήγηση πόλης) - BΑΤΕΡΛΟ - 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Νωρίς το πρωι θα κάνουμε την 
ξενάγηση στην αριστοκρατική πόλη, έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα 
δούμε την πανέμορφη πλατεία Γκραντ Πλατς με το εντυπωσιακό Δημαρχείο, 
το κτίριο που στεγάζει το Μουσείο της Πόλης, τα φλαμανδικά αναγεννησιακά 
κτίρια, αλλά και το αγαλματίδιο του Μανεκέν Πις, που είναι το σύμβολο της 
πόλης,το Βασιλικό Παλάτι, το Βελγικό Κοινοβούλιο, τον γοτθικό Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Μιχαήλ και της Αγίας Γουδούλης, τα κτήρια της Ευρωπαϊκής 
‘Ενωσης, την Αψίδα του Θριάμβου στο πάρκο Σενκαντενέρ και τέλος το 
Ατόμιουμ που είναι το σήμα κατατεθέν των Βρυξελλών. Αναχωρούμε 
για το μνημείο του Βατερλό στο σημείο που έγινε η τελευταία μάχη του 
Ναπολέοντα Α΄ στις 18 Ιουνίου 1815 και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά 
ιστορικά γεγονότα της Ευρώπης. Στη συνέχεια αναχώρηση για το μικρότερο 
κρατίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Λουξεμβούργο, θα διασχίσουμε 
τις Αρδέννες, με τα καταπράσινα δάση, τα γραφικά χωριουδάκια και τα 
μεγαλοπρεπή κάστρα. Στη περιήγηση μας θα δούμε το παλάτι του Μεγάλου 
Δούκα, τον καθεδρικό Ναό της Παναγιάς, την εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα 
και τα τείχη της πόλης των τραπεζών. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας. 

6η ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στις Βρυξέλες μέχρι την ώρα αναχώρησης 
για τη πτήση επιστροφής 

Από

695€
το άτομο

Αναχωρήσεις: 
14, 21, 28 Ιουλίου ’18

04, 11, 18, 25 Αυγούστου ’18 

BENELUX - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Άμστερνταμ, Zaanse Schans, Χάγη, Ντελφτ, Ρότερνταμ, 

Αμβέρσα, Βρυξέλλες, Γάνδη, Μπρυζ, Βατερλό, Λουξεμβούργο 

Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο:
6 ημέρες

Benelux
ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Πτήσεις με την ασφάλεια και την ποιότητα της Aegean Airlines 
στις καλύτερες ώρες, ώστε οι ημέρες του ταξιδιού να είναι 
πλήρεις. Άνετα και ξεκούραστα με πρωινή πτήση για 
Άμστερνταμ και απογευματινή επιστροφή από Βρυξέλλες, 
σε απόλυτη αρμονία με το πρόγραμμα του ταξιδιού για την 
αποφυγή περιττών χιλιομέτρων.

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 
γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 
φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Το καλύτερο πρόγραμμα τις αγοράς, τόσο από άποψη διαμονής 
και πτήσεων, όσο και περιεχομένου εκδρομής και τιμής. Θα σας 
μείνει αξέχαστη η εκδρομή στην Μπρυζ, όσο και η επίσκεψη 
στο Zaanse Schans.

• Πολυτελές λεωφορείο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής σας.
• Πολυτελές ξενοδοχείο στο Άμστερνταμ (4****sup) και 

κεντρικότατο στις Βρυξέλλες (4****).
• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις. 
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Από 

845€
το άτομο

Germany
Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με τη Αθήνα - Φρανκφούρτη & 

Αμβούργο - Αθήνα με την Aegean Airlines. 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Τοπικός ξεναγός για τη ξενάγηση στο Βερολίνο.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint (25€).
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.

Σημειώσεις: Η παιδική τιμή είναι για παιδιά μέχρι 12 ετών με διαμονή στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.
Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερική πτήση το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€, & Από/προς υπόλοιπα 
αεροδρόμια 120-140€.

Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 845€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 1145€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 785€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις για τις αναχωρήσεις 23/07 & 13/08:

Αναχώρηση: Α3 830 Αθήνα - Φρανκφούρτη 08:15 - 10:15 

Επιστροφή: A3 825 Αμβούργο - Αθήνα 16:30 - 20:30

Πτήσεις για τις αναχωρήσεις 02 & 23/08: (το πρόγραμμα εκτελείται αντίστροφα)

Αναχώρηση: Α3 824 Αθήνα - Αμβούργο 09:00 - 11:15 

Επιστροφή: A3 833 Φρανκφούρτη - Αθήνα 18:00 - 21:55

Τα στολίδια  
της UNESCO

Αναχωρήσεις: 
23 Ιουλίου ΄18 
02, 13, 23 Αυγούστου ’18 

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ
Μόναχο, Βίρτσμπουργκ, Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, Νυρεμβέργη, 
Ερφούρτη, Δρέσδη, Βερολίνο, Αμβούργο, Λιούμπεκ, Σβέριν

Γερμανία:
10 ημέρες
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΒΙΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ ΟΜΠ ΝΤΕΡ ΤΑΟΥΜΠΕΡ - ΜΟΝΑΧΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το 
μεσαιωνικό Βίρτσμπουργκ στον ποταμό Μάιν, πρωτεύουσα της Κάτω Φρανκονίας (Βαυαρία). Περιήγηση στα πιο σημαντικά 
αξιοθέατα της πόλης: το επιβλητικό παλάτι Ρέζιντεντς, τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό του Αγίου Κίλιαν, το γραφικό 
Δημαρχείο, τη γέφυρα με τα αγάλματα στον ποταμό Μάιν και το Φέστουνγκ Μάριενμπεργκ, το κάστρο-έδρα των πριγκίπων 
επισκόπων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε για το γραφικό Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, μία από τις παλαιότερες και 
πιο γραφικές πόλεις στον Ρομαντικό Δρόμο της Νότιας Γερμανίας και προσφιλή τουριστικό προορισμό. Χρόνος ελεύθερος. 
Άφιξη αργά το απόγευμα στο Μόναχο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η γνωριμία μας με την πόλη του Μονάχου θα αρχίσει από το Ολυμπιακό χωριό, θα θαυμάσουμε τα 
κλασικά κτίρια, τις όμορφες πλατείες και τα γοτθικά μνημεία. Θα περιηγηθούμε στη γοητευτική Μαρίενπλατς με το υπέροχο 
νεογοτθικό Δημαρχείο, την αυστηρή Μητρόπολη Φράουεν Κίρχε, την μποέμικη συνοικία του Σβάμπιν και το πρωτότυπο 
Γερμανικό Μουσείο. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΚΑΣΤΡΟ ΝΟΙΣΒΑΝΣΤΑΙΝ - ΓΚΑΡΜΙΣ ΠΑΡΤΕΝΚΙΡΧΕΝ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το Παλάτι Κάστρο Νοϊσβάνσταϊν του 19ου αιώνα που βρίσκεται πάνω 
σε λόφο του χωριού Σβάνγκαου. Το έχτισε ο Λουδοβίκος ο Β' ως φόρο τιμής στον Ρίχαρντ Βάγκνερ και αποτέλεσε πηγή 
έμπνευσης της Ντίσνεϊ για το Κάστρου της Ωραίας Κοιμωμένης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε στο δίδυμο Γκάρμις-
Παρτενκίρχεν γνωστά χιονοδρομικά κέντρα. Εδώ έχουνε πραγματοποιηθεί δύο χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες. Επιστροφή 
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΕΡΦΟΥΡΤΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Νυρεμβέργη την πόλη που συνέδεσε το όνομά της με τη νεότερη ιστορία της 
Γερμανίας, αφού σε αυτήν γίνονταν τα συνέδρια του Ναζιστικού Κόμματος, θεσπίστηκαν οι περίφημοι ρατσιστικοί «Νόμοι 
της Νυρεμβέργης» και πραγματοποιήθηκε η δίκη για τα ναζιστικά εγκλήματα πολέμου. Στην περιήγηση της παλιάς πόλης θα 
δούμε το ιστορικό της κέντρο με τις νεογοτθικές εκκλησίες και τα μεσαιωνικά κτήρια, τις γραφικές πλατείες και τα σιντριβάνια 
και θα επισκεφθούμε το κτήριο στο οποίο έγινε η περίφημη «Δίκη της Νυρεμβέργης». Συνέχεια της διαδρομής μας για την 
Ερφούρτη, πρωτεύουσα του ομόσπονδου κρατιδίου της Θουριγγίας, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Γκέρα. Με 142 γέφυρες, 
25 ενοριακές εκκλησίες, 15 μοναστήρια και εκκλησιαστικά ιδρύματα και 10 παρεκκλήσια, στην πόλη που είναι γνωστή και ως 
«Ρώμη της Θουριγγίας», ιδρύθηκε ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ευρώπης (1392) στο οποίο φοίτησε και ο Μαρτίνος 
Λούθηρος. Στην πανοραμική περιήγηση θα επισκεφθούμε τον λόφο Ντόμπεργκ, όπου δεσπόζουν ο Καθεδρικός Ναός της 
Παναγίας με μία από τις μεγαλύτερες καμπάνες του κόσμου και η εκκλησία του Αγίου Σεβερίου, τη διάσημη μεσαιωνική γέφυρα 
Κρέμερμπρικε (1325) και τον λόφο Πέτερσμπεργκ, όπου βρίσκεται ένα από τα πιο παλιά κάστρα της Ευρώπης. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΕΡΦΟΥΡΤΗ - ΔΡΕΣΔΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη γοητευτική πρωτεύουσα της Σαξονίας, τη Δρέσδη, χτισμένη 
στις όχθες του ποταμού Έλβα. Η πόλη, που καταστράφηκε ολοσχερώς από τον βομβαρδισμό των βρετανικών 
και αμερικανικών αεροσκαφών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αναγεννήθηκε και απέκτησε ξανά την 
παλιά της αίγλη μαγεύοντας τους επισκέπτες της. Κατά τη διάρκεια της απογευματινής περιήγησης στο 
ιστορικό κέντρο της Δρέσδης, θα δούμε μεταξύ άλλων την Όπερα της Σαξονίας, το μπαρόκ Τσβίνγκερ, το 
περίφημο σγκράφιτο Φίρστεντσουνγκ (παρέλαση δουκών), τη γιγαντιαία Φράουενκιρχε, τον Καθεδρικό 
Ναό (Χόφκιρχε), το Δημαρχείο. Αργά το απόγευμα άφιξη στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, το Βερολίνο, στις 
όχθες του ποταμού Σπρέε. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ (Ξενάγηση πόλης) 
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε το Μουσείο της Περγάμου, που χρωστά το όνομά του στον περίφημο 
Βωμό της Περγάμου, ο οποίος δεσπόζει στην κεντρική αίθουσα, και φιλοξενεί μία από τις διασημότερες 
συλλογές αρχαιοτήτων στην Ευρώπη. Ακολουθεί ξενάγηση της πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
εκτυλιχτεί η ιστορία της που σφράγισε την εικόνα του σύγχρονου Βερολίνου και την ιστορία της Ευρώπης. 
Από την Πύλη του Βρανδεμβούργου και τη λεωφόρο Ούντερ ντεν Λίντεν έως τη λεωφόρο Καρλ Μαρξ και την 
Ποτσντάμερ Πλατς με τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες εναλλάσσονται τα μνημεία της αυτοκρατορικής 
εποχής με τα κτήρια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, ενώ κοντά στο πέρασμα του Τσεκ Πόιντ «Τσάρλι» 
τα απομεινάρια του Τείχους θα μας μεταφέρουν νοερά στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Διασχίζοντας 
την επιβλητική λεωφόρο της 17ης Ιουνίου θα απολαύσετε το κεντρικό πάρκο της πόλης, το Τίεργκαρτεν, 
στη βόρεια πλευρά του οποίου βρίσκεται το Γερμανικό Κοινοβούλιο, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, η 
Καγκελαρία, η Βουλή και πολλές πρεσβείες. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα 
ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΠΟΤΣΝΤΑΜ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Κάντε την βόλτα σας στο εμπορικό κέντρο της πόλης και 
επισκεφθείτε το Ζωολογικό κήπο. Εμείς σας προτείνουμε μία εκδρομή στο κοντινό Πότσνταμ, πρωτεύουσα 
του γερμανικού κρατιδίου του Βρανδεμβούργου και των Πρώσων αυτοκρατόρων. Το ενδιαφέρον θα 
επικεντρωθεί στο περίφημο ανάκτορο Σαν Σουσί, που έχτισε ΤΟ 1745 ο Φρειδερίκος ο Μέγας, και στο 
ανάκτορο Σεσίλιενχοφ, όπου συγκλήθηκε η Διάσκεψη του Πότσνταμ (17 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 1945) 
και αποφασίστηκε ο αφοπλισμός και το μέλλον της ηττημένης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο Γερμανίας. 
Διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΣΒΕΡΙΝ - ΛΟΥΜΠΕΚ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Σβερίν πόλη μοναδική που θα μας συναρπάσει. Θα έχουμε 
την ευκαιρία να δούμε το πανέμορφο - επιβλητικό κάστρο της από τα πιο εντυπωσιακά της Ευρώπης, 
το Καθεδρικό Ναό και την ανοιχτή υπαίθρια αγορά, αλλά και τη μαγευτική λίμνη της. Επόμενος 
προορισμός μας το Λούμπεκ που μοιάζει με εικονογράφηση ενός παραμυθιού. Είναι μια πανάρχαια 
πόλη και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Γερμανίας. Ολόκληρη η πόλη έχει ανακηρυχτεί από 
την Ουνέσκο μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η παραμυθένια αυτή πόλη με τις 
πάμπολλες γοτθικές και ρομανικές εκκλησίες, όπως αυτή του Αγίου Πέτρου, του Αγίου Λαυρεντίου, 
της Αγίας Αικατερίνης με τα εκπληκτικά κτίρια όπως αυτό του Δημαρχείου θα μας εκστασιάσει. Αργά 
το απόγευμα άφιξη στο Αμβούργο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

9η μέρα: ΑΜΒΟΥΡΓΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Το Αμβούργο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη σε έκταση και πληθυσμό 
μετά το Βερολίνο και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης. Θα περιηγηθούμε στη συνοικία 
του λιμανιού Σαιντ Πάουλι στη ψαραγορά και τις αποβάθρες του λιμανιού και θα καταλήξουμε στο 
κέντρο της παλιάς πόλης με την εκκλησία του Αγ.Μιχαήλ όπου θα δούμε το Χρηματιστήριο και το 
παλιό Δημαρχείο. Θα γνωρίσουμε το ιστορικό του κέντρο με το σιδηροδρομικό σταθμό, το θέατρο 
και το κεντρικό πεζόδρομο που είναι ένας από τους μεγαλύτερους της Γερμανίας. Υπόλοιπο ημέρας 
ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

10η μέρα: ΑΜΒΟΥΡΓΟ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για τη πτήση της 
επιστροφής στην Αθήνα. 

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Πτήσεις με την ασφάλεια και την ποιότητα της Αegean Airlines. 
Άνετα και ξεκούραστα με πρωινή απευθείας πτήση για 
Φρανκφούρτη και απογευματινή απευθείας επιστροφή από 
Αμβούργο(ή το αντίστροφο ανάλογα με την ημερομηνία).

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 
γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 
φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Πολυτελές ιδιόκτητο λεωφορείο του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής σας.

• ΝΕΟ & ΥΠΕΡΟΧΟ: Τηρώντας την υπόσχεση μας για καινοτόμα 
προγράμματα, συνδέουμε τον περίφημο Ρομαντικό Δρόμο 
Γερμανίας με το επιβλητικό Βερολίνο και τα στολίδια του 
Γερμανικού Βορρά σε ένα ταξίδι-υπερπαραγωγή.

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις.
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Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 935€

Τιμή σε μονόκλινο 1335€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 835€

Από 

935€
το άτομο

Περιλαμβάνονται:
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα-Ανκόνα & Βενετία - 

Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντουζ (ΑΒ4).
• Το εισιτήριο στην κρουαζιέρα του Ρήνου.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*. 
• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου). 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Το εισιτήριο στην κρουαζιέρα του Ρήνου.
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Καραβάκι Βενετίας (15€).
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. (Μιλάνο 2€, Στρασβούργο 2,5€, 

Βρυξέλλες 2,5€).
• Checkpoint 25€. 

Benelux
Σημειώσεις:  
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν. Επιβάρυνση 35€ στην αναχώρηση 17 Αυγούστου ’18.

Αναχωρήσεις: 
20 Ιουλίου ’18 
03, 17 Αυγούστου ’18

BENELUX
Μιλάνο, Λουκέρνη, Κολμάρ, Στρασβούργο, Λουξεμβούργο, Βρυξέλλες, 
Μπρυζ, Γάνδη, Ρότερνταμ, Χάγη, Άμστερνταμ, Μαρκ & Βόλενταμ, Κολωνία, 
Κόμπλεντς, Κρουαζιέρα Ρήνου, Μόναχο, Ίνσμπρουκ, Βενετία

Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο:
14 ημέρες
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ - (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας (Ηγουμενίτσας). Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον ελεύθερο χρόνο σας 
μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.

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

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

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

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

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

7η μέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ - ΧΑΓΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ολλανδίας το Άμστερνταμ. Πρώτη μας επίσκεψη το Ρότερνταμ, ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα λιμάνια της Ευρώπης 
που διαρρέετε από τον ποταμός Mας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Χάγη, τη διοικητική πρωτεύουσα της χώρας, έδρα της κυβέρνησης και της Βασιλικής Οικογένειας. Θα δούμε το Παλάτι, το 
κτίριο του Διεθνούς Δικαστηρίου και το ιστορικό σπίτι των Ιπποτών. Άφιξη το απόγευμα στο Άμστερνταμ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
Διανυκτέρευση.

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

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

10η μέρα: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΒΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ ΟΜΠ ΝΤΕΡ ΤΑΟΥΜΠΕΡ ΜΟΝΑΧΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Βύρτσμπουργκ στον ποταμό Μάιν, πρωτεύουσα της Κάτω Φρανκονίας 
(Βαυαρία). Περιήγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης: το επιβλητικό παλάτι Ρέζιντεντς, τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Κίλιαν, το γραφικό Δημαρχείο, τη γέφυρα με τα αγάλματα στον ποταμό Μάιν και το Φέστουνγκ Μάριενμπεργκ, 
το κάστρο-έδρα των πριγκίπων επισκόπων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το γραφικό Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, 
μία από τις παλαιότερες και πιο γραφικές πόλεις στον Ρομαντικό Δρόμο της Νότιας Γερμανίας και προσφιλή τουριστικό 
προορισμό. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Μόναχο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.

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

12η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΙΝΣΜΠΡΟΥPΓΚ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΕΝ ΠΛΩ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Τυρόλου, το Ίνσμπρουκ. Μοναδικές εικόνες θα μας 
συντροφεύουν από γραφικά χιονισμένα χωριουδάκια και καταπράσινες κοιλάδες. Με την άφιξη μας αρχίζει η γνωριμία με 
την πόλη, που γνώρισε ημέρες δόξας στην κυριαρχία των Αψβούργων και ιδιαίτερα την εποχή της Μαρίας Θηρεσίας. Θα 
δούμε την Χρυσή Στέγη, την κεντρική λεωφόρο Μαρία Τερεζιενστράσε, τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιακώβου τα ανάκτορα 
Χόφμπουργκ, το Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού και την Αψίδα του Θριάμβου. Τελευταίος σταθμός η Βενετία η πιο ρομαντική 
πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή 
Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας 
από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ 
και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο 
σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, 
αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του 
Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια 
κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος και αργά το βράδυ μεταφορά στο λιμάνι της Βενετίας, επιβίβαση στο πλοίο και 
τακτοποίηση στις καμπίνες. Διανυκτέρευση. 

13η μέρα: ΕΝ ΠΛΩ 

14η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας (Ηγουμενίτσας), και άμεση αναχώρηση για τον τελικό μας προορισμό, την Αθήνα (Θεσσαλονίκη).
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Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 895€

Τιμή σε μονόκλινο 1195€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 795€

Από 

895€
το άτομο

Περιλαμβάνονται:
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα & Βενετία - 

Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντουζ (ΑΒ4).
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*. 
• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου). 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Βαπορέτο Βενετίας (15€).
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά. (Μιλάνο 2€, 

Βερολίνο 3€).
• Checkpoint 25€. 
• Κρουαζιέρα Ρήνου.

Germany
Σημειώσεις: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν. Επιβάρυνση 35€ στην αναχώρηση 18 Αυγούστου’18. 

Αναχωρήσεις: 
21 Ιουλίου ’18 
04, 18 Αυγούστου ’18

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Μιλάνο, Λουκέρνη, Φράιμπουργκ, Μανχάιμ, Χαιδελβέργη

Γερμανία:
14 ημέρες
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ - (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε 
να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.

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

3η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΑΝΧΑΙΜ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Λουκέρνη, μία από τις πιο τουριστικές πόλεις της Ελβετίας με την παλιά, ξύλινη, σκεπαστή γέφυρα Κάπελμπρυκε του 14ου αιώνα. Περιπλανηθείτε 
στα μικρά, γραφικά, πλακόστρωτα δρομάκια με τις ζωγραφισμένες προσόψεις των σπιτιών, και απολαύστε καφέ ή ζεστό κρασί σε κάποια από τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες της 
πόλης. Άμεση αναχώρηση για το μεσαιωνικό Φράιμπουργκ και πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Μάνχαιμ, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΜΑΙΝΧΑΙΜ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΡΗΝΟΥ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα κάνουμε την κρουαζιέρα στο Ρήνο (εισιτήρια εξ ιδίων). Διανύουμε με το πλοίο το ωραιότερο μέρος της διαδρομής του Ρήνου, όπου ο ταξιδιώτης μαγεύεται 
από την άγρια ομορφιά των απόκρημνων οχθών με τα «γαντζωμένα» σε επίκαιρες θέσεις Κάστρα, τα ρομαντικά χωριά, τους κλιμακωτούς αμπελώνες και τη θέα του βράχου του Λορελάι. 
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΜΑΝΧΑΙΜ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ ΟΜΠ ΝΤΕΡ ΤΑΟΥΜΠΕΡ - ΒΙΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Χαιδελβέργη, όπου και θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό της κέντρο, με τις ενδιαφέρουσες εκκλησίες των 
Ιησουϊτών και του Αγίου Πνεύματος, θα θαυμάσουμε τα κτίρια με την Μπαρόκ αρχιτεκτονική και την πολύβουη κεντρική πλατεία της αγοράς. Μετά το τέλος της περιήγησης (προαιρετικά) 
μπορείτε να ανεβείτε μέχρι το επιβλητικό Κάστρο της Χαϊδελβέργης, για να θαυμάσετε την πόλη και το ποταμό πανοραμικά, αλλά και για να δείτε το περίφημο Γερμανικό μουσείο Φαρμακευτικής. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το γραφικό Ρότενμπουργκ Ομπ Ντελ Τάουμπερ, μια από τις παλαιότερες και πιο καλοδιατηρημένες πόλεις στον Ρομαντικό Δρόμο χτισμένη σε προνομιακή θέση, 
στις όχθες του ποταμού Τάουμπερ. Τελευταίος μας προορισμός το Βίρτσμπουργκ, στις όχθες του ποταμού Μαιν, που είναι μια από τις πιο ιστορικές και πλουσιότερες πόλεις του νότου. Εδώ και 
αιώνες είναι κέντρο παραγωγής κρασιών ποιότητας. Θα δούμε το πανεπιστήμιο, ένα από τα σημαντικότερα της Βαυαρίας, το μπαρόκ Δημαρχείο, την παλιά στολισμένη με πλήθος αγαλμάτων 
πέτρινη γέφυρα αλλά και το παλιό Επισκοπικό Παλάτι Ρέζιντεντς, το οποίο σήμερα είναι μουσείο. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Βίρτσμπουργκ. 
Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΒΙΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Γερμανίας, το Βερολίνο, χτισμένο στις όχθες του ποταμού Σπρέε. Καθ οδών θα επισκεφθούμε το μεσαιωνικό Μαγδεμβούργο, μία από τις 
παλαιότερες πόλης της Γερμανίας, χτισμένο στις όχθες του ποταμού Έλβα, με κορυφαίο αξιοθέατο την υδάτινη γέφυρα. Άφιξη αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Χρόνος ελεύθερος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το Μουσείο της Περγάμου, που χρωστά το όνομά του στον περίφημο Βωμό της Περγάμου, ο οποίος δεσπόζει στην κεντρική αίθουσα, και φιλοξενεί μία 
από τις διασημότερες συλλογές αρχαιοτήτων στην Ευρώπη. Ακολουθεί ξενάγηση της πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα εκτυλιχτεί η ιστορία της που σφράγισε την εικόνα του σύγχρονου 
Βερολίνου και την ιστορία της Ευρώπης. Από την Πύλη του Βρανδεμβούργου και τη λεωφόρο Ούντερ ντεν Λίντεν έως τη λεωφόρο Καρλ Μαρξ και την Ποτσντάμερ Πλατς με τους εντυπωσιακούς 
ουρανοξύστες εναλλάσσονται τα μνημεία της αυτοκρατορικής εποχής με τα κτήρια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, ενώ κοντά στο πέρασμα του Τσεκ Πόιντ «Τσάρλι» τα απομεινάρια του Τείχους 
θα μας μεταφέρουν νοερά στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο της 17ης Ιουνίου θα απολαύσετε το κεντρικό πάρκο της πόλης, το Τίεργκαρτεν, στη βόρεια 
πλευρά του οποίου βρίσκεται το Γερμανικό Κοινοβούλιο, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, η Καγκελαρία, η Βουλή και πολλές πρεσβείες. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα 
ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΠΟΤΣΝΤΑΜ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά και σημαντικά μουσεία της πόλης, ή να επισκεφθείτε το ζωολογικό κήπο της πόλης. 
Ή κάντε μία εκδρομή στο κοντινό Πότσνταμ που βρίσκεται 30 χιλ. νότια του Βερολίνου και είναι πρωτεύουσα του γερμανικού κρατιδίου του Βρανδεμβούργου και των Πρώσων αυτοκρατόρων. 
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο περίφημο ανάκτορο Σαν Σουσί, που έχτισε το 1745 ο Φρειδερίκος ο Μέγας, και στο ανάκτορο Σεσίλιενχοφ, όπου συγκλήθηκε η Διάσκεψη του Πότσνταμ (17 
Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 1945) και αποφασίστηκε ο αφοπλισμός και το μέλλον της ηττημένης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο Γερμανίας. Νωρίς το μεσημέρι επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο 
Βερολίνο. Χρόνος ελεύθερος στην διάθεση σας. Διανυκτέρευση. 

9η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ - ΒΑΙΜΑΡΙ - ΕΡΦΟΥΡΤΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη γοητευτική πρωτεύουσα της Σαξονίας, τη Δρέσδη, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Έλβα. Η πόλη, που καταστράφηκε ολοσχερώς από τον 
βομβαρδισμό των βρετανικών και αμερικανικών αεροσκαφών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αναγεννήθηκε και απέκτησε ξανά την παλιά της αίγλη μαγεύοντας τους επισκέπτες της. Κατά τη 
διάρκεια της απογευματινής περιήγησης στο ιστορικό κέντρο της Δρέσδης, θα δούμε μεταξύ άλλων την Όπερα της Σαξονίας, το μπαρόκ Τσβίνγκερ, το περίφημο σγκράφιτο Φίρστεντσουνγκ 
(παρέλαση δουκών), τη γιγαντιαία Φράουενκιρχε, τον Καθεδρικό Ναό (Χόφκιρχε), το Δημαρχείο. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε για την ιστορική πόλη της Βαϊμάρης, λίκνο του γερμανικού 
διαφωτισμού, την πόλη στην οποία έζησαν και δημιούργησαν μερικοί από τους μεγαλύτερους συγγραφείς, φιλοσόφους, μουσικούς και καλλιτέχνες της Γερμανίας, όπως ο Γκαίτε και ο Σίλερ, ο 
Νίτσε, ο Μπαχ, ο Λιστ, ο Κλέε κ.ά., την πόλη που γεννήθηκε το Μπάουχαους και η εύθραυστη Δημοκρατία της Βαϊμάρης (1919-1933). Περιήγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης: Γερμανικό 
Εθνικό Θέατρο, Μουσείο Μπάουχαους, Μουσείο Γκαίτε, Σπίτι του Σίλερ, ανάκτορα Μπελβεντέρε. Αναχώρηση για την Ερφούρτη, πρωτεύουσα του ομόσπονδου κρατιδίου της Θουριγγίας, 
χτισμένη στις όχθες του ποταμού Γκέρα. Με 142 γέφυρες, 25 ενοριακές εκκλησίες, 15 μοναστήρια και εκκλησιαστικά ιδρύματα και 10 παρεκκλήσια, στην πόλη που είναι γνωστή και ως «Ρώμη της 
Θουριγγίας», ιδρύθηκε ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ευρώπης (1392) στο οποίο φοίτησε και ο Μαρτίνος Λούθηρος. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη 
διάθεση σας για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

10η μέρα: ΕΡΦΟΥΡΤΗ - ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΜΟΝΑΧΟ
Μετά το πρόγευμα, επίσκεψη στον λόφο Ντόμπεργκ, όπου δεσπόζουν ο Καθεδρικός Ναός της Παναγίας με μία από τις μεγαλύτερες καμπάνες του κόσμου και η εκκλησία του Αγίου Σεβερίου, 
τη διάσημη μεσαιωνική γέφυρα Κρέμερμπρικε (1325) και τον λόφο Πέτερσμπεργκ, όπου βρίσκεται ένα από τα πιο παλιά κάστρα της Ευρώπης. Θα επισκεφθούμε το Μπάμπεργκ και επόμενη 
επίσκεψη η Νυρεμβέργη η πόλη που συνέδεσε το όνομά της με τη νεότερη ιστορία της Γερμανίας, αφού σε αυτήν γίνονταν τα συνέδρια του Ναζιστικού Κόμματος, θεσπίστηκαν οι περίφημοι 
ρατσιστικοί «Νόμοι της Νυρεμβέργης» και πραγματοποιήθηκε η δίκη για τα ναζιστικά εγκλήματα πολέμου. Στην περιήγηση της παλιάς πόλης θα δούμε το ιστορικό της κέντρο με τις νεογοτθικές 
εκκλησίες και τα μεσαιωνικά κτήρια, τις γραφικές πλατείες και τα σιντριβάνια και θα επισκεφθούμε το κτήριο στο οποίο έγινε η περίφημη «Δίκη της Νυρεμβέργης». Χρόνος ελεύθερος να 
περπατήσουμε στη φημισμένη αγορά της πόλης. Τελευταίος μας προορισμός το Μόναχο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

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

12η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΙΝΣΜΡΟΥPΓΚ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Τυρόλου, το Ίνσμπρουκ. Μοναδικές εικόνες θα μας συντροφεύουν 
από γραφικά χιονισμένα χωριουδάκια και καταπράσινες κοιλάδες. Με την άφιξη μας αρχίζει η γνωριμία με την πόλη, που γνώρισε 
ημέρες δόξας στην κυριαρχία των Αψβούργων και ιδιαίτερα την εποχή της Μαρίας Θηρεσίας. Θα δούμε την Χρυσή Στέγη, την κεντρική 
λεωφόρο Μαρία Τερεζιενστράσε, τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιακώβου τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού και 
την Αψίδα του Θριάμβου. Τελευταίος σταθμός η Βενετία η πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που 
ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το 
Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των 
Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των 
Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου 
Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του 
Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του 
Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής 
Murano. Χρόνος ελεύθερος και αργά το βράδυ μεταφορά στο λιμάνι της Βενετίας, επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες. 
Διανυκτέρευση. 

13η μέρα: ΕΝ ΠΛΩ 

14η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας (Ηγουμενίτσας), και άμεση αναχώρηση για τον τελικό μας προορισμό, την Αθήνα (Θεσσαλονίκη).
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Δώρο:  
Εκδρομή  

Εσκοριάλ - Άβιλα- 
Σεγκόβια

Από

795€
το άτομο

Αναχωρήσεις: 
01 & 08 Αυγούστου ’18 

Ισπανία:
10 ημέρες

ΜΑΔΡΙΤΗ - ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΧΙΛΙΟΤΡΑΓΟΥΔΙΣΜΕΝΑ 

ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Μαδρίτη, Κοιλάδα των Πεσόντων, Άβιλα, Σεγκόβια, Τολέδο, Κόρδοβα, 
Σεβίλλη, Κάντιθ, Λευκά χωρία, Ρόντα, Μαρμπέγια, Μάλαγα, Γρανάδα

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Ισπανίας 
την Μαδρίτη, χτισμένη στο κέντρο της Ιβηρικής Χερσονήσου, σε υψόμετρο 
667 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στις όχθες του ποταμού 
Μανθανάρες. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

2η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ
Πρόγευμα σε μπουφέ στο ξενοδοχείο και πανοραμική ξενάγηση, όπου θα 
θαυμάσουμε τα αναρίθμητα μαδριλένικα αξιοθέατα, όπως τη μεσαιωνική 
Πλάθα Μαγιόρ, την Πουέρτα δελ Σολ, την Πλάθα δε Οριέντε με τα 
αγάλματα των Ισπανών βασιλέων, τον Καθεδρικό Ναό της Αλμουδένα, τον 
σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα, και το νεοκλασικό κτίριο που στεγάζει την 
Βουλή. Θα διασχίσουμε τη μεγάλη Λεωφόρο Πράδο, όπου βρίσκονται τα 
μεγάλα μουσεία Πράδο και Ρέινα Σοφία, το μεγάλο Πάρκο Ρετίρο, το γήπεδο 
Μπερναμπέου. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και για το απόγευμα 
ελεύθερο σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης 
Ρέινα Σοφία και Μουσείο Πράδο. 

3η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ - ΑΒΙΛΑ- 
ΣΕΓΚΟΒΙΑ
Πρόγευμα μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Κοιλάδα των 
Πεσόντων (Valle de los Caídos) που βρίσκεται στην περιοχή του Εσκοριάλ, 
για να θα επισκεφθούμε τη βασιλική του Αγίου Σταυρού με τον μεγαλύτερο 
σταυρό του κόσμου ύψους 152 μέτρων. Εδώ είναι και το μαυσωλείο με 
τον τάφο του Φράνκο μαζί με περίπου 40.000 ανθρώπους, θύματα του 
Εμφυλίου Πολέμου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Άβιλα, γνωστή 
για τα μεσαιωνικά τείχη της και τις πολλές εκκλησίες. Από το 1985 η πόλη 
της Άβιλα έχει συμπεριληφθεί στο κατάλογο της UNESCO σαν Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τελευταία μας επίσκεψη η 
μεσαιωνική Σεγκόβια γνωστή για το υδραγωγείο της, το Αραβικό Παλάτι 
Αλκαζάρ και τον Καθεδρικό Ναό. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας στην Μαδρίτη. 

4η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ - ΚΟΡΔΟΒΑ 
Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για το Τολέδο, την «πόλη των τριών 
πολιτισμών» (Χριστιανών, Εβραίων και Αράβων), χτισμένη στις όχθες του 
ποταμού Τάγου, που διατηρεί αναλλοίωτη τη μεσαιωνική φυσιογνωμία και 
έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο της UNESCO σαν Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιά. Θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, που 
κυριαρχεί στο κέντρο της πόλης αντικατοπτρίζοντας την ιστορική σημασία 
του και την εκκλησία του Αγίου Θωμά, όπου βρίσκεται το αριστούργημά 
του ελ Γκρέκο, «Η ταφή του κόμη Οργκάθ» (1586-1588). Αναχώρηση για 
την χιλιοτραγουδισμένη Κόρδοβα, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού που 
βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γουαδαλκιβίρ. Άφιξη αργά το απόγευμα, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα: ΚΟΡΔΟΒΑ (Ξενάγηση πόλης) - ΣΕΒΙΛΛΗ
Πρόγευμα σε μπουφέ στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση στο ιστορικό της 
κέντρο που έχει ανακηρυχθεί το 1984 Μνημείο παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την UNESCO. Η Κόρδοβα ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους, 
στη συνέχεια κατακτήθηκε από τους Βησιγότθους και τους Μαυριτανούς. Η 
πόλη γνώρισε μεγάλη ακμή από τον 8ο αιώνα, που ήταν η πρωτεύουσα των 
Μαυριτανών στην Ισπανία και στη συνέχεια Χαλιφάτο των Ουμαγιαδών. Την 

εποχή αυτή η Κόρδοβα ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη και πιο σημαντική πόλη, 
στο τότε γνωστό κόσμο, μετά την Κωνσταντινούπολη, και την αποκαλούσαν 
το «Κόσμημα της Δύσης». Τον 13ο αιώνα η Κόρδοβα περνά στα χέρια 
των Χριστιανών βασιλέων της Ισπανίας και αρχίζει να χάνει το παλιό της 
μεγαλείο. Πολλά και σημαντικά είναι τα μνημεία της Πόλης που θα δούμε 
στην περιπατητική περιήγηση μας. Θα περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά 
της Εβραϊκής συνοικίας, με τα παραδοσιακά σπίτια και τα υπέροχα «Πάτιος» 
(εσωτερικές αυλές). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μεγάλο Τζαμί 
Μεσκίτα που στο εσωτερικό του βρίσκεται ο Καθεδρικός Ναός. Είναι το 
μεγαλύτερο Ισλαμικό Τέμενος της Ευρώπης και ένα από τα μεγαλύτερα στο 
κόσμο, που αποτελείται από 19 νάρθηκες και ένα «δάσος» (856) κολώνες με 
διπλές Καμάρες. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Σεβίλλη, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

6η ημέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ 
Πρόγευμα σε μπουφέ στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το ιστορικό 
κέντρο της Σεβίλλης, πατρίδα της Κάρμεν και του Φλαμένκο. Καλλιτεχνικό, 
πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της Νότιας Ισπανίας. Πρωτεύουσα 
της Ανδαλουσίας χτισμένη στις όχθες του ποταμού Γουαλδακιβίρ, το 
μεγαλύτερο εσωτερικό λιμάνι της χώρας. Κατά την ελληνική μυθολογία 
η πόλη ιδρύθηκε από τον Ηρακλή. Κατακτήθηκε και αυτή από τους 
Ρωμαίους, Βησιγότθους και Μαυριτανούς. Έντονο το αραβικό στοιχείο στην 
αρχιτεκτονική των κτιρίων με κορυφαίο μνημείο το Παλάτι Αλκαζάρ που από 
το 1987 ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από 
την UNESCO. Στη Σεβίλλη βρίσκεται και ο μεγαλύτερος καθεδρικός ναός 
της Ισπανίας με το επιβλητικό καμπαναριό, την Χιράλντα (La Giralda). Στην 
πανοραμική περιήγηση θα διασχίσουμε μεγάλες λεωφόρους, θα δούμε το 
Χρυσό Πύργο, την Αρένα, την Πλατεία Ισπανίας, την Πλατεία Αμερικής και 
πολλά αποικιακού ρυθμού κτίρια που κατασκευαστήκαν για την έκθεση 
του 1929 μεταξύ της Ισπανίας και των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Τέλος 
στην περιπατητική περιήγηση θα περιπλανηθούμε στην γραφική εβραϊκή 
συνοικία της Σάντα Κρουζ. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και 
απόγευμα ελεύθερο. 

7η ημέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ - ΚΑΝΤΙΘ - ΛΕΥΚΑ ΧΩΡΙΑ - ΡΟΝΤΑ 
Πρόγευμα σε μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Κάντιθ στις ακτές 
του Ατλαντικού, μία από τις αρχαιότερες πόλης της Ιβηρικής Χερσονήσου 
και της Ευρώπης, καθώς ιδρύθηκε στις αρχές του 13ο π.χ. αιώνα από τους 
Φοίνικες και σήμερα σημαντικό λιμάνι της χώρας. Χτισμένο πάνω σε ένα 
βράχο ο οποίος ενώνεται με μία μικρή λωρίδα στεριάς με την ηπειρωτική 
περιοχή και δημιουργεί το Κόλπο του Κάντιθ. Συνεχίζοντας το οδοιπορικό 
μας και διασχίζοντας το εσωτερικό της Ανδαλουσίας θα επισκεφθούμε 
τα διάσημα Λευκά Χωριά “los Pueblos Blancos”, με τα εντυπωσιακά 
συμπλέγματα κυβόσχημων σπιτιών σκαρφαλωμένα στα γεμάτα 
ελαιόδεντρα βουνά της Ανδαλουσίας που έχουν πάρει το όνομά τους από 
το ασβεστόχρωμα που χρησιμοποιείται για το βάψιμο των κτηρίων ώστε 
να διατηρούνται δροσερά στο εσωτερικό. Αργά το απόγευμα άφιξη στη 
Ρόντα, ίσως το πιο εντυπωσιακό από τα pueblos blancos της Ανδαλουσίας, 
κτισμένο πάνω σε έναν επιβλητικό βράχο στο ξακουστή φαράγγι «El Tajo». 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

8η ημέρα: ΡΟΝΤΑ - ΜΑΡΜΠΕΓΙΑ - ΜΑΛΑΓΑ - ΓΡΑΝΑΔΑ 
Πρόγευμα σε μπουφέ στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση πόλης. 
Θα δούμε τις τρείς γέφυρες, τον Καθεδρικό Ναό και την Αρένα της πόλης. 
Στη συνέχεια θα περάσουμε από το φημισμένο τουριστικό θέρετρο της 

Μαρμπέγια και διασχίζοντας τα παράλια της Κόστα ντε Σόλ θα φθάσουμε 
στη Μάλαγα, μία πόλη όπου η πολιτιστική επιρροή των μαυριτανών είναι 
διάχυτη. Στην περιήγηση μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης θα δούμε τον 
Καθεδρικό Ναό του 16ου αιώνα, τις κεντρικές πλατείες Πλάζα ντε Ομπίσπο 
και Πλάζα ντε Μερσεντ και το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Πικάσο. Θα δούμε το 
περίφημο Αλκαζάμπα, παλάτι-φρούριο των μουσουλμάνων κυβερνητών της 
Μάλαγα που χρονολογείται το 1057, και τέλος θα δούμε το ρωμαϊκό θέατρο 
και το Κάστρο ντε Γκιμπραλφάρο. Αναχώρηση για τη Γρανάδα. Άφιξη αργά 
το απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

9η ημέρα: ΓΡΑΝΑΔΑ (Ξενάγηση) - ΜΑΛΑΓΑ
Πρόγευμα σε μπουφέ στο ξενοδοχείο και ξενάγηση πόλης. Η πόλη της 
Γρανάδα είναι μία από τις ωραιότερες και ιστορικότητες πόλεις της Ισπανίας, 
κτισμένη πάνω σε τρείς λόφους, στους πρόποδες της οροσειράς Σιέρα 
Νεβάδα. Το όνομα της οφείλεται στις πολλές ροδιές που καλλιεργούνται 
στην περιοχή και η ισπανική ονομασία τους είναι «γκρανάδα». Η πόλη 
διατηρεί το παλιό αραβικό χαρακτήρα της καθώς έχει πολλά και με μεγάλη 
καλλιτεχνική αξία κτίρια, μεταξύ των οποίων ξεχωριστή θέση έχει η Αλάμπρα 
(το κόκκινο φρούριο) με το Παλάτι της και την μαυριτανική ακρόπολη που 
κάνει την πόλη ένα πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο της Ισπανίας. Το 1984 η 
Αλάμπρα αναγνωρίστηκε ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
από την UNESCO. Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα που θα μεταφερθούμε 
στο αεροδρόμιο της Μάλαγα για την πτήση της επιστροφής μας. 

10η ημέρα: ΜΑΛΑΓΑ - ΑΘΗΝΑ 
Άφιξη στην πόλη μας νωρίς το πρωί. 

Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Αθήνα - Μαδρίτη / 
Μάλαγα - Αθήνα.

• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.

• Οκτώ (8) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.

• (Eurostars Central 4* Μαδρίτη,Exe Cuidad de Cordoba 4* Κόρδοβα, 

• Catalonia Ronda 4* Ρόντα, Sercotel Gran Luna 4*Γρανάδα).

• Πρόγευμα καθημερινά σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου. 

• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής.

• Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης.

• Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή και βαλίτσα 23kg ανά άτομο.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. 
• Εισιτήριο Καθεδρικού Τολέδο (Catedral Primada) 12,5€ (περιλαμβάνει 

επίσκεψη στον αρχαίο ναό, μουσεία: χορωδία, chapter house, 
θησαυροφυλάκιο & Sacristy, βασιλικό παρεκκλήσι - capilla de Reyes, 
το μοναστήρι, οι ζωγραφιές του Bayeu & το παρεκκλήσι st. Blas, 
καμπαναριό: Campana Gorda με την υπέροχη πανοραμική θέα του 
Τολέδο).

• Εισιτήριο γενικής εισόδου Alhambra 12€ - δωρεάν είσοδος παιδιά 
κάτω από 12 ετών (περιλαμβάνει όλες τις περιοχές του Μνημειακού 
συγκροτήματος που είναι ανοιχτές στο κοινό: Alcazaba, Nasrid Palaces, 
Generalife).

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου 
απαιτείται.

• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Τιμές - Με πρωινό: Εarly booking Normal booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 795€ 865€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 1055€ 1125€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 705€

Φόροι αεροδρομίων 165€

Iberian Peninsula

Πτήσεις:

Αναχώρηση: Α3 700 Αθήνα - Μαδρίτη 09:10 - 12:00

Επιστροφή: Α3 719 Μάλαγα- Αθήνα 01:55 - 06:40

Σημειώσεις: Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερική 
πτήση το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & Από/προς 
υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€.
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Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα (ή Θεσσαλονίκη) - 

Βαρκελώνη - Αθήνα (ή Θεσσαλονίκη) με την Vueling.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μετακινήσεις σύμφωνα με το 

πρόγραμμα.
• Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. Valencia: Hotel Abba Acteon, 

Madrid: Hotel Rafael Atocha, Barcelona: Porta Fira ή παρόμοια. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής / επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α. 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 5 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου 

απαιτείται.
• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint 20€.

Ισπανία:
7 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
16, 23, 30 Ιουλίου 18 
02, 06, 13, 15, 20 Αυγούστου ’18 

ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ
Βαλένθια, Μαδρίτη, Τολέδο, Σαραγόσα, Βαρκελώνη, Φίγκερας, Χιρόνα 

Από 

625€
το άτομο

Σημειώσεις: 
Το πρόγραμμα θα εκτελεστεί αντίστροφα στις αναχωρήσεις 16, 23, 30 
Ιουλίου’18. Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν.

Τιμές: ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αναχώρηση: 16/07, 23/07, 02/08, 15/08 30/07, 06/08, 13/08, 20/08. 16/07, 23/07 30/07, 06/08, 13/08, 20/08 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 645€ 695€ 625€ 675€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 845€ 895€ 825€ 875€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 595€ 645€ 575€ 625€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις Vueling από προς Θεσσαλονίκη:

Αναχώρηση: Θεσσαλονίκη - Βαρκελώνη 03:55 - 05:50 

Επιστροφή: Βαρκελώνη - Θεσσαλονίκη 23:40 - 03:20 

Πτήσεις Vueling από προς Αθήνα:

Αναχώρηση: Αθήνα - Βαρκελώνη 01:55 - 04:00 

Επιστροφή: Βαρκελώνη - Αθήνα 21:25 - 01:55 

Iberian
Peninsula
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ 

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, τη Βαρκελώνη. Άφιξη, 
επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη Βαλένθια, πρωτεύουσα της ομώνυμης Αυτόνομης Κοινότητας και γενέτειρα 
του διάσημου αρχιτέκτονα Σαντιάγκο Καλατράβα. Με την άφιξη θα κάνουμε την πανοραμική μας περιήγηση όπου θα 
δούμε το σύμπλεγμα των 3 κτιρίων «την Πόλη των Τεχνών και της Επιστήμης» στο πάρκο του ποταμού Τούρια. Στη συνέχεια 
θα μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης για να δούμε το κτίριο που στεγάζει το Ταχυδρομείο με τα φτερωτά 
αγάλματα, το κτίριο του Δημαρχείο, το Ιστορικό Μουσείο και τον επιβλητικό γοτθικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των 
Αβοήθητων. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Για το ελεύθερο απόγευμα 
σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το ενυδρείο της πόλης που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης. 
Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ 

Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ισπανίας τη Μαδρίτη, που είναι χτισμένη στο 
κέντρο της Ιβηρικής Χερσονήσου, σε υψόμετρο 667 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στις όχθες του ποταμού 
Μανθανάρες. Άφιξη νωρίς το απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ 

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

4η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ 

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

5η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΣΑΡΑΓΟΣΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 

Μετά το πρωινό, αναχώρηση οδικώς για τη Βαρκελώνη. Καθ’ οδόν, θα επισκεφθούμε τη Σαραγόσα, την 
πολυπληθέστερη πόλη της αυτόνομης περιφέρειας της Αραγονίας, με τα χαρακτηριστικά κτίρια της τέχνης 
«μουδεχάρ» αρχιτεκτονική διακόσμηση επηρεασμένη από τη μουσουλμανική παράδοση με στοιχεία από τη 
χριστιανική κουλτούρα και το γοτθικό στιλ. Θα δούμε την επιβλητική εκκλησία την Βασιλική της Πιλάρ και 
τον Καθεδρικός Ναός Λα Σέο, που έχουν ανακηρυχτεί από την UNESCO Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Βαρκελώνη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Σας προτείνουμε να κάντε τη βόλτα σας στο γνωστό 
πεζόδρομο Ράμπλα και την περιοχή της Μπαρτσελονέτα στο λιμάνι. Περιπλανηθείτε μέσα στα στενά την 
γοτθικής συνοικίας με τα πολλά καταστήματα και απολαύστε τον καφέ ή την μπίρας σας με τάπας σε ένα από 
τα πολλά μπαρ στη γραφική Πλάθα Ρεάλ. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 

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

7η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΦΙΓΚΕΡΑΣ - ΧΙΡΟΝΑ - ΑΘΗΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Φίγκερας, τη γενέτειρα του πασίγνωστου υπερρεαλιστή 
ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Μουσείο-Θέατρο του, 
που είναι το πιο επισκέψιμο μουσείο της Καταλονίας και τρίτο σε ολόκληρη την Ισπανία. Θα δούμε την 
μεγάλη συλλογή των έργων του από τα πρώτα χρόνια της καλλιτεχνικής ζωής του μέχρι τον θάνατό 
του. Επόμενη επίσκεψη η μεσαιωνική πόλη της Χιρόνα. Θα περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της 
εβραϊκής συνοικίας, θα διασχίσουμε τον ποταμό Ονάρ για να θαυμάσουμε τα πανέμορφα πολύχρωμα 
σπιτάκια στις όχθες του που θυμίζουν Φλωρεντία. Τέλος θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό της 
πόλης που είναι αφιερωμένος στην Παναγία με το μεγαλύτερος κλίτος γοτθικού ναού στον Κόσμο. 
Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης για την πτήση 
της επιστροφής μας.

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Πτήσεις με την ασφάλεια και την ποιότητα της Vueling (επίσημη 
θυγατρική της Iberia Airlines) στις καλύτερες ώρες, ώστε οι 
ημέρες του ταξιδιού να είναι υπερπλήρεις.

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 
γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 
φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Πλούσιο πρόγραμμα value for money για ένα ταξίδι στις 
σημαντικότερες πόλεις της Ισπανίας στην οικονομικότερη 
τιμή της αγοράς, με επαρκή χρόνο γνωριμίας με κάθε μέρος 
που επισκέπτεστε, και διαμόρφωση των αποστάσεων έτσι ώστε 
να έχετε ένα άνετο ταξίδι. 

• Κεντρικά ξενοδοχεία στη Μαδρίτη, στη Βαρκελώνη και στη 
Βαλένθια.

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις.



58

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ’ ευθείας πτήση για την 
Λισσαβώνα, την πορτογαλική πρωτεύουσα, η οποία είναι κτισμένη 
στους επτά λόφους του ποταμού Tagus. Άφιξη στην γενέτειρα του 
fado με τα στενά, γραφικά σοκάκια, τα σπίτια με τις κεραμοσκεπές 
και τις στολισμένες με πολύχρωμα πλακάκια προσόψεις. 
Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η μέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Η σημερινή μας ξενάγηση είναι αφιερωμένη στην γραφική 
και φιλόξενη πόλη, που διατηρεί έως και σήμερα το λατινικό 
ένδοξο χαρακτήρα της. Ένα από τα πιο φημισμένα αξιοθέατα 
της πόλης είναι το Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, όπου θα 
θαυμάσουμε μια μοναδική σε πολυτέλεια και πλούτο συλλογή που 
χρονολογείται ανάμεσα στον 17ο και 19ο αιώνα. Επόμενος σταθμός 
μας είναι το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το πιο εντυπωσιακό 
σύμβολο της πορτογαλικής δύναμης και πλούτου. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το μνημείο των Ανακαλύψεων καθώς και τον 
χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ, που χτίστηκε το 1515 κοντά 
στις όχθες του ποταμού Tagus για να προστατεύσει τις εκβολές 
του ποταμού και έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς. απ’ όπου ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι 
θαλασσοπόροι για τα πέρατα της γης. Το απόγευμα περιπλανηθείτε 
στα στενά καλντερίμια της μεσαιωνικής συνοικίας Αλφάμα ως το 
Κάστρο Του Αγίου Γεωργίου για να απολαύσετε μια πανοραμική 
θέα της Λισσαβώνας. To βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε 
τα παραδοσιακά πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν γνωστά 
σε όλο τον κόσμο από την φημισμένη τραγουδίστρια Αmalia 
Rodrigues.

3η-4η μέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Μπορείτε να 
επισκεφτείτε το Πάρκο των Εθνών που διαμορφώθηκε το 1998 για 
την διεθνή έκθεση EXPO και να θαυμάσετε την πιο μεγάλη γέφυρα 
της Ευρώπης “Vasco da Gama”, μήκους 17km. Σας προτείνουμε 
μια εκδρομή στο μεγάλο κέντρο του καθολικισμού τη Φάτιμα, το 
πανέμορφο μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών, Όμπιτους και το 
τουριστικό ψαροχώρι του ατλαντικού τη Ναζαρέ. Το απόγευμα 
επιστρέφουμε στη Λισσαβώνα όπου μπορείτε να απολαύσετε τις 
αγορές σας στα μεγάλα εμπορικά κέντρα της πόλης. 

5η μέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΣΙΝΤΡΑ - ΚΑΣΚΑΪΣ - ΕΣΤΟΡΙΛ - ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για μια ευχάριστη εκδρομή στα 

περίχωρα της Λισσαβώνας. Πρώτη μας στάση η Σίντρα, θερινή 
κατοικία των βασιλέων, μια πόλη που αφθονεί σε φυσική 
ομορφιά και χαρακτηρίζεται από την ιστορική και πολιτιστική 
κληρονομιά της. Το Παλάθιο Ρεάλ, δεσπόζει στην κορυφή ενός 
καταπράσινου βουνού. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το 
Κασκάις, ένα παραδοσιακό ψαροχώρι που αναπτύσσεται δίπλα 
στην πρωτεύουσα και το Εστορίλ, το θέρετρο όλων των εποχών, 
το οποίο θεωρείται από τα πιο σημαντικά τουριστικά σημεία 
παγκοσμίως και παρέχει ποικίλες δραστηριότητες όπως γήπεδο 
γκολφ, αγωνιστική πίστα καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα καζίνο 
της Ευρώπης. Τελευταία μας επίσκεψη το δυτικότερο σημείο 
της Ευρώπης, το Cabo da Roca. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
γεμάτοι αναμνήσεις πετάμε πίσω στην Ελλάδα. Άφιξη στην Αθήνα.

Από 

665€
το άτομο

Πορτογαλία:
5 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
12, 19, 26 Ιουλίου ’18
02, 09, 16, 23 Αυγούστου ’18 

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Λισσαβώνα, Σίντρα, Κασκάις, Εστορίλ

Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Αθήνα - Λισσαβώνα - 
Αθήνα.

• Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* αστέρων.

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.

• Μεταφορές από/ προς αεροδρόμιο ξενοδοχείο εξωτερικού.

• Ξεναγήσεις / περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

• Αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας.

• Φ.Π.Α.

• Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.

• Είσοδοι στα Μουσεία.

• Φόροι αεροδρομίων.
Σημειώσεις: H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από αυτές. Για τους επιβάτες 
που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερική πτήση το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€.

Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 665€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 885€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 605€

Φόροι αεροδρομίων 145€

Πτήσεις:

Αναχώρηση: Α3 830 Αθήνα - Λισσαβώνα 21:20 - 23:45

Επιστροφή: Α3 809 Λισσαβώνα - Αθήνα 00:30 - 06:25 

Iberian Peninsula
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΦΑΤΙΜΑ - ΚΟΙΜΠΡΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ ευθείας πτήση για την Λισσαβώνα. 
Άφιξη στη Λισσαβώνα και αναχώρηση οδικώς για την Κοίμπρα την πρώτη 
Πανεπιστημιούπολη της Πορτογαλίας και μια από τις πιο παλιές του 
κόσμου. Πρώτη μας στάση το μεγάλο κέντρο του καθολικισμού η Φάτιμα, 
που βρίσκεται 142km βόρεια της Λισσαβώνας. H Φάτιμα πήρε το όνομα της 
από την εμφάνιση της Παρθένου Μαρίας το 1917 σε τρία παιδιά αγροτών 
στην κοιλάδα “Cova Da Iria” και από τότε αναδείχθηκε ως η τοποθεσία με τη 
μεγαλύτερη προσέλευση προσκυνήματος παγκοσμίως. Αφιξη στην Κοίμπρα 
όπου θα περιηγηθούμε στο χώρο του Πανεπιστημίου και στους δρόμους 
της πόλης των ποιητών με το πολυτραγουδισμένο της ποτάμι Μοντέγκο 
επίσης θα βρεθούμε και στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας της Σάντα 
Κλάρα Λα Νόβα όπου θα έχουμε πανοραμική θέα από όλη την πόλη της 
Κοίμπρα.Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΚΟΪΜΠΡΑ - ΜΠΟΥΣΑΚΟ - ΑΒΕΙΡΟ - ΠΟΡΤΟ 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Πόρτο.Πρώτη μας στάση στο δάσος 
Μπουσάκο το εθνικό δάσος των Πορτογάλων κι ένα από τα πλουσιότερα 
της Ευρώπης σε φυτά. Στη διαδρομή μας θα κάνουμε μια στάση στη πόλη 
των καναλιών,τη “Βενετία της Πορτογαλίας” το Αβέιρο, όπου θα θαυμάσουμε 
τις βάρκες που μοιάζουν με παραδοσιακές γόνδολες της Βενετίας. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για το Πόρτο μια πόλη που αντιπροσωπεύει την 
παράδοση,τις ανθρώπινες αξίες, τη σκληρή δουλειά και τη δύναμη της 
ψυχής του Πορτογαλικού έθνους. Η πόλη έδωσε επίσης το όνομα της στο 
ομώνυμο ξακουστό κρασί “ Πόρτο” που παράγεται από την καλλιέργεια 
ποικιλιών αμπελιού ύστερα από καθοδήγηση μιας βρετανικής κοινότητας 
που αναπτύχθηκε στο λιμάνι της πόλης. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΠΟΡΤΟ
Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στην εντυπωσιακή πόλη που είναι κτισμένη 
στις όχθες του ποταμού Douro και απλώνεται αρμονικά στους λόφους 
διατηρώντας ακόμη και σήμερα την μεσαιωνική της άποψη. Στην περιοχή 
Ριμπέϊρα, κατά μήκος του ποταμού, εκτείνονται οι παλιές συνοικίες με τα 
πολλά παραδοσιακά καταστήματα και την ανοιχτή αγορά που βρίσκεται στην 
αποβάθρα, από όπου παλαιότερα φόρτωναν στις χαρακτηριστικές βάρκες 
το ομώνυμο κρασί. Στην άνω πόλη θα περιηγηθούμε στην περιοχή του 
Καθεδρικού Ναού και το παλιό κτίριο των σιδηροδρόμων. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το χρυσοποίκιλτο ναό του Άγιου Φραγκίσκου και το Παλάτι 
Μπόλσα, όπου στεγάζεται το Εμπορικό Επιμελητήριο και παλαιότερα 
το χρηματιστήριο. Τέλος θα επισκεφθούμε κάποιο παλιό οινοποιείο της 
πόλης, όπου για πολλά χρόνια ωριμάζει το περίφημο κρασί “ΠΟΡΤΟ” και θα 
έχουμε τη χαρά να γευθούμε σε ειδικά κατασκευασμένο ποτήρι “calice” την 
υπέροχη γεύση του και το πλούσιο άρωμα του. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΠΟΡΤΟ - ΜΠΡΑΓΚΑ - ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στην επαρχία του 
Μίνιου. Πρώτος σταθμός της διαδρομής μας θα είναι η Μπράγκα όπου θα 
θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό και το ιερό του Ιησού που παρουσιάζει 
σημαντικά δείγματα στυλ Μπαρόκ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το Γκιμαράες το λίκνο του Παρτογαλικού έθνους.που ήταν η πρώτη 
πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Είναι η γενέτειρα πόλη της Πορτογαλικής 
εθνικότητας καθώς και η πόλη στην οποία γεννήθηκε ο πρώτος βασιλιάς 
της Πορτογαλίας ο « Αλφόνσο Α ». Θα δούμε το κάστρο της περιοχής και το 
ιστορικό κέντρο, τα οποία αποτελούν μνημεία ιστορικής κληρονομιάς της 
Ουνέσκο. Επιστροφή στο Πόρτο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΠΟΡΤΟ - ΜΠΑΤΑΛΙΑ - ΝΑΖΑΡΕ - ΟΜΠΙΤΟΥΣ - 
ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Αναχώρηση το πρωί με προορισμό την Λισσαβώνα. Πρώτος μας σταθμός ο 
ναός της Μπατάλια, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς υπό την 
προστασία της UNESCO. Στη συνέχεια θα πάμε στο τουριστικό ψαροχώρι 
του ατλαντικού τη Ναζαρέ. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη 
λόγω της εγκαρδιότητας και της ζωντάνιας που θα εισπράξετε από τους 
κατοίκους της καθώς και από την μοναδική αίσθηση που σας δημιουργεί 
ένα μικρό χωριό που εμποτίζεται με την παράδοση και όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να δοκιμάσουμε την τοπική κουζίνα. Τέλος θα επισκεφθούμε 
επίσης το πανέμορφο μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών Όμπιτους. Θα 
περπατήσουμε στα στενά σοκάκια ανάμεσα σε λευκά σπιτάκια στολισμένα 
με πολύχρωμα λουλούδια και θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα από τα 
τείχη ύψους 13 μέτρων που περιστοιχίζουν περιμετρικά το χωριό. Άφιξη 
αργά το απόγευμα στην Λισσαβώνα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Η σημερινή μας ξενάγηση είναι αφιερωμένη στην γραφική και φιλόξενη 
πόλη, που παρόλο τις συνεχόμενες επιδρομές των βαρβαρικών λαών για 
πολλούς αιώνες, διατηρεί έως και σήμερα το λατινικό ένδοξο χαρακτήρα 
της. Ένα από τα πιο φημισμένα αξιοθέατα της πόλης και ίσως το πιο όμορφο 
και περίτεχνο παγκοσμίως είναι το Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, 
όπου θα θαυμάσουμε μια μοναδική σε πολυτέλεια και πλούτο συλλογή 
που χρονολογείται ανάμεσα στον 17ο και 19ο αιώνα. Θα επισκεφθούμε το 
μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το πιο εντυπωσιακό σύμβολο της πορτογαλικής 
δύναμης και πλούτου, που χτίστηκε το 1502 κατόπιν εντολής του βασιλιά 
Manuel I για να τιμήσει τη μνήμη του Vasco da Gama για την επιτυχή 
επιστροφή του από την Ινδία. Τέλος θα επισκεφθούμε το μνημείο των 
Ανακαλύψεων καθώς και τον χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ, απ’ όπου 
ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι για τα πέρατα της γης. Αυτός 
ο περίφημος πύργος που φαντάζει περισσότερο σαν ένα μικροσκοπικό 
κάστρο, χτίστηκε το 1515 κοντά στις όχθεις του ποταμού TEJO για να 
προστατεύσει τις εκβολές του ποταμού και έχει χαρακτηριστεί από την 
UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. To βράδυ σας προτείνουμε 
να απολαύσετε τα παραδοσιακά πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν 
γνωστά σε όλο τον κόσμο από την φημισμένη τραγουδίστρια Amalia 
Rodriguez. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΣΙΝΤΡΑ - ΚΑΣΚΑΙΣ - ΕΣΤΟΡΙΛ - 
ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ - ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για μία ιδιαίτερα απολαυστική 
εκδρομή στα περίχωρα της Λισσαβώνας, στη Σίντρα θερινή κατοικία των 
βασιλέων, το Κασκάις που είναι ένα πολύ όμορφο ψαροχώρι, το Εστορίλ 
το τουριστικό θέρετρο της Πορτογαλίας και το Cabo da Roca, το δυτικότερο 
σημείο της Ευρωπαϊκής ηπείρου και της Πορτογαλίας στον Ατλαντικό 
ωκεανό.Επιστροφή στη Λισσαβώνα όπου θα τελειώσουμε την σημερινή 
μας εκδρομή στο Πάρκο των Εθνών που κατασκευάστηκε για την Διεθνή 
Έκθεση EXPO 1998 απ’ όπου θα μπορούμε να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων 
και την γέφυρα VASCO DA GAMA. Στο ίδιο πάρκο υπάρχει και το ενυδρείο 
της Λισσαβώνας OCEANARIO. Διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΑΘΗΝΑ 
Σήμερα είναι η τελευταία μέρα μας στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. 
Γεμάτοι αναμνήσεις πετάμε πίσω στην Ελλάδα. Άφιξη στην Αθήνα.

Από

975€
το άτομο

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Αθήνα - Λισσαβώνα - 

Αθήνα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* και 5*.
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Μεταφορές από / προς αεροδρόμια / ξενοδοχεία εξωτερικού.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις μετακινήσεις όπως 

αναφέρει το πρόγραμμα.
• Ξεναγήσεις / περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Έμπειρος αρχηγός /συνοδός του γραφείου μας.
• Φ.Π.Α.
• Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.
• Είσοδοι στα μουσεία.
• Φόροι αεροδρομίων.

Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 975€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 1280€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 915€

Φόροι αεροδρομίων 145€

Πτήσεις:

Αναχώρηση: Α3 720 Αθήνα - Λισσαβώνα 12:05 - 14:30

Επιστροφή: Α3 721 Λισσαβώνα - Αθήνα 03:20 - 09:15

Iberian Peninsula

Σημειώσεις: Η σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη 
εκτέλεση του προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από αυτές.  
Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερική πτήση το 
επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & Από/προς υπόλοιπα 
αεροδρόμια 120-140€.

Πορτογαλία:
8 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
01, 07, 14, 21, 22, 28, 29 Ιουλίου ’18 

04, 05, 11, 12, 18, 19, 26 Αυγούστου ’18  
02,09, 16 Σεπτεμβρίου ’18

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
Λισσαβώνα, Πόρτο, Μπράγκα, Γκιμαράες, Κοίμπρα, Φατίμα, Ναζαρέ, 

Ομπίτους, Αβέιρο, Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ, Μπουσάκου, Μπατάλια
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Περιλαμβάνονται:
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα & Βενετία- 

Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4).
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*. 
• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου).
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Βαπορέτο Βενετίας (15€).
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. (το άτομο τη βραδιά: Μασσαλία 2,5€, 

Βαρκελώνη 1,5€, Νίκαια 2,5€, Τουλούζη 2,5€).
• Checkpoint 30€. 

Από 

975€
το άτομο

Σημειώσεις: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν. Επιβάρυνση 35€ στην αναχώρηση 17 Αυγούστου’18.

ItalyF ranceSpain
Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 975€

Τιμή σε μονόκλινο 1350€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 825€

Αναχωρήσεις: 
20 Ιουλίου ’18 
03, 17 Αυγούστου ’18

ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ 
ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ - ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ
Γένοβα, Μόντε Κάρλο, Κάννες, Μασσαλία, Αίξ Εν Προβάνς, 
Αρλ, Αβινιόν, Βαρκελώνη, Σαραγόσα, Μαδρίτη, Τολέδο, 
Μπούργκος, Μπιλμπάο, Σαν Σεμπαστιάν, Μπιαρίτζ, 
Τουλούζη, Καρκασσόν, Νίκαια, Βενετία

Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία:
15 ημέρες
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.

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

3η μέρα: ΓΕΝΟΒΑ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ - ΚΑΝΝΕΣ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση ια το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μονακό, που είναι το πιο πυκνοκατοικημένο κράτος στον κόσμο και οι κάτοικοί του αποκαλούνται Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική μας περιήγηση 
θα δούμε παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη κυβερνητική έδρα του Πριγκιπάτου και κατοικία της βασιλικής οικογένειας των Γκριμάνδι, από τον 13ο αιώνα, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και τέλος θα 
επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό Μουσείο και διεύθυνε για αρκετά χρόνια ο διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό, και θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσετε περισσότερα από 4.000 είδη ψαριών. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα» της Κυανής Ακτής, τις Κάννες, με τη θρυλική Κραουαζέτ, την παραλιακή λεωφόρο με τους φοίνικες, τις πλαζ, τα ξενοδοχεία της Μπελ Επόκ, τις πανάκριβες μπουτίκ και το 
Μέγαρο του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ. Αναχώρηση για τη Μασσαλία πρωτεύουσα της Προβηγκίας, δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Γαλλίας, κτισμένη στον κόλπο της Λυών. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΑΡΛ - ΑΒΙΝΙΟΝ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιστορική πόλη Άρλ, γνωστή σαν αρχαία Ρωμαϊκή Αρελάτη, την πόλη με τα περισσότερο Ρωμαϊκά μνημεία στην Γαλλία. Θα δούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο, την καλοδιατηρημένη 
Αρένα, την Ρωμαϊκή νεκρόπολη, και τον Ιερό Ναό του Αγίου Τροφίμου. Η πόλη έχει ανακηρυχτεί από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Επόμενη επίσκεψη η Αβινιόν πρωτεύουσα του νομού 
Βωκλύζ, χτισμένη στις όχθες του Ροδανού ποταμού, γνωστή ως έδρα των 7 παπών γαλλικής καταγωγής την περίοδο 1309-1377. Στην περιήγηση μας στο ιστορικό κέντρο θα δούμε το Παπικό Παλάτι και το Επισκοπικό 
Συγκρότημα που είναι και το μεγαλύτερο σε όγκο γοτθικό κτίσμα στην Ευρώπη, την πλατεία του Δημαρχείου και την περίφημη Γέφυρα της Αβινιόν. Χρόνος ελεύθερος για όσους θέλουν να επισκεφθούν εσωτερικά το 
Παπικό Παλάτι. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΑΙΞ ΕΝ ΠΡΟΒΑΝΣ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
 Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση πόλης. Διασχίζοντας μεγάλες λεωφόρους με επιβλητικά κτίρια θα καταλήξουμε στο παλιό λιμάνι και θα δούμε τα δίδυμα κάστρα - φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και Αγίου Νικολάου. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Βασιλική Νορτ Νταμ ντε λα Γκραντ που βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο και απ’ όπου θα έχουμε μία υπέροχη πανοραμική θέα στη μεσογειακή μεγαλούπολη και το νησάκι Ιφ με το 
φρούριο που έχτισε ο Φραγκίσκος Α’ το 1516 για να προστατεύσει το λιμάνι. Το κάστρο μετατράπηκε αργότερα σε φυλακή πολιτικών κρατούμενων και ανάμεσα στους διάσημους ήταν και το φανταστικό πρόσωπο Κόμης 
Μοντεχρήστος στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά. Αναχώρηση για την ωραιότερη ίσως πόλη της Προβηγκίας την Αίξ Εν Προβάνς (Aix en Provence), την πόλη των υδάτων, που πήρε το όνομα της από τις 
πολυάριθμες πηγές, γενέτειρα του μεγάλου συγγραφέα Εμίλ Ζολά και του ζωγράφου Πολ Σεζάν. Στην περιήγηση μας θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στην περίφημη οδό Μιραμπό, με τις συστάδες από πλατάνια, 
διακοσμημένη με σιντριβάνια, περίτεχνα κτίρια και επαύλεις που χρονολογούνται από τον 16ο μέχρι και τον 18ο αιώνα. Τέλος θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος, χτισμένος πάνω στα ερείπια της αρχαίας 
ρωμαϊκής αγοράς. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Βαρκελώνη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Σας προτείνουμε να κάντε τη βόλτα σας στο γνωστό 
πεζόδρομο Ράμπλα και την περιοχή της Μπαρτσελονέτα στο λιμάνι. Περιπλανηθείτε μέσα στα στενά την γοτθικής συνοικίας με τα πολλά καταστήματα και απολαύστε τον καφέ ή την μπύρα σας με τάπας σε ένα από τα 
πολλά μπαρ στη γραφική Πλάθα Ρεάλ. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Διασχίζοντας μεγάλες λεωφόρους και αφού περάσουμε από την Πλατεία Ισπανίας με το «Μαγικό Σιντριβάνι», θα ανηφορήσουμε στον λόφο Μονζουίκ, όπου βρίσκεται 
το Ισπανικό Χωριό, μια μικρογραφία της χαρακτηριστικής ισπανικής αρχιτεκτονικής, αλλά και οι περισσότερες από τις εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 1992. Στη συνέχεια, θα κατηφορίσουμε στο Ολυμπιακό 
λιμάνι της πόλης, όπου δεσπόζει το μνημείο του Χριστόφορου Κολόμβου, θα διασχίσουμε τη διάσημη πεζοδρομημένη λεωφόρο Ράμπλα απ’ όπου θα καταλήξουμε στην Πλατεία της Καταλονίας, για να περιπλανηθούμε 
στα γραφικά στενά της παλιάς πόλης, όπου δεσπόζει ο γοτθικός Καθεδρικός Ναός του Τιμίου Σταυρού και της Αγίας Ευλαλίας, και θα καταλήξουμε στην παραλία Μπαρτσελονέτα και στο Ολυμπιακό Χωριό. Τέλος, 
θα επισκεφτούμε την αντισυμβατική εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια (της Αγίας Οικογένειας), έργο του μοντερνιστή Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Σας 
προτείνουμε να επισκεφθείτε το ενυδρείο, ένα από τα πιο σημαντικά της Ευρώπης, ή το Μουσείο Πικάσο, ή το Μουσείο του Χουάν Μιρό. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΣΑΡΑΓΟΣΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ισπανίας την Μαδρίτη. Καθ’ οδόν, θα επισκεφθούμε τη Σαραγόσα, την πολυπληθέστερη πόλη της αυτόνομης περιφέρειας της Αραγονίας, με τα χαρακτηριστικά κτίρια 
της τέχνης «μουδεχάρ» αρχιτεκτονική διακόσμηση επηρεασμένη από τη μουσουλμανική παράδοση με στοιχεία από τη χριστιανική κουλτούρα και το γοτθικό στιλ. Θα δούμε την επιβλητική εκκλησία την Βασιλική της 
Πιλάρ και τον Καθεδρικός Ναός Λα Σέο, που έχουν ανακηρυχτεί από την UNESCO Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αργά το απόγευμα άφιξη στην Μαδρίτη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ (ΤΟΛΕΔΟ)
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή πανοραμική ξενάγηση θα δούμε τα αναρίθμητα αξιοθέατα που “στολίζουν” την Μαδρίτη. Θα δούμε την μεσαιωνική πλατεία “Πλάθα Μαγιόρ”, την Πουέρτα δελ Σολ (την πόρτα 
του ήλιου) που είναι το γεωγραφικό κέντρο της Ισπανίας, την Πλάθα δε Οριέντε που την διακοσμούν τα αγάλματα των Ισπανών βασιλέων, το Βασιλικό Παλάτι με τα 2.500 δωμάτια, και τον Καθεδρικό Ναό της Αλμουδένα. 
Θα διασχίσουμε μεγάλες Λεωφόρους όπως την Λεωφόρου Πράδο, όπου βρίσκονται μεγάλα μουσεία, όπως η Πινακοθήκη του Πράδο και Μοντέρνας Τέχνης Ρέϊνα Σοφία, θα δούμε τον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα και το 
νεοκλασικό κτίριο που στεγάζει την Βουλή. Θα περάσουμε από τις πλατείες του Ποσειδώνα και της Θεάς Κυβέλης με το υπέροχο νεοκλασικό κτίριο του Ταχυδρομείου, την Πύλη του Αλκαλά και το μεγάλο Πάρκο Ρετίρο. 
Τέλος θα διασχίσουμε την μεγάλη λεωφόρο Καστελιάνα με τα μοντέρνα κτίρια, το γήπεδο του Μπερναμπέου και την Πλατεία του Χριστόφορου Κολόμβου. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. 
Για το ελεύθερο απόγευμα σας προτείνουμε μία εκδρομή στο μεσαιωνικό Τολέδο, την «πόλη των τριών πολιτισμών» (Χριστιανών, Εβραίων και Αράβων), χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τάγου, που διατηρεί αναλλοίωτη τη 
μεσαιωνική φυσιογνωμία της και έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο της UNESCO σαν Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Διανυκτέρευση. 

9η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Μπούργκος μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Καστίλης. Θα επισκεφθούμε το ιστορικό κέντρο και τον Γοτθικό Καθεδρικό Ναό της. Αναχώρηση για το Μπιλμπάο την 
μεγαλύτερη πόλη στη Χώρα των Βάσκων. Άφιξη αργά το απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

10η μέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. αναχώρηση για το Σαν Σεμπαστιάν ή Ντονόστια στην γλώσσα των Βάσκων, πρωτεύουσα της επαρχίας Γκιπούθκοα της αυτόνομης Χώρας των Βάσκων. Χαρακτηρίζεται ως η βασίλισσα της Χώρας 
των Βάσκων, λιμάνι της Ισπανίας με σημαντική αλιεία, μοντέρνο τουριστικό θέρετρο και διάσημο για τη κουζίνα της. Στο Σαν Σεμπαστιάν αναλογούν τα περισσότερα εστιατόρια/μπαρ, ανά κάτοικο στο κόσμο. Το Σαν 
Σεμπαστιάν ιδρύθηκε το 1524 και η παλαιά πόλη στηρίζεται σε έναν αμμώδη ισθμό που συνδέει την ηπειρωτική χώρα με το δύσκολο και απότομο λόφο του Ουρχέλ, το οποίο 
περιβάλλεται από το φρούριο Mότα του 16ου αιώνα. Στην πανοραμική περιήγηση θα διασχίσουμε την Καινούργια Λεωφόρο, την ολοκαίνουρια προκυμαία που αγκαλιάζει 
τον λόφο Ουρχέλ και αποτελεί μια από τις ωραιότερες βόλτες, με θέα τη διάσημη παραλία La Concha (Λα Κόντσα). Θα περιπλανηθούμε στα στενά γραφικά σοκάκια της 
Παλιάς Πόλης (Parte Vieja) για να θαυμάσουμε παλιά κτίρια γοτθικού ρυθμού που σήμερα φιλοξενούν παραδοσιακά μπαρ και εστιατόρια, που σφύζουν από ζωή 
όλη μέρα. Θα καταλήξουμε στην Calle Mayor (μεγάλο δρόμο) για να δούμε τον Καθεδρικό Ναό σε νεογοτθικό ρυθμό και τα υπέροχα βιτρό και στη συνέχεια θα 
δούμε την μπαρόκ εκκλησία της Σάντα Μαρία Κόρο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

11η μέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΜΠΙΑΡΙΤΖ - ΤΟΥΛΟΥΖH
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πανοραμική μας ξενάγηση θα δούμε την αψιδωτή Πλάθα Νουέβα (Καινούργια Πλατεία), το εντυπωσιακό Θέατρο Αριάγα, 
την γέφυρα Αρενάλ, τον Καθεδρικό Ναό, η Γκραν Βία (Μεγάλη Οδός) με τα κομψά καταστήματα, και τέλος το εντυπωσιακό κτίριο που στεγάζει το 
περίφημο Μουσείο Γιουγκενχάιμ. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Μπιαρίτζ, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό σημείο της Γαλλίας στις ακτές του 
Ατλαντικού Ωκεανού, γνωστό παγκοσμίως στους λάτρεις του σέρφ. Το Μπιαρίτζ έγινε διάσημο στο 19ο αιώνα από την αυτοκράτειρα Ευγενία και το 
παλάτι της στην παραλία. Την δεκαετία του ’70 το Μπιαρίτζ ήταν η πιο διάσημη λουτρόπολη της Ευρώπης. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε 
το Παλάτι της Ευγενίας, την Ορθόδοξη Εκκλησία του 19ου αιώνα και το Μουσείο της Θάλασσας. Αργά το απόγευμα άφιξη στην Τουλούζη, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση 

12η μέρα: ΤΟΥΛΟΥΖΗ - ΚΑΡΚΑΣΣΟΝ - ΝΙΚΑΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση πόλης. Αναχώρηση για την Καρκασσόν μία πόλη με πλούσια ιστορία και μια από τις λίγες 
οχυρωμένες μεσαιωνικές πόλεις, των οποίων έχουν διατηρηθεί οι οχυρώσεις και το παλιό μεσαιωνικό κέντρο. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα 
επισκεφθούμε τις δυο περιοχές, στις οποίες χωρίζεται η πόλη είναι η οχυρωμένη πολιτεία της Καρκασόν (Cité de Carcassonne) και η αποκαλούμενη 
Κάτω πόλη (ville basse), η οποία βρίσκεται εκτός των οχυρώσεων. Το 1996 η μεσαιωνική παλαιά πόλη χαρακτηρίστηκε Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς από την UNESCO. Αναχώρηση για το πασίγνωστο τουριστικό θέρετρο των γαλλικών ακτών της Μεσογείου: τη Νίκαια. Με 
την άφιξη μας, θα κάνουμε μια πανοραμική περιήγηση στη διάσημη παραλιακή Προμενάντ ντεζ Ανγκλέ, όπου μπροστά στο εμβληματικό 
ξενοδοχείο «Negresco» έκανε τις βόλτες της η αγγλική αριστοκρατία του 19ου αιώνα, και θα περπατήσουμε στην πανέμορφη Πλατεία 
Μασενά, και την παλιά πόλη με το δικαστικό μέγαρο, την Όπερα, τον Καθεδρικό της Αγίας Ρεπαράτης κ.λπ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

13η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Βενετία η πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που 
ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το 
Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των 
Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των 
Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου 
Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου 
Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η 
Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος 
ελεύθερος και αργά το βράδυ μεταφορά στο λιμάνι της Βενετίας, επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες. Διανυκτέρευση. 

14η μέρα: ΕΝ ΠΛΩ

15η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας (Ηγουμενίτσας), και άμεση αναχώρηση για τον τελικό μας προορισμό, την Αθήνα (Θεσσαλονίκη).
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα με 

την Austrian Airlines. 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. (Hotel Ananas Vienna, Holiday 

Inn Prague, hotel Arena Budapest) ή παρόμοια. 
• Πρωινό καθημερινά. 
• 4 γεύματα / δείπνα στο σύνολο (στη Βουδαπέστη & Πράγα).
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος Αρχηγός - Συνοδός του γραφείου μας.
• Τοπικός ξεναγός στην Βουδαπέστη. 
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
• Go box & παρκινγκ 20€ κατ’ άτομο.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
Συγκέντρωση στο πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για την «πόλη 
της μουσικής», πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη Βιέννη, Άφιξη, 
επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας. Άφιξη και ξενάγηση πόλης. Πανέμορφη, φιλόξενη και 
«ακουμπισμένη» στις όχθες του Δούναβη, δεξιά η Βούδα κτισμένη 
πάνω σε χαμηλούς λόφους και αριστερά η Πέστη απλωμένη σε 
πεδιάδα. Οκτώ θαυμαστές γέφυρες συνδέουν τούτα τα δύο 
κομμάτια, πού εδώ και περίπου 100 χρόνια έχουν ενωθεί σε μία 
πόλη. Θα δούμε το εντυπωσιακό κτίριο του Κοινοβουλίου, τη 
Πλατεία Ηρώων, τη Γέφυρα των Αλυσίδων, την υπέροχή εκκλησία 
του Αγ. Ματθαίου, το Πύργο των Ψαράδων που είναι το σύμβολο 
της πόλη και τον λόφο Γκέλερτ. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη διάθεση σας για να κάνετε τη 
βόλτα σας στην οδό Βάτσι Ούτσα με τα ωραία καταστήματα και 
την μοντέρνα πλατεία Μαρτινέλι ή την πλατεία Βαροσμάρτι με το 
περίφημο καφέ Ζερμπό. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ολοήμερη εκδρομή στην πρώτη 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ,. όπου θα επισκεφθούμε 
το μητροπολιτικό ναό της πόλης, που ήταν μέχρι το 1976 από τους 
μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Στο παραδοσιακό Σέντεντρε, θα 
επισκεφθούμε το Μουσείο της γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς και τη 
μικρή ορθόδοξη εκκλησία του 1752, χτισμένη από τον αρχιτέκτονα 
Μάγιερ-Χόφερ. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στο χωριό 
των Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά 
αποκαλείται ο Άγ. Ανδρέας, με την εκκλησία του Αγίου Στεφάνου 
και τους βασιλικούς τάφους. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΡΑΓΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Πράγα. Καθ’ οδών θα 
επισκεφθούμε την πρωτεύουσα της Σλοβακίας την Μπρατισλάβα, 
με τη παλιά πόλη Στάρε Μέστο που ταξιδεύει τους επισκέπτες 
μερικούς αιώνες στο παρελθόν, καθώς περπατούν στους 
λιθόστρωτους δρόμους, θαυμάζουν τη μπαρόκ αρχιτεκτονική, και 
χαλαρώνουν σε καφετέριες και εστιατόρια. Σε μικρή απόσταση από 
την παλιά πόλη, θα δούμε ακόμα σημαντικά αξιοθέατα, όπως το 
κάστρο Χράντ του 15ου αιώνα που φιλοξενεί το Μουσεία Ιστορίας 
και Μουσικής, το Εθνικό Θέατρο και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα 
της Σλοβακίας καθώς και την Εθνική Πινακοθήκη που στεγάζεται 
σε ένα ανάκτορο του 18ου αιώνα. Αργά το απόγευμα άφιξη στην 
πρωτεύουσα της Τσεχίας την παραμυθένια Πράγα. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μία πρώτη γνωριμία με 
την πόλη. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΠΡΑΓΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή περιήγηση της πόλης 

θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο κάστρο της Ευρώπης την 
Καστρούπολη Χρατσάνι, που απλώνεται πάνω στο βράχο της Μάλα 
Στράνα, με τον επιβλητικό Ναό του Αγίου Βίτου. Θα κατηφορίσουμε 
στη γειτονιά των Αλχημιστών όπου βρίσκεται και το σπίτι που του 
Φράνγκ Κάφκα και θα περιπλανηθούμε στα μεσαιωνικά στενά 
της πόλης για να δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας, το Δημαρχείο, 
την εκκλησία του Αγίου Νικολάου και την πέτρινη γέφυρα του 
Κάρολου. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΠΡΑΓΑ - ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΦ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Βιέννη. Καθ οδών 
θα επισκεφτούμε την περιοχή των κάστρων της Βοημίας και 
ιδιαίτερα στη πόλη - κάστρο Τσέσκε Κρούμλωφ. Ο αυθεντικός 
χαρακτήρας και ο πλούτος των μνημείων της έκαναν την 
UNESCO να την συμπεριλάβει στον κατάλογο της Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στη περιπατητική μας περιήγηση 
θα δούμε τα φρούρια και τα μοναστήρια αυτής της θεαματικής 
πόλης, θα περπατήσουμε στα στενά λιθόστρωτα δρομάκια 
της, με την μεσαιωνική ατμόσφαιρα. Αργά το απόγευμα άφιξη 
στην πρωτεύουσα της Αυστρίας τη Βιέννη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μία πρώτη γνωριμία με 
την πόλη. Μπορείτε να περπατήσετε στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης να κάνετε αγορές στα κομψά καταστήματα του Γκράμπεν 
και της Κέρτνερστράσε, να αναζητήσετε ιστορικές μνήμες 
ελληνικού ενδιαφέροντος στις παλιές ταβέρνες της Φλάισμαρκτ 
και να θαυμάσετε τις ανεκτίμητες συλλογές των Αψβούργων στο 
Θησαυροφυλάκιο του Χόφπουργκ και στο Μουσείο Καλών Τεχνών. 
Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή μας περιήγηση θα 
επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το 
πασίγνωστο Σέμπρουν, κατοικία της Μαρία Θηρεσία, και θεωρείται 
ισάξιο των Βερσαλλιών. Θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε 
και θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, για να 
θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το 
Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την 
Πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, 
το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την εκκλησία 
του Τάματος, τη Φωτίρ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε 
στον Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περπατήσουμε 
στην ιστορική συνοικία της Ελληνικής παροικίας. Ελεύθεροι να 
περπατήσουμε στην Κέρτνερστράσσε, να απολαύσουμε έναν 
Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά παλιά 
και διάσημα καφέ της πόλης π.χ. CENTRAL CAFE ή LATMAN 
CAFÉ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και απόγευμα ελεύθερο. 
Διανυκτέρευση.

7η μέρα: BIENNH - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη στη διάθεσή σας.
Μπορείτε να περπατήσετε στα τεράστια καταπράσινα πάρκα στο 
κέντρο της πόλης, να θαυμάσετε επιβλητικά παλάτια σημαντικά 
μουσεία με εξαιρετικά έργα τέχνης, να δοκιμάσετε τα υπέροχα 
γλυκά σε ένα από τα ιστορικά καφέ ή τα ζαχαροπλαστεία της. Αργά 
το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. 

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Απευθείας πτήσεις για Βιέννη με την ασφάλεια και την ποιότητα 
της Αustrian Airlines στις καλύτερες ώρες, ώστε οι ημέρες του 
ταξιδιού να είναι υπερπλήρεις.

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 
γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 
φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Πολυτελές ιδιόκτητο λεωφορείο του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής σας.

• Πλούσιο πρόγραμμα value for money για ένα ταξίδι στις 
σημαντικότερες πρωτεύουσες της Κεντρικής Ευρώπης στην 
μακράν οικονομικότερη τιμή της αγοράς, με επαρκή χρόνο 
γνωριμίας με κάθε μέρος που επισκέπτεστε, και διαμόρφωση 
των αποστάσεων έτσι ώστε να έχετε ένα άνετο ταξίδι. 

• 4 γεύματα δείπνα,2 στη Βουδαπέστη και 2 στην Πράγα.

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις.

Δώρο:
4 γεύματα

Από

595€
το άτομο

Αναχωρήσεις: 
15, 22, 29 Ιουλίου 

 04, 05, 11, 12, 19, 26 Αυγούστου 

Αυστρία, Τσεχία, Ουγγαρία:
7 ημέρες

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

Παραδουνάβια Χωριά, Τσέσκυ Κρούμλωφ 

Central Europe

Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 595€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 765€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 545€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις:

Αναχώρηση: ΟS 804 Αθήνα - Βιέννη 07:20 - 08:40

Επιστροφή: OS 803 Βιέννη - Αθήνα 21:15 - 00:30
Σημειώσεις: Ξεναγήσεις και εκδρομές, ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν. Για τις αναχωρήσεις 11 & 12 Αυγούστου επιβάρυνση 30€ 
κατ’ άτομο. 
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα με 

την Austrian Airlines. 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 
• Πρωινό καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος Αρχηγός - Συνοδός του γραφείου μας.
• Τοπικός ξεναγός στη Βιέννη. 
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.
• Φ.Π.Α. 

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
• Go box & παρκινγκ 20€ κατ’ άτομο.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 645€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 865€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 595€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις:

Αναχώρηση:  ΟS 804 Αθήνα - Βιέννη 07:20 - 08:40

Επιστροφή: OS 803 Βιέννη - Αθήνα 21:15 - 00:30
Σημειώσεις:
Ξεναγήσεις και εκδρομές, ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν.

Από 

645€
το άτομο

Αναχωρήσεις: 
04, 11 Αυγούστου ’18

Αυστρία, Γερμανία:
7 ημέρες

ΓΥΡΟΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ & ΜΟΝΑΧΟ
Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ, Χάαλσταντ, Σάλτσμπουργκ, 
Κιτζμπίχελ, Ίνσμπρουκ, Βιέννη, Μπρατισλάβα

Central Europe
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΛΙΜΝΕΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ - 
ΧΑΑΛΣΤΑΝΤ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την «πόλη της μουσικής», 
πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη Βιέννη, Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και 
αναχώρηση για τις κρυστάλλινες λίμνες στη περιοχή του Σαλτσκάμεργκουτ 
με τα υπέροχα καταπράσινα τοπία. Στη συνέχεια αναχώρηση για ένα από τα 
πιο φημισμένα και πολυφωτογραφημένα χωριά της Αυστρίας και όχι άδικα 
καθώς η ομορφιά του εξηγεί το γιατί. Το γραφικό Χάλμσταντ βρίσκεται 
στην περιοχή Σαλτσκάμεργκουτ και είναι χτισμένο σε απότομη όχθη της 
ομώνυμης λίμνης. Το ειδυλλιακό αυστριακό χωριό που στέκεται τόσα 
χρόνια κάτω από τη σκιά των Άλπεων αποτελεί έναν δημοφιλή τουριστικό 
προορισμό καθώς συνδυάζει την ιστορική αρχιτεκτονική του γραφικού 
οικισμού με το μοναδικό φυσικό τοπίο, στο οποίο συμβάλλει και η λίμνη. 
Στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στη περιοχή του Σάλτσμπουργκ/
Σαλτσκάμεργκουτ. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΚΙΤΣΜΠΙΧΕΛ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάει η περιήγηση μας στην παλιά πόλη του 
Σάλτσμπουργκ, όπου θα δούμε το παλάτι Μιραμπέλ με τους υπέροχους 
κήπους του, τον υπέροχο Καθεδρικό ναό, την μικρή όπερα, το σπίτι - 
μουσείο του Μότσαρτ και φυσικά την οδό Γκετράιντε-γκάσσε, με τα 
καλοδιατηρημένα αρχοντικά, τον Πύργο Γκλόκενσπιλ με τις 35 καμπάνες. 
Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε παραμυθένιο χωριό 
Κιτσμπίχελ. Θα περπατήσουμε στο υπέροχο ιστορικό κέντρο του και θα 
θαυμάσουμε τα παλιά αρχοντικά, τα πανέμορφα σαλέ και θα απολαύσουμε 
τον καφέ μας σε ένα παραδοσιακό τυρολέζικο χωριό. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΓΚ - ΜΟΝΑΧΟ 
Πρωινό. Αναχώρηση για το Ίνσμπρουκ, την πόλη που γνώρισε ημέρες 
δόξας στην κυριαρχία των Αψβούργων και ιδιαίτερα την εποχή της Μαρίας 
Θηρεσίας. Θα δούμε την Χρυσή Στέγη, την κεντρική λεωφόρο Μαρία 
Τερεζιενστράσε, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα 
Χόφμπουργκ, το Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού και την Αψίδα του 
Θριάμβου. Χρόνος ελεύθερος να περπατήσουμε στους δρόμους της πόλης. 
Τέλος αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Βαυαρίας το Μόναχο. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: MONAXO 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η γνωριμία μας με την πόλη του Μονάχου 
θα αρχίσει από το Ολυμπιακό χωριό με το Ολυμπιακό Πάρκο που 
κατασκευάστηκε για να φιλοξενήσει την 20ή Ολυμπιάδα, που διεξήχθη το 
1972. Καταλαμβάνει έκταση 3.000 στρεμμάτων και σχεδιάστηκε από τον 
αρχιτέκτονα Γκίντερ Μπένις. Περιλαμβάνει το Ολυμπιακό Χωριό, το Κέντρο 
Τύπου, τον Ολυμπιακό Πύργο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Διαθέτει 
επίσης 43 χλμ. δρόμων και 32 λίμνες. Στη συνέχεια της περιήγησής μας θα 
θαυμάσουμε τα κλασικά κτίρια, τις όμορφες πλατείες και τα γοτθικά μνημεία 
της πόλης. Θα περιηγηθούμε στη γοητευτική και πολύβουη Μαρίενπλατς 
που συμπληρώνουν η στήλη με το χρυσό άγαλμα της Παναγίας το γοτθικού 
ρυθμού Παλαιό Δημαρχείο και τη παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου (12ου 
αιώνα), που χαρακτηρίζεται από έντονα στοιχεία μπαρόκ. Η ανάβαση στην 

κορυφή του καμπαναριού της, αλλά κυρίως το αποκαλυπτικό πανόραμα 
της πόλης από ύψος 92 μ., θα σας κόψουν την ανάσα. Θα συνεχίσουμε 
με τον Καθεδρικό Ναό της Παρθένου Μαρίας με τους χαρακτηριστικούς 
τρούλους (ύψους 109 μ.), που αποτελούν σήμα κατατεθέν της βαυαρικής 
πρωτεύουσας. Σε μικρή απόσταση από την Μαρίενπλατζ -πάντα μέσα στα 
όρια του ιστορικού κέντρου- η κιτρινόχρωμη μπαρόκ εκκλησία Τεατίνερ 
κίρχε (17ου αιώνα) διακρίνεται για τον πλούσιο εξωτερικό και εσωτερικό 
της διάκοσμο. Στο μικρό παρεκκλήσι βρίσκονται οι τάφοι του βασιλιά 
Mαξιμίλιαν του 2ου και της συζύγου του βασίλισσας Μαρίας, ενώ στην 
κρύπτη είναι θαμμένα 13 μέλη της οικογένειας των Βίτελσμπαχ, μεταξύ των 
οποίων και ο βασιλιάς Όθωνας της Ελλάδας. Υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος. 
Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΒΙΕΝΝΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την αρχοντική Βιέννη. Άφιξη 
νωρίς το μεσημέρι, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος να το εκμεταλλευτείτε όπως εσείς νομίζετε καλύτερα. Μπορείτε 
να περπατήσετε στη Βιέννη ή να κάνετε αγορές στα κομψά καταστήματα 
του Γκράμπεν και της Κέρτνερστράσε. Να αναζητήσετε ιστορικές 
μνήμες ελληνικού ενδιαφέροντος στις παλιές ταβέρνες της Φλάισμαρκτ. 
Επισκεφθείτε το Θησαυροφυλάκιο του Χόφπουργκ το Μουσείο Καλών 
Τεχνών για να θαυμάσετε τις ανεκτίμητες συλλογές των Αψβούργων. 
Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ (Ξενάγηση)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση πόλης. Θα επισκεφθούμε τα θερινά 
ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σέμπρουν, και θεωρείται 
ισάξιο των Βερσαλλιών. Θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα 
περιηγηθούμε στη περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, όπου θα θαυμάσουμε 
τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την 
Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, τη Πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το 
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο 
και την εκκλησία του Τάματος, τη Φωτίρ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε 
στον Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περπατήσουμε στην 
ιστορική συνοικία της Ελληνικής παροικίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Ελεύθερο απόγευμα για να περπατήσετε στην Κέρτνερστράσσε 
και να απολαύσετε έναν Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από 
τα πολλά παλιά και διάσημα καφέ της πόλης π.χ. CENTRAL CAFE ή LATMAN 
CAFÉ. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - (ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ) - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Μπρατισλάβα, με τη παλιά πόλη 
Στάρε Μέστο που ταξιδεύει τους επισκέπτες μερικούς αιώνες στο παρελθόν, 
καθώς περπατούν στους λιθόστρωτους δρόμους, θαυμάζουν τη μπαρόκ 
αρχιτεκτονική, και χαλαρώνουν σε καφετέριες και εστιατόρια. Σε μικρή 
απόσταση από την παλιά πόλη, θα δούμε ακόμα σημαντικά αξιοθέατα, όπως 
το κάστρο Χράντ του 15ου αιώνα που φιλοξενεί το Μουσεία Ιστορίας και 
Μουσικής, το Εθνικό Θέατρο και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σλοβακίας 
καθώς και την Εθνική Πινακοθήκη που στεγάζεται σε ένα ανάκτορο του 
18ου αιώνα. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο 
αεροδρόμιο της Βιέννης για την πτήση επιστροφής.

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Απευθείας πτήσεις για Βιέννη με την ασφάλεια και την ποιότητα 
της Αustrian Airlines στις καλύτερες ώρες, ώστε οι ημέρες 
του ταξιδιού να είναι υπερπλήρεις. Πρωινή αναχώρηση και 
απογευματινή πτήση επιστροφής από την Βιέννη.

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 
γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 
φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Πολυτελές ιδιόκτητο λεωφορείο του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής σας.

• Ένα καταπληκτικό ταξίδι, για τους λάτρεις των φυσικών τοπίων 
και της φωτογραφίας, με σωστά κατανεμημένες αποστάσεις, με 
στόχο μια εκδρομή ξεκούραστη αλλά πλούσια σε εικόνες και 
εμπειρίες.

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις.
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΡΑΓΑ (Ξενάγηση Παλαιάς πόλης) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη στην 
‘‘χρυσή πόλη’’ και συνάντηση με τον τοπικό ξεναγό μας, επιβίβαση 
στο λεωφορείο και η ξενάγησή μας ξεκινάει με το ‘‘Μικρό μέρος’’ 
(Μάλα Στράνα) μία από τις παλαιότερες ιστορικές συνοικίες 
στην Πράγα. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε την επιβλητική 
μπαρόκ εκκλησία του Αγ. Νικολάου, θα περπατήσουμε από την 
γραφική Γοτθική γέφυρα του Καρόλου μέσα από τα μεσαιωνικά 
δρομάκια της ‘‘Βασιλικής οδού’’ ως την πλατεία της παλιάς πόλης, 
με το Δημαρχείο και το φημισμένο αστρονομικό ρολόι και την 
‘‘παρέλαση των αποστόλων’’ καθώς και στην πλατεία του ιστορικού 
κέντρου της Πράγας. Μετά την ξενάγηση θα έχουμε γεύμα σε 
τοπικό εστιατόριο για να απολαύσουμε την παραδοσιακή τοπική 
κουζίνα. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας. Το 
βράδυ διασκεδάστε σε τυπικές Τσέχικες μπυραρίες με τοπικές 
σπεσιαλιτέ και μπύρα παραγωγής τους ή στα φημισμένα τζαζ 
κλαμπ της Πράγας.

2η μέρα: ΠΡΑΓΑ - ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΩΦ (Προαιρετικό) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα είναι ελεύθερη, πρότασή μας 
είναι μία ολοήμερη εκδρομή στη δεύτερη πιο όμορφη πόλη μετά 
την Πράγα στο «Τσέσκυ Κρούμλοβ». Χείμαρροι του ποταμού 
Βολτάβα τρέχουν σε πολλά σημεία αυτής της μεσαιωνικής πόλης 
η οποία όπως και η Πράγα, είναι στην λίστα των διατηρητέων 
πόλεων της Ουνέσκο. Αποτελεί πολιτισμικό στολίδι με τα 
ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού 
κτήρια, τις εκκλησίες και τα στενά δρομάκια της. Τα τείχη του 
Κρούμλοβ εσωκλείουν θησαυρούς ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και 
πολιτισμικής αξίας όπως η ‘‘κρυφή γέφυρα’’. Επισκεφθείτε το 
κάστρο της πόλης και θαυμάστε από ψηλά την πανοραμική θέα. 
Επιστροφή στην Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.

3η μέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ

Μετά το πρωινό, θα αναχωρήσουμε από την Πράγα με προορισμό 
την γνωστή λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ στη Δυτική Βοημία. 
Γνωστή λόγω των ιαματικών πηγών της. Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε 
«Βασιλική Πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρολο τον 4ο και 
έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων 
των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής. Διασχίζοντας τον 
κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Τέπλα καταλαβαίνουμε 
γιατί ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ ο Τσάρος της Ρωσίας 
κ.α. περπάτησαν τον ίδιο δρόμο. Μετά την ξενάγηση μας στην 
πόλη θα έχουμε γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Αναχώρηση για την 
Πράγα. Βράδυ ελεύθερο. 

4η μέρα: ΠΡΑΓΑ (Ξενάγηση Καστρούπολης)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγηση μας ξεκινάει με το 
μοναστήρι του Στράχοβ και το Λορέττο ένα από τα σημαντικότερα 
μνημεία της Πράγας, στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη μαγευτική 
καστρούπολη, την Ακρόπολη της Πράγας που απλώνεται πάνω 
στο λόφο της Μάλα Στράνα και καταλήγουμε στον εντυπωσιακό 
Γοτθικό ναό του Αγ. Βίτου και στην ‘‘βασιλική’’ του Αγ. Γεωργίου. 
Μετά την ξενάγησή μας θα έχουμε 2ωρη κρουαζιέρα στο ποταμό 
Βολτάβα όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την Πράγα 
από μια άλλη άποψη. Η κρουαζιέρα θα συνοδεύεται από γεύμα σε 
μπουφέ. Μετά το γεύμα ελεύθεροι για μια βόλτα στην πόλη. Για 
το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση 
«Μαύρου Θεάτρου», όπερα κ.α., άλλωστε βρίσκεστε στην πόλη 
όπου γεννήθηκε η ιδέα του Μαύρου Θεάτρου! 

5η μέρα: ΠΡΑΓΑ - ΑΘΗΝΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και με τις καλύτερες εντυπώσεις από 
την όμορφη πρωτεύουσα της κεντρικής Ευρώπης, αναχωρούμε 
για το αεροδρόμιο και την πτήση της επιστροφής. 

Από

585€
το άτομο

Central Europe

Αναχωρήσεις: 
15, 22, 29 Ιουλίου 

04, 05, 11, 12, 19, 26 Αυγούστου 

ΠΡΑΓΑ
Παλαιά Πόλη, Kάρλοβυ Βάρυ, Τσέσκυ Κρούμλωφ, Καστρούπολη

Τσεχία:
5 ημέρες

Στις αναχωρήσεις Σαββάτου, οι πτήσεις θα είναι

Αναχώρηση: Α3 864 Αθήνα - Πράγα 08:55 - 10:35

Επιστροφή: Α3 867 Πράγα - Αθήνα 11:25 - 14:55

Ξενοδοχεία: DIPLOMAT 

★ ★ ★ ★
ΗOTEL 987  

★ ★ ★ ★
GRANDIOR 

★ ★ ★ ★ ★
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 585€ 645€ 795€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 765€ 865€ 1155€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 485€ 545€ 685€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Πράγα - Αθήνα με Aegean.

• Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Πράγας.

• 4 διανυκτερεύσεις στην Πράγα σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με 
πρωινό.

• 2 γεύματα σε τοπικό εστιατόριο.

• 1 γεύμα στην κρουαζιέρα στο ποταμό Μολδάβα.

• Ξενάγηση της παλιάς πόλης της Πράγας.  

• Ξενάγηση του Κάστρου της Πράγας.

• Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ.

• Ελληνόφωνος συνοδός - Ξεναγός.

• Ταξιδιωτική ασφάλεια με επιπλέων παροχές.

• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 
απαιτείται. 

• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Πτήσεις:

Αναχώρηση: Α3 864 Αθήνα - Πράγα 08:55 - 10:35

Επιστροφή: Α3 867 Πράγα - Αθήνα 16:10 - 19:40

Σημειώσεις: Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερική πτήση το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & Από/προς υπόλοιπα 
αεροδρόμια 120-140€.
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Κρακοβία. Άφιξη 
ακολουθεί ξενάγηση στην Κρακοβία, πρωτεύουσα της Πολωνίας 
στο παρελθόν, σημαντικό πόλο έλξης τουριστών σήμερα. Θα δούμε 
το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό 
Ναό με τους Βασιλικούς τάφους, την οδό Kanonicza, την εκκλησία 
των αγίων Πέτρου και Παύλου, το πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, 
τη μεγάλη μεσαιωνική πλατεία Rynek Główny με την εκκλησία 
Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία. Στην πλατεία επίσης θα 
δούμε το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Sukiennice γύρω από 
το οποίο παλαιότερα ήταν η έδρα του εμπορίου υφασμάτων και 
τώρα στεγάζει έκθεση ζωγραφικής & το μεγαλύτερο κατάστημα με 
σουβενίρ. Σήμερα πάρα πολλές εκθέσεις αλλά και υπαίθρια bazaar 
διοργανώνοντα γύρω του. Στη συνέχεια μεταφορά & τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα προτείνουμε να περιπλανηθείτε 
στα στενά δρομάκια της πόλης & να απολαύσετε φαγητό ή ποτό 
στα καταπληκτικά εστιατόρια και μπαράκια που κατακλύζουν την 
κεντρική πλατεία.

2η μέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ 
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την 
Βιελίτσκα όπου τα αλατωρυχεία της αποτελούν σήμερα την 
ζωντανή απόδειξη του πανέμορφου και ιδιαίτερου κόσμου μας. 
Είναι ένα από τα πιο παλιά ορυχεία αλατιού του κόσμου και 
αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς Unesco. Υπάρχουν 
διάδρομοι περίπου 300χλμ εκ των οποίων 3,5χλμ είναι επισκέψιμα. 
Οι υπόγειες στοές βρίσκονται 64-135 μέτρα χαμηλότερα από την 
επιφάνεια της γης, εκεί θα δούμε εκκλησίες, φωσφορίζουσες 
λίμνες, ξύλινα υποστυλώματα όλα φτιαγμένα και σκαλισμένα πάνω 
στο αλάτι από τους μαραγκούς. Έπειτα επιστροφή στο ιστορικό 
κέντρο της Κρακοβίας όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. 

3η μέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ -ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΒΡΟΤΣΛΑΒ 
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα αφήνουμε τη 
Νότια Πολωνία και κατευθυνόμαστε στο ειδικά διαμορφωμένο 
μουσειακό χώρο του Άουσβιτς / Μπιρκενάου, όπου κατά τη 
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ένα από τα μεγαλύτερα 
εγκλήματα της ιστορίας έλαβε χώρα από τους Ναζί και πάνω από 2 
εκατομμύρια άτομα βρήκαν το θάνατο. Έπειτα αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Κάτω Σιλεσίας, το παραμυθένιο Βρότσλαβ. Στο 
κέντρο της πόλης κυλάει ο ποταμός Οντέρ. Είναι χτισμένη πάνω 
σε 12 νησιά, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με 112 γέφυρες. Θα 

δούμε μεταξύ άλλων την κεντρική πλατεία Rynek όπου βρίσκεται 
το Δημαρχείο. Ακόμη θα θαυμάσουμε τα πολύχρωμα κτίρια, τον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, το Πανεπιστήμιο 
καθώς και το νησί Πιάσεκ. Στην συνέχεια τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Προτείνουμε το βράδυ περίπατο στο κέντρο της 
πόλης με την πανέμορφη πλατεία.

4η μέρα: ΒΡΟΤΣΛΑΒ - ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ (ΜΑΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΑ) - 
ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για τον τόπο 
όπου χτυπάει η καρδιά της Καθολικής Πολωνίας. Πρόκειται για 
μία πολύ παλαιά Βυζαντινή εικόνα της Παναγίας, η οποία λόγω της 
παλαιότητας της έχει μαύρο χρώμα. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
την Βαρσοβία. Άφιξη στην αρχαία πρωτεύουσα των δουκών της 
Μαζοβίας, που κατέχει μια θέση στον κατάλογο της πανανθρώπινης 
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Προτείνουμε το βράδυ περίπατο για μία πρώτη 
γνωριμία με την πόλη.

5η μέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ακολουθεί ξενάγηση 
στα αξιοθέατα της πόλης. Θα δούμε την κεντρική πλατεία της 
Αγοράς με τον οβελίσκο, το Βασιλικό Ανάκτορο, δείγμα μπαρόκ 
αρχιτεκτονικής το οποίο λειτουργεί σήμερα σαν Μουσείο αλλά 
και σαν έδρα της Βουλής, το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου 
της Βαρσοβίας, σωσμένα από τη ναζιστική λαίλαπα, το σπίτι της 
Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ, το Παλάτι 
του Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο της κομμουνιστικής Ρωσίας 
στη Βαρσοβία, το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει 
τους κήπους του ανακτόρου Λαζιένσκι, το Μεγάλο Θέατρο 
Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι 
Κρασίνσκι, που θεωρείται από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, 
τους Βασιλικούς Κήπους, και το Εβραϊκό Γκέτο,. Το απόγευμα 
μην παραλείψετε εξ ιδίων να περπατήσετε στους δρόμους της 
Βαρσοβίας δίπλα από κάποιο από τα αμέτρητα πάρκα της πόλης 
ή να εξερευνήσετε την λιγότερο ίσως τουριστική, δυτική όχθη του 
ποταμού Βιστούλα, διασχίζοντας μία από τις πολλές γέφυρες που 
ενώνουν τα δυο κομμάτια της πόλης. 

6η μέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ελεύθερος χρόνος. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.

Από 

545€
το άτομο

Πολωνία:
6 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
17, 24, 31 Ιουλίου ’18 
21, 28 Αυγούστου ’18

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
Κρακοβία, Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα, Άουσβιτς, 
Βρότσλαβ, Τσεστοχόβα, Βαρσοβία

Poland

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Αθήνα - Κρακοβία // 

Βαρσοβία - Αθήνα.
• Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*, όπως αυτά αναφέρονται στον 

τιμοκατάλογο.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα 

λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής.
• Επίσημος ξεναγός στα Αλατωρυχεία Wieliczka & στο Μουσείο Άουσβιτς 

- Μπίρκεναου.
• Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων.
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους.
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Ξενοδοχεία: Hotel ΙΝΧ Design 4*(ΚΡΑΚΟΒΙΑ), Hotel Novotel Centrum 4*(BΡΟΤΣΛΑΒ), Hotel Mercure Grand 4*

Εarly booking Normal booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 545€ 585€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 735€ 775€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 340€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις:

Αναχώρηση: Α3 868 Αθήνα - Κρακοβία 08:15 - 09:40

Επιστροφή: Α3 873 Βαρσοβία - Αθήνα 12:15 - 15:50

Σημειώσεις: Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερική πτήση το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & Από/προς υπόλοιπα 
αεροδρόμια 120-140€.
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1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 09.00 και αναχώρηση. Πρώτη στάση 
για καφέ στα Καμένα Βούρλα και συνεχίζουμε για να κάνουμε την 
δεύτερη στάση μας στο ύψος του Βόλου. Το απόγευμα άφιξη στην όμορφη 
Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια 
πρώτη γνωριμία με την νύφη του Θερμαϊκού. Διανυκτέρευση

2η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί για τα σύνορα. Κάνοντας 
τις απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή φθάνουμε στην πρωτεύουσα της 
Κροατίας, το Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΓΚΡΑΤΣ - ΒΙΕΝΝΗ 
Πρόγευμα & σύντομη περιήγηση της πόλης. Θα δούμε τα πάρκα Ribnjak, 
Zrinjevaν τον καθεδρικό ναό του Ζάγκρεμπ, που είναι το ψηλότερο κτίριο 
της Κροατίας καθώς και τη μεγάλη πλατεία στο Dolac, που λειτουργεί η 
Κεντρική Αγορά. Συνεχίζουμε για το Γκρατς, τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη 
της Αυστρίας. Η παλαιά πόλη είναι ένα από τα καλύτερα διατηρητέα κέντρα 
πόλεων στην κεντρική Ευρώπη και το 1999 προστέθηκε στον κατάλογο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της είναι η Χάουπτπλατς, η τριγωνική πλατεία στην καρδιά 
της Παλιάς Πόλης, το Νέου αναγεννησιακού ρυθμού Δημαρχείο, ο 
Καθεδρικός Ναός, το τοπικό Κοινοβούλιο Λάντχάουζ και το Μαυσωλείο 
του αυτοκράτορα Φερδινάρδου Β΄. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη 
Βιέννη και θα ταχτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος 
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη με τη βοήθεια του αρχηγού μας. 

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ (Περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα & ξενάγηση στη Βιέννη. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο 
Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ 
Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο 
του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής 
Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του 
Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι 
του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της Μαρίας 
Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με 
την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην μελωδική 
πόλη. Το απόγευμα προαιρετική επίσκεψη στα περίφημα Βιεννέζικα 
δάση, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, 
Στράους κ.ά.). Θα επισκεφθούμε το Μάγιερλινγκ, όπου θα δούμε το άλλοτε 
κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή όσο και 
ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και 
της Μαρίας Βετσέρα. Το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε 
κονσέρτο κλασσικής μουσικής.

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΜΟΛΔΑΒΑ

Πρόγευμα & αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Τσέχικης Δημοκρατίας την 
γραφική Πράγα. Άφιξη και ξενάγηση της Καστρούπολης και του Κάστρου 
όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, 
το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την αρχιεπισκοπή της Πράγας, το 
Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου 
Νικολάου κ.α. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ προτείνουμε να 
επιβιβαστούμε από την όχθη της “Μικρής πλευράς” σε καραβάκι όπου θα 
ακολουθήσει δίωρη κρουαζιέρα με γεύμα στο Μολδάβα.

6η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
Πρόγευμα & αναχώρηση για ξενάγηση στην χρυσή πόλη των 100 πύργων 
το σημαντικότερο Αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης, Θα θαυμάσουμε 
τα καταστήματα επώνυμων οίκων μόδας, τα πολυτελή εστιατόρια και 
καφέ και θα καταλήξουμε στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. 
Θα θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό 
ρολόι, θα περάσουμε από το Κλεμεντίνου, θα δούμε την βιβλιοθήκη, 
το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη γέφυρα του 
Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας και θα 
κατευθυνθούμε προς την πλατεία του Vaclav, σημείο συνάντησης των 
κατοίκων της Πράγας και θα δούμε επίσης το επιβλητικό κτίσμα του 
μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Το μεσημέρι προτείνουμε να συμμετέχετε 
προαιρετικά σε εκδρομή στο πασίγνωστο θέρετρο του Κάρλοβι Βάρι. Μετά 
από μία ωραία διαδρομή φτάνουμε στην πασίγνωστη “Βασιλική Πόλη” τόπο 
συνάντησης των ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής 
όπως ο Τσάρος Μέγας Πέτρος Α΄, η Μαρία Θηρεσία, ο Γκαίτε, ο Σιλλερ, ο 
Μπάχ κα. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο κατά μήκος του ποταμού 
Tepla θαυμάζουμε το γραφικό αρχιτεκτονικό στυλ των κτιρίων που κατά 
καιρούς φιλοξένησαν μεγάλους καλλιτέχνες του Τσέχικου κινηματογράφου. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Πράγα.

7η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας τη 
Βουδαπέστη. Άφιξη και ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε την Πλατεία 
των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. 
Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες 
σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη 
Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την 
εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από 
το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της 
Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλλα 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

8η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Μετά το πρωινό παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Περνώντας τα σύνορα 
και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό, φθάνουμε στην 
Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

9η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση στις 10.00. Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και 
γεμάτοι αναμνήσεις, αργά το απόγευμα άφιξη στην Αθήνα στο σημείο από 
όπου ξεκίνησε το όμορφο αυτό ταξίδι. 

Από

475€
το άτομο

Central Europe

Περιλαμβάνονται: 
• Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας - όπως αυτό 

αναφέρεται στον τιμοκατάλογο.(Ηotel I 3* Zagreb, Hotel Roomz 
4*Vienna, Hotel Olympic 4*Prague,Hotel Hungaria City 4* Budapest).

• Δύο (2) διανυκτερεύεσεις στη Θεσσαλονίκη με πρωινό.
• Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου & δείπνο καθημερινά.

(εκτός Θεσσαλονίκης).
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, 

σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Κρουαζιέρα Μολδάβα διάρκειας 2 ωρών περιλαμβάνει φαγητό σε 

μπουφέ 25€.
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους.
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Αναχωρήσεις: 
30 Ιουνίου ’18 

07, 14, 21, 28 Ιουλίου ’18 
04, 11, 18, 25 Αυγούστου ’18

ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Ζάγκρεμπ, Γκρατς, Βιέννη, Πράγα, Κάρλοβι Βάρι, Βουδαπέστη 

Κροατία, Τσεχία, 
Ουγγαρία, Αυστρία:

 9 ημέρες

Τιμές:

Αναχώρηση: Ιούλιος Αύγουστος

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 475€ 515€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 705€ 775€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 295€ 310€
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Από 

285€
το άτομο

Romania

Ρουμανία:
6, 7 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
6ήμερο: Κάθε Τετάρτη 
7ήμερο: Κάθε Σάββατο

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Βουκουρέστι, «Σπίτι του Λαού», Σινάια, Μπραν (Πύργος Δράκουλα), 
Μπρασόφ, Μουσείο Χωριού, Παλάτι Νικολάε Τσαουσέσκου, Σόφια

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 09.00 και αναχώρηση. 
Πρώτη στάση για καφέ στα Καμένα Βούρλα και συνεχίζουμε 
για να κάνουμε την δεύτερη στάση μας στο ύψος του Βόλου. Το 
απόγευμα άφιξη στην όμορφη Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την 
νύφη του Θερμαϊκού. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Συγκέντρωση νωρίς πρωί & αναχώρηση για τα σύνορα Προμαχώνα. 
Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις 
φτάνουμε στο Ρούσε. Περνώντας τη Γέφυρα της Φιλίας πάνω 
από τον Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 

3η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (Ξενάγηση πόλης) & «Σπίτι του 
Λαού»
Πρόγευμα & ξεκινάμε τη ξενάγησή μας. Θα θαυμάσουμε το 
ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβώ, «ναό της μουσικής» το Ατενέουμ 
Ρομαν, το επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόμημα του βασιλικού 
παλατιού που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της 
Ρουμανίας το παλάτι του βασιλιά Κάρολου του 1ου που σήμερα 
στεγάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την πλατεία 
της Επανάστασης του 1989 και το κτήριο που στέγαζε τα γραφεία 
του καθεστώτος Τσαουσέσκου, το εντυπωσιακό οικοδόμημα της 
Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης (Cercul National Militar) και το 
τελευταίο «απόκτημα», πριν από την πτώση της δικτατορίας, το 
φαραωνικών διαστάσεων προεδρικό μέγαρο, με τον οξύμωρο 
τίτλο «Σπίτι του Λαού» που σήμερα ονομάζεται Παλάτι του 
κοινοβουλίου, το 2ο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το 
Πεντάγωνο. Επίσης θα γνωρίσουμε την Αψίδα του Θριάμβου, την 
πατριαρχική εκκλησία και το Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτήριο 
του Πανεπιστημίου. Ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης, στη φημισμένη οδό Λιπσκάνι και στον αρχαιολογικό 
χώρο της λεγόμενης παλιάς βασιλικής αυλής, όπου δεσπόζει η 
προτομή του Βλαντ Τσέπες. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τον 
Ορθόδοξο ναό Σταυρουπόλεως. 

4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΙΝΑΙΑ - ΜΠΡΑΝ (Πύργος 
Δράκουλα) - ΜΠΡΑΣΟΦ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού 
διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην 

Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε 
το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 
1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν 
το Μοναστήρι της Σινάια, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από 
την επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα αναχωρούμε για το 
Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο 
του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό 
φρούριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια 
περιήγηση στο Μπρασόφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη 
Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος 
στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιστροφή στο Βουκουρέστι αργά 
το απόγευμα.

5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - Μουσείο Χωριού - Παλάτι (Οικία) 
Νικολάε Τσαουσέσκου 
Πρόγευμα & επίσκεψη στο «μουσείο του χωριού», που είναι 
μοναδικό στο είδος του. Εκατοντάδες παραδοσιακά σπίτια από όλες 
τις περιοχές της Ρουμανίας έχουν μεταφερθεί και συντηρούνται 
σε ένα μοναδικό τοπίο, ώστε ο επισκέπτης να αποκτήσει μια 
πλήρη εικόνα για την παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική, από τα 
Καρπάθια και το Δούναβη μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Έπειτα θα 
επισκεφτούμε το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. 
Θα δούμε τη χλιδή που κυριαρχεί στα δωμάτια, στις τραπεζαρίες 
και θα μας εντυπωσιάσει η πολυτέλεια. Χρόνος ελεύθερος στο 
ιστορικό κέντρο με τους μεγάλους πεζόδρομους για αγορές στα 
καταστήματα. 

6η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ (Περιήγηση πόλης) - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση το πρωί για Σόφια όπου θα ακολουθήσει 
περιήγηση στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Θα δούμε τη 
Βυζαντική Εκκλησία της Αγίας Κυριακής, τα Ρωμαϊκά Μνημεία, 
τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νέφσκυ, τη Βουλή και την 
Πανεπιστημιούπολη. Συνεχίζουμε για σύνορα Προμαχώνα, άφιξη 
στην Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

7η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση στις 10.00. Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ 
και γεμάτοι αναμνήσεις, αργά το απόγευμα άφιξη στην Αθήνα στο 
σημείο από όπου ξεκίνησε το όμορφο αυτό ταξίδι.

Περιλαμβάνονται: 
• Τρείς(3) ή τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας 

στο Βουκορέστι- όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.

• Δύο (2) διανυκτερεύεσεις στη Θεσσαλονίκη με πρωινό.

• Πρόγευμα ή ημιδιατροφή (πρόγευμα & δείπνο στο χώρο του 
ξενοδοχείου καθημερινά, εκτος Θεσσαλονίκης) 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 / επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.

• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους.

• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Σημειώσεις: 
Στην 6ημερη εκδρομή δε περιλαμβάνεται η 5η ημέρα.
Τα ξενοδοχεία Andy Hotel 3* και Rin Central 4* παρέχουν ημιδιατροφή.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Ξενοδοχεία: Ibis Palatul 

★ ★ ★
Doubletree by Hilton 

★ ★ ★ ★
Andy  

★ ★ ★
Rin Central  

★ ★ ★ ★
 6ήμερο Πρόγραμμα

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο (early booking) 285€ 325€ 295€ 315€

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 405€ 485€ 415€ 465€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 195€ 215€ 195€ 195€

 7ήμερο Πρόγραμμα

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο (early booking) 315€ 375€ 325€ 365€

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 455€ 565€ 465€ 545€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 210€ 235€ 215€ 230€
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Περιλαμβάνονται:
• Εννιά (9) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* - 4* - όπως αυτά 

αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Δύο (2) διανυκτερεύεσεις στη Θεσσαλονίκη με πρωινό.
• Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, 

σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής.
• Επίσημος ξεναγός στα Αλατωρυχεία Wieliczka & στο Μουσείο 

Άουσβιτς-Μπίρκεναου.
• Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Εισιτήριο Εισόδου Αλατωρυχεία Wieliczka περίπου 23€.
• Εισιτήριο Εισόδου Auschwitz περίπου 20€ (περιλαμβάνει ξενάγηση 3 

ωρών και ακουστικά).
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους.
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Από

705€
το άτομο

Poland

Αναχωρήσεις: 
14, 21, 28 Ιουλίου ’18 
18, 25 Αυγούστου ’18

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
Βουδαπέστη, Κρακοβία, Αλατωρυχεία Wieliczka, Auschwitz, Βρότσλαβ, 

Τσεστοχόβα, Βαρσοβία, Μπρατισλάβα, Βελιγράδι

Πολωνία:
 12 ημέρες

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 09.00 και αναχώρηση. Πρώτη στάση 
για καφέ στα Καμένα Βούρλα και συνεχίζουμε για να κάνουμε την 
δεύτερη στάση μας στο ύψος του Βόλου. Το απόγευμα άφιξη στην όμορφη 
Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια 
πρώτη γνωριμία με την νύφη του Θερμαϊκού. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί & αναχώρηση για τα σύνορα Ευζώνων. 
Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι. Με στάσεις καθοδόν φτάνουμε στον 
τελικό προορισμό μας, τη Βουδαπέστη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (Ξενάγηση πόλης) - ΚΡΑΚΟΒΙΑ 
Πρόγευμα & αμέσως μετά θα αρχίσουμε την περιήγηση μας από την 
μνημειώδη πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας όπου θα 
γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον 
Καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, την λεωφόρο της Δημοκρατίας με την 
Όπερα και τα καλοδιατηρημένα κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο 
και τις γέφυρες που ενώνουν την Βούδα με την Πέστη. Αμέσως μετά θα 
περάσουμε στη Βούδα όπου θα θαυμάσουμε το Κάστρο, το άγαλμα της 
Ελευθερίας, την Εθνική Πινακοθήκη, τον πύργο των Ψαράδων και τον 
ιστορικό ναό του Αγ. Ματία (όπου εστέφοντο οι Ούγγροι βασιλιάδες). 
Αναχώρηση για την Κρακοβία. Θα διατρέξουμε όλη την χώρα και θα έχουμε 
στάση και σχετική παραμονή στην όμορφη Banska Bystrica. Συνεχίζουμε 
για την παλιά βασιλική πρωτεύουσα της Πολωνίας, την Κρακοβία. είναι 
μια από τις πιο κομψές πόλεις της Ευρώπης, με ηλικία πάνω από 1.000 
χρόνια. Θεωρείται η καρδιά και η ψυχή της Πολωνίας, πατρίδα πολλών από 
τους σημαντικότερους καλλιτέχνες, συγγραφείς, μουσικούς, σκηνοθέτες 
και έδρα ενός από τα πιο παλιά πανεπιστήμια του κόσμου. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση. 

4η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ (Ξενάγηση)
Πρόγευμα & ακολουθεί ξενάγηση στην Κρακοβία, σημαντικό πόλο έλξης 
τουριστών σήμερα. Θα δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο 
λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς τάφους, την οδό 
Kanonicza, την εκκλησία των αγίων Πέτρου και Παύλου, το πανεπιστήμιο 
Γιαγκελονιάν, τη μεγάλη μεσαιωνική πλατεία Rynek Główny με την 
εκκλησία Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία. Στην πλατεία επίσης θα 
δούμε το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Sukiennice γύρω από το οποίο 
παλαιότερα ήταν η έδρα του εμπορίου υφασμάτων και τώρα στεγάζει 
έκθεση ζωγραφικής & το μεγαλύτερο κατάστημα με σουβενίρ. Σήμερα πάρα 
πολλές εκθέσεις αλλά και υπαίθρια bazaar διοργανώνοντα γύρω του. Στη 
συνέχεια μεταφορά & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ 
(Wieliczka)
Πρόγευμα & αναχώρηση για την Βιελίτσκα, όπου τα αλατωρυχεία της 
αποτελούν σήμερα την ζωντανή απόδειξη του πανέμορφου και ιδιαίτερου 
κόσμου μας. Είναι ένα από τα πιο παλιά ορυχεία αλατιού του κόσμου και 
αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO. Υπάρχουν διάδρομοι 
περίπου 300χλμ εκ των οποίων 3,5χλμ είναι επισκέψιμα. Οι υπόγειες στοές 
βρίσκονται 64-135 μέτρα χαμηλότερα από την επιφάνεια της γης, εκεί θα 
δούμε εκκλησίες, φωσφορίζουσες λίμνες, ξύλινα υποστυλώματα όλα 
φτιαγμένα και σκαλισμένα πάνω στο αλάτι από τους μαραγκούς. Έπειτα 
επιστροφή στο ιστορικό κέντρο της Κρακοβίας όπου θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο.

6η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ (Auschwitz) - ΒΡΟΤΣΛΑΒ 
(Ξενάγηση) 
Πρόγευμα. Σήμερα αφήνουμε τη Νότια Πολωνία και κατευθυνόμαστε 
στο ειδικά διαμορφωμένο μουσειακό χώρο του Άουσβιτς / Μπιρκενάου, 
όπου κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ένα από τα 
μεγαλύτερα εγκλήματα της ιστορίας έλαβε χώρα από τους Ναζί και πάνω 
από 2 εκατομμύρια άτομα βρήκαν το θάνατο. Έπειτα αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Κάτω Σιλεσίας, το παραμυθένιο Βρότσλαβ. Στο κέντρο 
της πόλης κυλάει ο ποταμός Οντέρ. Είναι χτισμένη πάνω σε 12 νησιά, τα 
οποία συνδέονται μεταξύ τους με 112 γέφυρες. Θα δούμε μεταξύ άλλων 
την κεντρική πλατεία Rynek όπου βρίσκεται το Δημαρχείο. Ακόμη θα 
θαυμάσουμε τα πολύχρωμα κτίρια, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή, το Πανεπιστήμιο καθώς και το νησί Πιάσεκ. Στην συνέχεια 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε το βράδυ περίπατο στο κέντρο 
της πόλης με την πανέμορφη πλατεία.

7η ημέρα: ΒΡΟΤΣΛΑΒ - ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ (Μαύρη Παναγία) - 
ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για τον τόπο όπου 
χτυπάει η καρδιά της Καθολικής Πολωνίας. Πρόκειται για μία πολύ παλαιά 
Βυζαντινή εικόνα της Παναγίας, η οποία λόγω της παλαιότητας της έχει 
μαύρο χρώμα. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Βαρσοβία. Άφιξη στην 
αρχαία πρωτεύουσα των δουκών της Μαζοβίας, που κατέχει μια θέση στον 
κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Προτείνουμε το βράδυ περίπατο για μία 
πρώτη γνωριμία με την πόλη.

8η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ (Ξενάγηση) 
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ακολουθεί ξενάγηση στα αξιοθέατα 
της πόλης. Θα δούμε την κεντρική πλατεία της Αγοράς με τον οβελίσκο, 
το Βασιλικό Ανάκτορο, δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής το οποίο λειτουργεί 
σήμερα σαν Μουσείο αλλά και σαν έδρα της Βουλής, το παλάτι και την 
πλατεία του Κάστρου της Βαρσοβίας, σωσμένα από τη ναζιστική λαίλαπα, 
το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ, το Παλάτι 
του Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο της κομμουνιστικής Ρωσίας στη 
Βαρσοβία, το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους 
του ανακτόρου Λαζιένσκι, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την 
όπερα και το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται από τα 
ομορφότερα κτίρια της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, και το Εβραϊκό 
Γκέτο,. Το απόγευμα μην παραλείψετε εξ ιδίων να περπατήσετε στους 
δρόμους της Βαρσοβίας δίπλα από κάποιο από τα αμέτρητα πάρκα της 
πόλης ή να εξερευνήσετε την λιγότερο ίσως τουριστική, δυτική όχθη του 
ποταμού Βιστούλα, διασχίζοντας μία από τις πολλές γέφυρες που ενώνουν 
τα δυο κομμάτια της πόλης.

9η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
Πρόγευμα & αναχώρηση για την πανέμορφη πρωτεύουσα της Σλοβακίας, 
την Μπρατισλάβα. Η Σλοβακία κατοικείται από τους Σλοβάκους εδώ και 
πολλές εκατοντάδες χρόνια. Οι Ούννοι κατέκτησαν τη Σλοβακία όπως και οι 
Ούγγροι αργότερα, οι οποίοι έμειναν στη χώρα για 1000 περίπου χρόνια, και 
την προσάρτησαν στη μοναρχία της Αυστροουγγαρίας. Το 1918 σχημάτισαν 
με τους Τσέχους το κράτος της Τσεχοσλοβακίας. Οι Σλοβάκοι πίεσαν για 
μεγαλύτερη αυτονομία, με αποτέλεσμα τον Ιανουάριο του 1993, η τσέχικη 
και σλοβάκικη συνομοσπονδία να γίνουν δύο αυτόνομα κράτη. Ο χρυσός 
υπήρξε για πολλά χρόνια ο πλούτος της χώρας. Μέχρι και το 1918 έφτιαχναν 
χρυσά δουκάτα στην Κρέμνιτσα. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης, 
στο οποία θα θαυμάσουμε το κάστρο, τον καθεδρικό ναό, το θέατρο, την 
όπερα και την θαυμάσια αγορά. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. 

10η ημέρα: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (Περιήγηση πόλης) - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Πρόγευμα & ξεκινάμε για τη ξενάγησή μας στη μοναδική εθνική πρωτεύουσα 
που συνορεύει με δύο χώρες. Η αρχιτεκτονική της πόλης είναι γοτθική, με 
φανερή επιρροή από τη γερμανική και αυστριακή φιλοσοφία, ενώ υπάρχουν 
πολλά μοντέρνα κτίρια, όπως το κτίριο UFO, ένα μοντέρνο οικοδόμημα που 
προσομοιάζει σε ιπτάμενο δίσκο και μέσα στο δίσκο λειτουργεί εστιατόριο 
με μοναδική θέα! Αργότερα, αναχώρηση για το Βελιγράδι. Άφιξη, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για αν εξερευνήσουμε 
τη σερβική πρωτεύουσα.

11η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (Περιήγηση πόλης) - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευμα & σύντομη περιήγηση στο Βελιγράδι. Θα δούμε τα κατεστραμμένα 
κτίρια από τον πόλεμο των Νατοϊκών δυνάμεων, το κρατικό Θέατρο, το 
Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, το Δημαρχείο της πόλης και 
το Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης θα δούμε τη φυλακή, όπου οι Τούρκοι 
κρατούσαν αιχμάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης Ρήγα Φεραίο 
και το πάρκο του Καλεμέγκνταν. Στη συνέχεια αναχώρηση για την πόλη 
μας με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό. Άφιξη στην θεσσαλονίκη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

12η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση στις 10.00. Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και 
γεμάτοι αναμνήσεις, αργά το απόγευμα άφιξη στην Αθήνα στο σημείο από 
όπου ξεκίνησε το όμορφο αυτό ταξίδι.

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

Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 705€

Τιμή σε μονόκλινο 1045€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 425€
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το «Μαργαριτάρι 
της Αδριατικής», το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Τρέμπινιε(25 χιλιόμετρα από 
το Ντουμπρόβνικ). Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (Ξενάγηση πόλης) - 
(προαιρετική κρουαζιέρα στα νησιά Ελαφίτη)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στο πανέμορφο 
Ντουμπρόβνικ, που σύμφωνα με μια θεωρία ιδρύθηκε από 
Έλληνες ναυτικούς. Η πόλη, που στα μεσαιωνικά χρόνια 
ονομαζόταν «Ραγούζα», μετά από μια περίοδο ενετοκρατίας, 
έφτασε στη μεγαλύτερη ακμή της τον 15ο και 16ο αιώνα, όταν η 
θαλασσοκρατορία της ανταγωνιζόταν εκείνη της Δημοκρατίας 
της Βενετίας και άλλων ιταλικών ναυτικών δημοκρατιών. Στην 
ξενάγησή μας, θα δούμε τα επιβλητικά και καλοδιατηρημένα τείχη 
που προστάτευαν την πόλη, την Κρήνη του Ονόφριο, την εκκλησία 
του Σωτήρος, το Φραγκισκανικό Μοναστήρι, το παλαιό φαρμακείο 
της πόλης που λειτουργεί από τον 13ο αι., το Μέγαρο Σπόνζα, 
που στεγάζει τα κρατικά αρχεία και τη συγκινητική Αίθουσα 
Μνήμης για τους νεκρούς του πολέμου της Κροατίας (1995-1999), 
τη μαρμάρινη στήλη με το ανάγλυφο του ιππότη Ορλάντο, τον 
Ναό του Αγίου Βλασίου -προστάτη της πόλης-, τον πύργο του 
Ρολογιού, το Παλάτι του Ρέκτορα (διοικητή), στο οποίο στεγάζεται 
το Μουσείο της Πόλης, και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην 
Κοίμηση της Παναγίας. Σας προτείνουμε κρουαζιέρα(καιρού 
επιτρέποντος) στα νησιά Ελαφίτη (νησιά Kolocep - Lopud - Sipan) 
όπου πήρε το όνομα της από την ελληνική λέξη «ελάφι». Θα έχετε 
την ευκαιρία να γνωρίσετε πανέμορφες παραλίες όπου τα νερά 
της Αδριατικής χαϊδεύουν κάποια από τα σαγηνευτικά ακρογιάλια. 
Δαντελωτές και ξελογιάστρες ακτές αποτελούν ένα από τα δώρα 
που γενναιόδωρα χάρισε η καταπράσινη φύση όπου κυριαρχεί σε 
αυτά τα νησιά. Επιπλέον μπορείτε να θαυμάσετε τις πανάκριβες 
επιβλητικές βίλλες που κοσμούν τα νησιά. Χρόνος ελεύθερος. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα κατευθυνθούμε προς 
τις εκπληκτικές ακτές του Μοντενέγκρο. Πρώτος σταθμός, η 
παραθαλάσσια μεσαιωνική πόλη Κότορ (ελ. Ασκρήβιον), μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η πόλη βρίσκεται στο 
βαθύτερο σημείο του ομώνυμου κόλπου, ο οποίος θεωρείται το 
μεγαλύτερο, το νοτιότερο και ομορφότερο φιορδ της Αδριατικής 
αλλά και της Νότιας Ευρώπης. Η πόλη περιβάλλεται από 
βενετσιάνικο τείχος μήκους 4,5 χλμ., που ακολουθεί τη γραμμή 
της απότομης πλαγιάς της οροσειράς του Αγίου Ιωάννη και φτάνει 
ως τη θάλασσα. Η βόλτα στα στενά, δαιδαλώδη δρομάκια του 
Κότορ θα μας φέρει ως τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τρύφωνα, 
στην ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά, στο αξιόλογο Μουσείο 

Ναυτικής Ιστορίας του Μοντενέγκρο και στο επιβλητικό παλάτι 
του πρίγκιπα Πέτροβιτς, το οποίο χρησιμοποίησε και ο Ναπολέων 
Βοναπάρτης ως θερινή κατοικία. Στη συνέχεια, αναχώρηση 
για την Μπούτβα, την αρχαία ελληνική αποικία Βουδούα, που 
αναφέρεται και στις τραγωδίες του μεγάλου Έλληνα δραματικού 
ποιητή Σοφοκλή. Σύντομη περιήγηση και ελεύθερος χρόνος, για 
να απολαύσουμε το γραφικό τοπίο, κάνοντας βόλτες και αγορές. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΣΠΛΙΤ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΙΜΠΕΝΙΚ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το μεγαλύτερο 
λιμάνι της Κροατίας και πολυσύχναστο τουριστικό θέρετρο: το 
Σπλιτ. Θα γνωρίσουμε την πόλη, την οποία επέλεξε ο Ρωμαίος 
αυτοκράτορας Διοκλητιανός, για να χτίσει το ανάκτορό του (293-
305). Η πόλη είναι κτισμένη στη θέση της αρχαίας ελληνικής 
αποικίας Ασπάλαθος. Το ανάκτορο του Διοκλητιανού, στο οποίο 
το 693 εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τα γειτονικά Σάλωνα, για 
να γλιτώσουν από τις επιδρομές των Αβάρων, αποτελεί σήμερα 
τον πυρήνα της πόλης και μέσα σε αυτό βρίσκονται πλήθος 
καταστημάτων, τραπεζών και ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου 
Δόμνου (πρώην μαυσωλείο του Διοκλητιανού). Αναχώρηση για το 
το Τρόγκιρ, το αρχαίο ελληνικό Τραγούριον, μια πόλη που αποτελεί 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, 
καθώς διασώζει εξαιρετικά τη ρωμανο-γοτθική της αρχιτεκτονική. 
Στην περιήγησή μας θα δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα: τον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαυρεντίου, το μέγαρο Τσίπικο, τη 
Λότζια του 15ου αι., το φρούριο Καμερλένγκο κ.λπ. Αργά το 
απόγευμα, άφιξη στη περιοχή του Σιμπένικ και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΣΙΜΠΕΝΙΚ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΖΑΝΤΑΡ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τις Λίμνες Πλίτβιτσε, ένα 
θαύμα της φύσης, ένας εθνικός δρυμός απερίγραπτης ομορφιάς, 
που το 1979 ανακηρύχθηκε από 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 τ. χλμ. Χρόνος 
ελεύθερος για πεζοπορία και για να απαθανατίσετε το πανέμορφο 
τοπίο. Αναχώρηση για την παραθαλάσσια πόλη Ζαντάρ, τη Ζάρα 
των Σταυροφόρων, ένα κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο. 
Στην περιήγησή μας θα δούμε τα ερείπια της αρχαίας ρωμαϊκής 
αγοράς, την εντυπωσιακή ροτόντα του Αγίου Δονάτου, που σήμερα 
λειτουργεί ως μουσείο, τον καθεδρικό ναό της Αγίας Αναστασίας 
και την Πλατεία του Λαού (Narodni trg), που περιβάλλεται από 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κτήρια. Ιδιαίτερο αξιοθέατο αποτελεί το 
«μουσικό όργανο» του Ζαντάρ, μια κατασκευή που βρίσκεται στο 
λιμάνι και καθώς μπαίνουν μέσα σ’ αυτήν τα νερά της θάλασσας, 

παράγει διαφορετικούς ήχους. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΣΙΜΠΕΝΙΚ - ΣΠΛΙΤ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. 

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Απευθείας πτήσεις για Κροατία με την ασφάλεια και την 
ποιότητα της Αir Croatia.

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 
γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 
φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Πολυτελές λεωφορείο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής σας.

• Πλούσιο πρόγραμμα value for money για ένα ταξίδι με 
μαγικές εικόνες στην μακράν οικονομικότερη τιμή της 
αγοράς, με επαρκή χρόνο γνωριμίας με κάθε μέρος που 
επισκέπτεστε. 

• Ημιδιατροφή καθημερινά!

• Μετάβαση δωρεάν στις λίμνες Πλίτβιτσε, για την περιπλάνηση 
σας σε ένα φανταστικό φυσικό υπερθέαμα.

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις.

Δώρο:
Ημιδιστροφή 
καθημερινά

Από

475€
το άτομο

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Ντουμπρόβνικ & 

Σπλίτ - Αθήνα με την Air Croatia ή αντίστροφα.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3 * & 4 * (ΗΟΤΕL SL INDUSTRY 4* 

στο Τρέμπινιε & Hotel Vrata Krke 3* στο Λόζοβακ περιοχή του Σιμπένικ 
ή παρόμοια. 

• Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή). 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα, λίμνες 

Πλίτβιτσε, και γενικά όπου απαιτείται. 
• Checkpoint 15€.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 475€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 590€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις:

Αναχώρηση: Αθήνα - Ντουμπρόβνικ 19:05 - 19:55

Επιστροφή: Σπλιτ - Αθηνά 18:30 - 21:05

ή:

Αναχώρηση: Αθήνα - Σπλιτ 21:50 - 22:30

Επιστροφή: Ντουμπρόβνικ - Αθηνά 16:15 - 19:00 

Σημειώσεις: Το πρόγραμμα πραγματοποιείται αντίστροφα στις 28/07 & 04, 11, 
18, 25/08. Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει 
περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Croatia

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ
Κότορ, Μπούτβα, Τρογκίρ, Σπλιτ, Σίμπενικ, Ζαντάρ

Κροατία:
6 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
18, 25 Ιουνίου ’18

02, 09, 16, 23, 28, 30 Ιουλίου ’18
04, 06, 11, 13, 18,20, 25, 27, Αυγούστου ’18

03, 10, 17, 24 Σεπτεμβρίου ’18



72

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Ντουμπρόβνικ & 

Σπλίτ - Αθήνα με την Αir Croatia.
• Kλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και 

μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*. 
• Πρωινό και ένα γεύμα ή δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή). 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Τοπικός ξεναγός για τη ξενάγησή μας στο Ντουμπρόβνικ και στο 

Ζάγκρεμπ.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α. 

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, είσοδος στις λίμνες 

Πλίτβιτσε, και γενικά όπου απαιτείται. 
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ότι δεν 

αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.
• Checkpoint 15€.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 10€.

Από 

695€
το άτομο

Σημειώσεις:  
Στις 21/07 και 11/08 το πρόγραμμα πραγματοποιείτε αντίστροφα.

Croatia

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
«ΤΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ» 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ 
ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ & ΓΥΡΟΣ ΙΣΤΡΙΑΣ
Ντουμπρόβνικ, Τρεμπινιέ, Κότορ, Μπούτβα, Μόσταρ, 
Σεράγιεβο, Πάιτσε, Μπίχατς, Λίμνες Πλίτβιτσε, Ζάγκρεμπ, 
Λιουμπλιάνα, Κόπερ, Οπάτια, Ριέκα, Ζαντάρ, Σίμπενικ, 
Τρογκίρ, Σπλιτ

Κροατία:
10 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
21 Ιουλίου ’18 
02, 11, 23 Αυγούστου ’18

Τιμές: Early Booking Normal Booking 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 695€ 735€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 945€ 975€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις:

Αναχώρηση: 02/08 & 23/08 Αθήνα - Ντουμπρόβνικ 19:50 - 20:40 

Επιστροφή: 11/08 & 01/09 Σπλιτ - Αθήνα 18:30 - 21:05 

Αναχώρηση: 21/07 & 11/08 Αθήνα -Σπλίτ 21:50 - 22:30 

Επιστροφή: 30/07 & 20/08 Ντουμπρόβνικ -Αθήνα 15:30 - 18:15 

Δώρο:  
Ημιδιατροφή  
καθημερινά
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ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Απευθείας πτήσεις για Κροατία με την ασφάλεια και την 
ποιότητα της Αir Croatia. 

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 
γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 
φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Πολυτελές λεωφορείο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής σας.

• Πλούσιο πρόγραμμα value for money για ένα ταξίδι με 
μαγικές εικόνες στην μακράν οικονομικότερη τιμή της 
αγοράς, με επαρκή χρόνο γνωριμίας με κάθε μέρος που 
επισκέπτεστε. 

• Ημιδιατροφή καθημερινά!

• Μετάβαση δωρεάν στις λίμνες Πλίτβιτσε, για την περιπλάνηση 
σας σε ένα φανταστικό φυσικό υπερθέαμα.

• Υπερπλήρες πρόγραμμα Δαλματικών Ακτών, και γνωριμία με 
όλες τι πόλεις στολίδια της Κροατίας, της Σλοβενίας, της 
Βοσνίας και του Μαυροβούνιου. 

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις. 

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ντουμπρόβνικ το «Μαργαριτάρι της Αδριατικής». Άφιξη, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Τρέμπινιε (26 χιλιόμετρα από το Ντουμπρόβνικ), δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (Ξενάγηση Πόλης) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για ξενάγηση στο πανέμορφο Ντουμπρόβνικ, που σύμφωνα με μια θεωρία ιδρύθηκε 
από Έλληνες ναυτικούς. Η πόλη, που στα μεσαιωνικά χρόνια ονομαζόταν «Ραγούζα», μετά από μια περίοδο ενετοκρατίας, 
έφτασε στη μεγαλύτερη ακμή της τον 15ο και 16ο αιώνα, όταν η θαλασσοκρατορία της ανταγωνιζόταν εκείνη της Δημοκρατίας 
της Βενετίας και άλλων ιταλικών ναυτικών δημοκρατιών. Στην ξενάγησή μας, θα δούμε τα επιβλητικά και καλοδιατηρημένα 
τείχη που προστάτευαν την πόλη, την Κρήνη του Ονόφριο, την εκκλησία του Σωτήρος, το Φραγκισκανικό Μοναστήρι, το παλαιό 
φαρμακείο της πόλης που λειτουργεί από τον 13ο αι., το Μέγαρο Σπόνζα, που στεγάζει τα κρατικά αρχεία και τη συγκινητική 
Αίθουσα Μνήμης για τους νεκρούς του πολέμου της Κροατίας (1995-1999), τη μαρμάρινη στήλη με το ανάγλυφο του ιππότη 
Ορλάντο, τον Ναό του Αγίου Βλασίου -προστάτη της πόλης-, τον πύργο του Ρολογιού, το Παλάτι του Ρέκτορα (διοικητή), στο 
οποίο στεγάζεται το Μουσείο της Πόλης και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Παναγίας. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας στο Τρέμπινιε και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα κατευθυνθούμε προς τις εκπληκτικές ακτές του Μοντενέγκρο. Πρώτος σταθμός, η 
παραθαλάσσια μεσαιωνική πόλη Κότορ (ελ. Ασκρήβιον), μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η πόλη βρίσκεται στο 
βαθύτερο σημείο του ομώνυμου κόλπου, ο οποίος θεωρείται το μεγαλύτερο, το νοτιότερο και ομορφότερο φιορδ της Αδριατικής 
αλλά και της Νότιας Ευρώπης. Η πόλη περιβάλλεται από βενετσιάνικο τείχος μήκους 4,5 χλμ., που ακολουθεί τη γραμμή 
της απότομης πλαγιάς της οροσειράς του Αγίου Ιωάννη και φτάνει ως τη θάλασσα. Η βόλτα στα στενά, δαιδαλώδη δρομάκια 
του Κότορ θα μας φέρει ως τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τρύφωνα, στην ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά, το αξιόλογο 
Μουσείο Ναυτικής Ιστορίας του Μοντενέγκρο και το επιβλητικό παλάτι του πρίγκιπα Πέτροβιτς, το οποίο χρησιμοποίησε και ο 
Ναπολέων Βοναπάρτης ως θερινή κατοικία. Στη συνέχεια, αναχώρηση για την Μπούτβα, την αρχαία ελληνική αποικία Βουδούα, 
που αναφέρεται και στις τραγωδίες του μεγάλου Έλληνα δραματικού ποιητή Σοφοκλή. Σύντομη περιήγηση και ελεύθερος 
χρόνος, για να απολαύσουμε το γραφικό τοπίο, κάνοντας βόλτες και αγορές. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΜΟΣΤΑΡ - ΣΕΡΑΓΕΒΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Aναχώρηση για το Μόσταρ, την πέμπτη σε μέγεθος πόλη της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στις όχθες του 
ποταμού Νερέτβα. Το όνομα της πόλης οφείλεται στο κεντρικό αξιοθέατο της πόλης, τη γέφυρα Στάρι Μοστ (Παλαιά Γέφυρα), 
που είχε χτιστεί επί οθωμανικής κυριαρχίας, καταστράφηκε στον πόλεμο της Βοσνίας από τους Κροάτες και ξαναχτίστηκε 
με βάση το αρχικό σχέδιο το 2004. Από το 2005 η γέφυρα αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 
Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το Σεράγεβο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Σεράγεβο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΣΕΡΑΓΕΒΟ - ΓΙΑΙΤΣΕ - ΜΠΙΧΑΤΣ 
 Πρωινό στο ξενοδοχείο και περιήγηση στη πόλη του Σεράγεβο που είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Μιλιάτσκα, 
αλλά και η πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, γνωστή μέχρι και πριν από τον πρόσφατο πόλεμο ως «η Ιερουσαλήμ 
της Ευρώπης», λόγω της συνύπαρξης όλων των μονοθεϊστικών θρησκευτικών δογμάτων στην επικράτειά της (Ισλάμ, 
Ρωμαιοκαθολικισμός, Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία και Ιουδαϊσμός). Αν και η περιοχή έχει κατοικηθεί από τους 
προϊστορικούς χρόνους, η σύγχρονη πόλη του Σαράγεβο αναπτύχθηκε ως προπύργιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τον 15ο 
αιώνα. Κάνοντας βόλτα στην πόλη, και βλέποντας τα πιο σημαντικά της αξιοθέατα, όπως το τζαμί του Γκαζί Χουσρέφ μπέη, το 
Τούνελ ή τη Γέφυρα του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, δύσκολα θα αποφύγεις τις αναφορές στον πόλεμο και την πολιορκία, που 
σφράγισαν τη ζωή και την ιστορία της. Στα στενά σοκάκια της παλιάς πόλης και στο παζάρι, θα βρείτε χαλιά, χειροτεχνήματα 
και σουβενίρ, όπως σφαίρες-στυλό, βλήματα-ανθοδοχεία και άλλα μεταποιημένα «ενθύμια» του πολέμου. Επόμενος σταθμός 
μας το Γιάιτσε, η αρχαία πρωτεύουσα των βασιλιάδων της Βοσνίας και η τελευταία που έπεσε στα χέρια των Οθωμανών. 
Επίσκεψη στους εντυπωσιακούς καταρράκτες της πόλης, ακριβώς κάτω από τα τείχη του φρουρίου της. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για το Μπίχατς. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΜΠΙΧΑΤΣ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για 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 τ. χλμ. Χρόνος ελεύθερος για πεζοπορία και για να 
απαθανατίσετε το πανέμορφο τοπίο.
Τελευταίος προορισμός μας η πρωτεύουσα της Κροατίας, το κοσμοπολίτικο Ζάγκρεμπ. Στην περιήγηση μας θα δούμε τη 
λεωφόρο Κύριλλου και Μεθόδιου, την πλατεία του Αγίου Μάρκου με το Θυρεό της χώρας και το Δημαρχείο με την Πέτρινη 
Αψίδα. Θα περιηγηθούμε επίσης στην Άνω Πόλη, όπου βρίσκεται ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός και η Αρχιεπισκοπή με τη 
Βουλή και άλλα κυβερνητικά κτίρια. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΚΟΠΕΡ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία από τις πιο νέες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τη Λουμπλιάνα. Κάτω και γύρω από 
το χιλιόχρονο κάστρο με την πανοραμική θέα των Άλπεων βρίσκονται αξιόλογα μνημεία μπαρόκ τα οποία θα δούμε στην 
πανοραμική μας περιήγηση, όπως το Εθνικό Θέατρο, η Φιλαρμονική, το Εθνικό Μουσείο, η ‘Oπερα, το Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης. Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη περιοχή του Κόπερ. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΚΟΠΕΡ (Γύρος Ίστριας - Ροβίνι - Πούλα) Οπάτια - Ριέκα 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η γνωριμία μας αρχίζει το Ροβίνι εκπληκτικό σε ομορφιά τουριστικό θέρετρο. Στη 
συνέχεια της διαδρομής μας θα επισκεφτούμε τη πόλη που θυμίζει Ρωμαϊκό μνημείο, την Πούλα. Θα δούμε 
το Ρωμαϊκό αμφιθέατρο και το Τέμπλο του Αυγούστου. Δίπλα σε αυτά τα μνημεία, συνυπάρχουν ειρηνικά 
χριστιανικές εκκλησίες διαφόρων περιόδων με παλαιότερη τη βασιλική της Αγίας Μαρίας Φορμόσα. 
Επόμενος προορισμός μεγαλύτερη λουτρόπολη της Κροατίας, την Οπάτια (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. Τέλος θα γνωρίσουμε τη Ριέκα, 
πόλη που βρίσκεται στην «αγκαλιά του κόλπου» Κvarner. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε τον 
Πύργο της πόλης, την Εκκλησία των Καπουτσίνων, τα ερείπια του Ρωμαϊκού τείχους, το παλαιό Δημαρχείο 
και τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

9η μέρα: ΚΟΠΕΡ - ΖΑΝΤΑΡ - ΣΙΜΠΕΝΙΚ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη παραθαλάσσια πόλη Ζαντάρ, τη Ζάρα των Σταυροφόρων, ένα 
κομψό και κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο. Στην περιήγησή μας θα δούμε τα ερείπια της αρχαίας 
ρωμαϊκής αγοράς, την εντυπωσιακή ροτόντα του Αγίου Δονάτου, που σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, 
τον καθεδρικό ναό της Αγίας Αναστασίας και την Πλατεία του Λαού (Narodni trg), που περιβάλλεται 
από ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κτίρια. Ιδιαίτερο αξιοθέατο αποτελεί το «μουσικό όργανο» του Ζαντάρ, μια 
κατασκευή που βρίσκεται στο λιμάνι και καθώς μπαίνουν μέσα σ’ αυτήν τα νερά της θάλασσας, παράγει 
διαφορετικούς ήχους. Τελευταίος μας προορισμός το Σίμπενικ. Ανάμεσα στα αξιοθέατα της πόλης ξεχωρίζει 
ο Καθεδρικός του Σίμπενικ, αφιερωμένος στον άγιο Ιάκωβο, ο οποίος από το 2000 αποτελεί Μνημείο 
Παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο ναός κατασκευάστηκε, σε γοτθικό και αναγεννησιακό ρυθμό. Άλλα αξιοθέατα 
που κοσμούν τη πόλη είναι τέσσερα οχυρά, με το οχυρό του Αγίου Νικολάου, να βρίσκεται στο λιμάνι της 
πόλης. Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας ση περιοχή του Σιμπένικ. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

10η μέρα: ΣΙΜΠΕΝΙΚ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Τρόγκιρ, το αρχαίο ελληνικό Τραγούριον, μια πόλη που αποτελεί 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς διασώζει εξαιρετικά τη ρωμανο-
γοτθική της αρχιτεκτονική. Στην περιήγησή μας θα δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα: τον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Λαυρεντίου, το μέγαρο Τσίπικο, τη Λότζια του 15ου αι., το φρούριο Καμερλένγκο κ.λπ. Τελευταίος 
μας σταθμός το μεγαλύτερο λιμάνι της Κροατίας και πολυσύχναστο τουριστικό θέρετρο: το Σπλιτ. Θα 
γνωρίσουμε την πόλη του Σπλιτ, την οποία επέλεξε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλητιανός, για να χτίσει 
το ανάκτορό του (293-305). Η πόλη είναι κτισμένη στη θέση της αρχαίας ελληνικής αποικίας Ασπάλαθος. 
Το ανάκτορο του Διοκλητιανού, στο οποίο το 693 εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τα γειτονικά Σάλωνα, 
για να γλιτώσουν από τις επιδρομές των Αβάρων, αποτελεί σήμερα τον πυρήνα της πόλης και μέσα σε αυτό 
βρίσκονται πλήθος καταστημάτων, τραπεζών και ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Δόμνου (πρώην μαυσωλείο 
του Διοκλητιανού το Ναό του Αγίου Λαυρεντίου, το μέγαρο Τσίπικο, τη Λότζια του 15ου αι., το φρούριο 
Καμερλένγκο κ.λπ. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για τη πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.
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Δώρο:  
Ημιδιατροφή 
καθημερινά

Από 

635€
το άτομο

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ
Τίρανα, Μπούτβα, Κότορ, Τρέμπινιε, Ντουμπρόβνικ, Μόσταρ, Σπλιτ, Τρογκίρ,
Ζαντάρ, Λίμνες Πλίτβιτσε, Ζάγκρεμπ, Ριέκα, Πόρετς, Ροβίνι, Λουμπλιάνα, 
Λίμνη Μπλέντ, Τεργέστη, Βενετία

Αναχωρήσεις: 
04, 11, 18 Ιουλίου ’18 
01, 08, 15, 22 Αυγούστου ’18
05, 19 Σεπτεμβρίου ’18
03, 24 Οκτωβρίου ’18

Κροατία:
10 ημέρες

Περιλαμβάνονται:
• Ναυτιλιακά εισιτήρια Βενετία-Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε ΑΒ4 καμπίνες 

(τετράκλινες εσωτερικές). 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* & 4*.
• Πρωινό και ένα γεύμα ή δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός 

πλοίου). 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται, είσοδος στις λίμνες Πλίτβιτσε, βαπορέτο Βενετίας. 
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint (15€).
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (15€). 

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

Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 635€

Τιμή σε μονόκλινο 800€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 595€

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΤΙΡΑΝΑ 
Συγκέντρωση, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για τα Τίρανα 
πρωτεύουσα της Αλβανίας με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό. 
Αφού περάσουμε τον απαραίτητο έλεγχο διαβατηρίων στα άφιξη αργά 
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΤΙΡΑΝΑ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία εκδρομή στο Κότορ και στη 
Μπούτβα, στις εκπληκτικές ακτές του Μοντενέγκρο. Πρώτος μας σταθμός 
η Μπούτβα, αρχαία ελληνική αποικία, που αναφέρεται και στις τραγωδίες 
του μεγάλου Έλληνα δραματικού ποιητή Σοφοκλή. Σύντομη περιήγηση και 
ελεύθερος χρόνος, για να απολαύσουμε το γραφικό τοπίο, κάνοντας βόλτες 
και αγορές. Επόμενος σταθμός μας η παραθαλάσσια μεσαιωνική πόλη Κότορ 
(ελ. Ασκρήβιον), μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η πόλη 
βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο του ομώνυμου κόλπου, ο οποίος θεωρείται 
το μεγαλύτερο, το νοτιότερο και ομορφότερο φιορδ της Αδριατικής αλλά και 
της Νότιας Ευρώπης. Η πόλη περιβάλλεται από βενετσιάνικο τείχος μήκους 
4,5 χλμ., που ακολουθεί τη γραμμή της απότομης πλαγιάς της οροσειράς 
του Αγίου Ιωάννη και φτάνει ως τη θάλασσα. Η βόλτα στα στενά, δαιδαλώδη 
δρομάκια του Κότορ θα μας φέρει ως τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Τρύφωνα, στην ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά, το αξιόλογο Μουσείο 
Ναυτικής Ιστορίας του Μοντενέγκρο και το επιβλητικό παλάτι του πρίγκιπα 
Πέτροβιτς, το οποίο χρησιμοποίησε και ο Ναπολέων Βοναπάρτης ως θερινή 
κατοικία. Μεταφορά και τακτοποίηση ξενοδοχείο μας στο Τρέμπινιε. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (Ξενάγηση Πόλης) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη ξενάγηση στο πανέμορφο 
Ντουμπρόβνικ, που σύμφωνα με μια θεωρία ιδρύθηκε από Έλληνες 
ναυτικούς. Η πόλη, που στα μεσαιωνικά χρόνια ονομαζόταν «Ραγούζα», 
μετά από μια περίοδο ενετοκρατίας, έφτασε στη μεγαλύτερη ακμή της 
τον 15ο και 16ο αιώνα, όταν η θαλασσοκρατορία της ανταγωνιζόταν εκείνη 
της Δημοκρατίας της Βενετίας και άλλων ιταλικών ναυτικών δημοκρατιών. 
Στην ξενάγησή μας, θα δούμε τα επιβλητικά και καλοδιατηρημένα τείχη 
που προστάτευαν την πόλη, την Κρήνη του Ονόφριο, την εκκλησία του 
Σωτήρος, το Φραγκισκανικό Μοναστήρι, το παλαιό φαρμακείο της πόλης 
που λειτουργεί από τον 13ο αι., το Μέγαρο Σπόνζα, που στεγάζει τα κρατικά 
αρχεία και τη συγκινητική Αίθουσα Μνήμης για τους νεκρούς του πολέμου 
της Κροατίας (1995-1999), τη μαρμάρινη στήλη με το ανάγλυφο του ιππότη 
Ορλάντο, τον Ναό του Αγίου Βλασίου -προστάτη της πόλης-, τον πύργο 
του Ρολογιού, το Παλάτι του Ρέκτορα (διοικητή), στο οποίο στεγάζεται το 
Μουσείο της Πόλης, και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση 
της Παναγίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΜΟΣΤΑΡ - ΣΠΛΙΤ - ΤΡΟΓΚΙΡ - 
ΣΙΜΠΕΝΙΚ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Μόσταρ, στη Βοσνία - 
Ερζεγοβίνη. Μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή στην κοιλάδα του ποταμού 
Νερέτβα, βρίσκεται η γραφική πόλη με την Οθωμανική γέφυρα (Στάρι 
Μόστ). Το όνομα της πόλης οφείλεται στην Παλιά Γέφυρα (Στάρι Μοστ) και 
τους πύργους στις άκρες της, που ονομάζονται «φύλακες της γέφυρας» 
(μοστάρι). Η γέφυρα, είχε χτιστεί επί οθωμανικής κυριαρχίας καταστράφηκε 
κατά τον πόλεμο της Βοσνίας και ξαναχτίστηκε με βάση το αρχικό σχέδιο το 
2004. Από το 2005 η γέφυρα αποτελεί Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της UNESCO. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και αγορές στο ιστορικό 

κέντρο. Στην συνέχεια αναχώρηση για το Σπλίτ. Εδώ θα έχουμε χρόνο να 
περπατήσουμε και να γνωρίσουμε την πόλη που ο Ρωμαίος αυτοκράτορας 
Διοκλητιανός επέλεξε να χτίσει το παλάτι του σε σχήμα Ρωμαϊκού Κάστρου. 
Είναι μία πόλη που εύκολα θα διαπιστώσουμε ότι συγκεντρώνει στοιχεία 
πολλών διαφορετικών πολιτισμών. Τελευταίος μας προορισμός το Τρογκίρ, 
ιστορική πόλη και λιμάνι των Δαλματικών Ακτών της Κροατίας. Η πόλη αυτή 
έχει μια συνεχή ιστορία 2.300 ετών, η οποία επηρεάστηκε πολιτισμικά 
από τους αρχαίους Έλληνες, τους Ρωμαίους και τους Βενετούς. Η πόλη 
περιλαμβάνει πολλά ανάκτορα, ναούς και πύργους, όπως και ένα οχυρό 
σε ένα μικρό νησί. Η ρυμοτομία του νησιώτικου οικισμού χρονολογείται 
από την Ελληνιστική περίοδο, ενώ οι ρωμανικές εκκλησίες συνυπάρχουν 
με εξαίρετα κτήρια αναγεννησιακής και μπαρόκ αρχιτεκτονικής από τη 
βενετική περίοδο. Το Τρόγκιρ αποτελεί το καλύτερο σωζόμενο Ρωμανό - 
γοτθικό συγκρότημα στην Αδριατική και σε ολόκληρη την Κεντρική Ευρώπη. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη περιοχή του Σιμπένικ. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΣΙΜΠΕΝΙΚ - ΖΑΝΤΑΡ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - 
ΖΑΓΚΡΕΜΠ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για τη παραλιακή Πόλη της 
Κροατίας, την πόλη Ζαντάρ. Είναι μια τουριστική πόλη και τα σημαντικά 
της αξιοθέατα είναι 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, στη πλακόστρωτη πλατεία Ζελένι. Δεν θα παραλείψουμε να δούμε 
το πρώτο πανεπιστήμιο του Ζαντάρ που ιδρύθηκε το1396, σαν μέρος 
μοναστηριού Βενεδικτίνων μοναχώνγια. Στη συνέχεια της διαδρομής θα 
επισκεφτούμε τις Λίμνες Πλίβιτσε που είναι στην κυριολεξία ένα θαύμα της 
φύσης, απερίγραπτης ομορφιάς. Ανακηρύχθηκε το 1979 από την Ουνέσκο 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο δρυμός των λιμνών Πλίτβιτσε είναι 
ιδιαίτερα γνωστός για τους πάμπολλους μικρούς και μεγάλους υδάτινους 
εντυπωσιακούς καταρράχτες, που δημιουργούν πέφτοντας 16 μεγάλες και 
πολλές μικρότερες, γαλαζοπράσινες πεντακάθαρες λίμνες μέσα στις οποίες 
κολυμπούν ψάρια και φυτρώνουν νούφαρα και ορχιδέες. Χρόνος ελεύθερος 
για να αποθανατίσετε το πανέμορφο τοπίο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας στο Ζάγκρεμπ. Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ακολουθεί περιήγηση στη πρωτεύουσα της 
Κροατίας, το κοσμοπολίτικο Ζάγκρεμπ. Θα δούμε τη λεωφόρο Κύριλλου 
και Μεθόδιου, την πλατεία του Αγ. Μάρκου με το Θυρεό της χώρας, και το 
Δημαρχείο με την Πέτρινη Αψίδα. Θα περιηγηθούμε επίσης στην Άνω Πόλη, 
όπου βρίσκεται ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός και η Αρχιεπισκοπή, η 
Βουλή και άλλα κυβερνητικά κτίρια. Επόμενος προορισμός μας το Μπλντ το 
οποίο βρίσκεται στους πρόποδες των Ιουλιανών Άλπεων και είναι ένα από τα 
ομορφότερα μέρη της περιοχής. Θα επισκεφθούμε το φημισμένο κάστρο του 
Μπλεντ όπου από ψηλά θα έχουμε μια πανοραμική και εντυπωσιακή εικόνα 
της λίμνης. Μπορείτε επίσης προαιρετικά να κάνετε βαρκάδα με το πλοιάριο 
μέσα στην καταπράσινη λίμνη και να επισκεφθείτε την παλιά μπαρόκ 
εκκλησία που βρίσκεται στο νησάκι. Αναχώρηση για τα τη Λουμπλιάνα, 
Χτισμένη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, με έντονα στοιχεία από την 
Αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική σε αρκετά κτίρια. Θα περπατήσουμε στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης με τα στενά δρομάκια και τα όμορφα κτίρια, 
με τις χρωματιστές ξύλινες προσόψεις, και θα καταλήξουμε στην κεντρική 
πλατεία Πρεσερνόβ με τον Καθεδρικό Ναό γοτθικού ρυθμού. Ξεχωρίζουν 
οι περίτεχνες γέφυρες του ποταμού φιλοτεχνημένες οι περισσότερες από 

τον αρχιτέκτονα Joze Plecnik, τον «Γκαουντί της Βαλκανικής». Θα δούμε το 
γοτθικού ρυθμού Δημαρχείο, την τριπλή γραφική γέφυρα Tromostovje και 
τη γέφυρα του Δράκου που είναι το εθνικό σύμβολο της χώρα. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΟΠΑΤΙΑ - ΡΙΕΚΑ - ΠΟΡΕΤΣ - ΡΟΒΙΝΙ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Περιήγηση στη μεγαλύτερη λουτρόπολη της 
Κροατίας, την Οπάτια (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. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τη πανέμορφη 
πόλη της Ριέκα που βρίσκεται στην «αγκαλιά του κόλπου» Κvarner. Θα 
δούμε τον πύργο της πόλης, την εκκλησία των Καπουτσίνων, τα ερείπια 
του Ρωμαϊκού τείχους, το παλαιό δημαρχείο και τον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Βίτου. Στη συνέχεια της διαδρομής μας θα επισκεφτούμε το Πόρετς 
έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της Κροατίας. Η 
ιστορία ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους, αλλά αναπτύχθηκε τα 
χρόνια της Ρωμαϊκής κυριαρχίας οπότε και έγινε επισκοπική έδρα. Η παλιά 
πόλη του Πόρετς έχει κρατήσει την Ρωμαϊκή δόμηση, γεγονός που είναι 
φανερό στη ρυμοτομία των δρόμων και των πλατειών. Το πλέον αξιόλογο 
και εντυπωσιακό μνημείο που μπορεί να επισκεφθεί ο επισκέπτης είναι η 
Βασιλική του Αγίου Ευφρασίου που χτίστηκε από τον επίσκοπο Ευφράσιο 
στα μέσα του 6ου αιώνα. Χρόνος ελεύθερος για μία προαιρετική κρουαζιέρα 
στα νησιά Μπριόνη. Η συνέχεια θα μας φέρει στο Ροβίνι άλλη μια πόλη με 
ασύγκριτη ομορφιά στη περιοχή της Ίστρια. Επιστροφή αργά το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

8η μέρα: ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΤΕΡΓΕΣΤΗ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΕΝ ΠΛΩ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Τεργέστη, ένα από τα μεγαλύτερα 
λιμάνια της Αδριατικής, στα σύνορα με την Σλοβενία. Η πόλη είναι γεμάτη 
με νεοκλασικά και Αρ Νουβό κτίρια που ανακαλούν το αυστριακό παρελθόν 
της. Στην πανοραμική περιήγηση θα δούμε, την Πλατεία της Ένωσης της 
Ιταλίας, μία από τις μεγαλύτερες και ομορφότερες πλατείες με θέα προς τη 
θάλασσα, την ελληνική εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπου οι Αυστριακοί 
συνέλαβαν τον Ρήγα Φεραίο και τους συντρόφους του και τον παρέδωσαν 
στου Τούρκους του Βελιγραδίου την 1η Δεκεμβρίου 1797, το Λυρικό Θέατρο 
Τζουζέπε Βέρντι κ.ά. Τελευταίος μας προορισμός η πόλη των δόγηδων 
και των καναλιών, η Βενετία, η πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη 
πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες και έχει 
ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την 
UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή 
Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των 
Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες 
και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια 
φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό 
στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο 
σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται 
ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), 
ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο 
Καρέρ. Μεταφορά στο λιμάνι της όπου το πλοίο επιστροφής μας περιμένει. 
Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

9 - 10η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε 
στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Άφιξη αργά το απόγευμα στη 
Θεσσαλονίκη/Αθήνα. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό μας. 

Croatia
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Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης απ’ ευθείας πτήσεις Αθήνα - 

Μόσχα - Αγία Πετρούπολη -Μόσχα - Αθήνα με την Aeroflot. 
• Μεταφορές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο 

τοπικό πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* superior. (Hotel Hilton Garden 

inn Moscow Krasnoselskaya στη Μόσχα & Original Sokos hotel 
Olympia Garden στην Αγία Πετρούπολη). 

• Πρωινό σε μπουφέ καθημερινά στα ξενοδοχεία.
• Δείπνο σε μπουφέ καθημερινά στα ξενοδοχεία. 
• Τοπικοί ελληνόφωνοι ξεναγοί καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής.
• Είσοδος στο Κρεμλίνο (με 2 καθεδρικούς).
• Είσοδος στο Μουσείο όπλων ή θησαυροφυλάκιο.
• Είσοδος στο Μουσείο Κοσμοναυτών.
• Είσοδος στο Μουσείο Μποροντινό.
• Είσοδος στο Φρούριο Πέτρου & Παύλου.
• Είσοδος στο Μουσείο του Ερμιτάζ.
• Είσοδος στο Παλάτι και στους κήπους του Πέτερχοφ.
• Έμπειρος Αρχηγός-συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Ό, τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο & ότι δεν αναφέρεται 

στα περιλαμβανόμενα.

Για την εκδοσή της βίζας απαιτούνται:
• Το διαβατήριο με 6μηνη ισχύ, υπογεγραμμένο.
• 1 έγχρωμη, πρόσφατη φωτογραφία, διαστάσεων 3,5 x 4,5 (σε λευκό 

φόντο, τραβηγμένη από τους ώμους και πάνω, χωρίς γυαλιά και χωρίς 
καπέλο).

• Επάγγελμα, Διεύθυνση & τηλέφωνο. 
• Διεύθυνση & τηλέφωνο κατοικίας.
• Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να τα προσκομίσετε τουλάχιστον 20 

εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση της εκδρομής.

Από 

995€
το άτομο

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

ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ρωσία:
8 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
21, 28 Ιουλίου ’18
04, 11, 18, 25 Αυγούστου ’18
01 Σεπτεμβρίου ’18

Τιμές:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 995€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 380€

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, 
βίζα & ασφάλεια Ρωσίας

475€

Πτήσεις:

Αναχώρηση: Αθήνα - Μόσχα 13:30 - 17:20

5η μέρα Μόσχα - Αγία Πετρούπολη 08:25 - 09:45 

8η μέρα Αγία Πετρούπολη - Μόσχα 14:20 - 15:35

Επιστροφή: Μόσχα - Αθήνα 18:35 - 22:35 

Russia Δώρο:  
Ημιδιατροφή  
σε μπουφέ  
καθημερινά

Πληρωμένες 
 είσοδοι σε όλα τα 

μουσεία
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΜΟΣΧΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μόσχα. Άφιξη στη μεγαλόπρεπη πρωτεύουσα της Ρωσίας. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Ξεκούραση και χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΜΟΣΧΑ: Κόκκινη πλατεία - Πολυκατάστημα Γκούμ - Αγορά Αρμπάτ - Μετρό 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πανοραμική ξενάγηση αποκαλύπτονται οι ομορφιές της πόλης: το Πανεπιστήμιο, το Θέατρο 
Μπολσόι, οι όχθες του ποταμού Μόσχοβα, οι ναοί και τα μοναστήρια της, τα υπέροχα αρχιτεκτονικά της μνημεία, οι πλατείες, 
τα πάρκα και οι λεωφόροι της πρωτεύουσας αυτής της αχανούς χώρας. Συνεχίζουμε την ξενάγηση μας με την επίσκεψη 
στην Κόκκινη Πλατεία, την τέταρτη σε μέγεθος πλατεία στον κόσμο, την οποία περιστοιχίζουν οι καθεδρικοί ναοί του Αγίου 
Βασιλείου και της Παναγίας του Καζάν, το Κρατικό Ιστορικό Μουσείο, το Κρεμλίνο (έδρα των Μεγάλων Δουκών των Τσάρων πριν 
από το 1712 και σήμερα του Προέδρου της Ρωσίας), το Μαυσωλείο του Λένιν, καθώς και το εμπορικό πολυκατάστημα ΓΚΟΥΜ 
το οποίο κατασκευάστηκε τον 19ο αι. και αποτελεί ένα κομψοτέχνημα και ένα από τα παλαιότερα καταστήματα της Μόσχας. 
Χρόνος ελεύθερος στο πολυκατάστημα Γκουμ. Ακολούθως, επίσκεψη στην οδό Αρμπάτ, μία από τις πιο γνωστές οδούς της 
Μόσχας, διαιωνισμένη στα τραγούδια και στην ποίηση. Εδώ ο επισκέπτης μεταφέρεται στη Μόσχα του 17ου και 18ου αιώνα 
καθώς η περιοχή είναι γεμάτη νεοκλασικά κτήρια της εποχής. Στη συνέχεια, επίσκεψη στο μετρό της Μόσχας, ένα πραγματικό 
αριστούργημα, ένα μεγάλο μουσείο, που εξυπηρετεί καθημερινά 8,6 εκ. ανθρώπους. Το μετρό λειτούργησε για πρώτη φορά 
το 1932 και στη μοναδική του διακόσμηση συνέβαλαν διάσημοι Ρώσοι καλλιτέχνες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα 
ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΜΟΣΧΑ: Ξενάγηση στο Κρεμλίνο - Καθεδρικός Ναός - Mουσείο Όπλων 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στον κόσμο των τσάρων. Μετάβαση στο Κρεμλίνο, το ιστορικό 
οχυρωμένο συγκρότημα διοικητικών κτιρίων που βρίσκεται στην καρδιά της Μόσχας και συμπληρώνει το 
σύμπλεγμα των πασίγνωστων αξιοθέατων όπως ο Καθεδρικός του Αγίου Βασιλείου, την Κόκκινη Πλατεία και 
τον κήπο του Αλέξανδρου. Το Κρεμλίνο περιλαμβάνει τέσσερα παλάτια, τέσσερις καθεδρικούς και είκοσι 
πύργους που ενισχύουν το τείχος του. Ιστορικά, εδώ άρχιζε και τελείωνε η ζωή των τσάρων με τον Ναό 
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου βαπτίζονταν, τον Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου γινόταν 
η στέψη τους και τον Ναό του Αρχαγγέλου όπου γινόταν η ταφή τους. Ακολούθως επίσκεψη σε έναν από 
τους καθεδρικούς ναούς του Κρεμλίνου και το Μουσείο τον Όπλων (Ορουζέναγια Παλάτα). Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΜΟΣΧΑ: Μουσείο Μποροντίνο - Μουσείο Κοσμοναυτών
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο Ιστορικό Μουσείο Μποροντίνο για να θαυμάσουμε τον πίνακα «Το 
Πανόραμα του Μποροντινό του 1812», το οποίο είναι αφιερωμένο στον «Πατριωτικό Πόλεμο» που έλαβε 
μέρος ανάμεσα στην Γαλλία του Ναπολέοντα και την Ρωσία του Αλέξανδρου του Ά. Κεντρικό έκθεμα το 
διόραμα-πανόραμα με τον πίνακα του Φραντς Ρουμπό 115μ μήκους και 15μ ύψους, με την αναπαράσταση της 
μάχης του ρωσικού στρατού υπό την αρχηγία του στρατηγού Μηχαίλ Κουτούζοβ με τον γαλλικό στρατό υπό 
την αρχηγία του Ναπολέοντα Ά Βοναπάρτη. Η μάχη έγινε κοντά στην Ρωσική πόλη Μποροντινό, μόλις 125 χλμ 
από την Μόσχα θεωρείται η μεγαλύτερη και η καθοριστική του πολέμου του 1812. Σύμφωνα με τις αναμνήσεις 
του Γάλλου στρατηγού του Πελέ, ο Ναπολέων επαναλάμβανε συνέχεια την φράση: «Η Μάχη του Μποροντινό 
ήταν η πιο όμορφη και η πιο τρομερή, οι Γάλλοι έχουν αποδειχθεί άξιοι της νίκης, ενώ οι Ρώσοι άξιζαν 
να είναι ανίκητοι…». Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο των Κοσμοναυτών. Το μουσείο χτίστηκε 
το 1964 για να εκθέσει όλα τα επιτεύγματα των Ρώσων στην αστροναυτική. Εκτός από διαστημόπλοια και 
δορυφόρους, το Μουσείο στεγάζει και την στολή του θρυλικού Γιούρι Γκαγκάριν, του πρώτου ανθρώπου που 
ταξίδεψε για πρώτη φορά στο διάστημα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (Ξενάγηση πόλης & Φρούριο 
Πέτρου και Παύλου)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο για τη πτήση 
στην Αγία Πετρούπολη που είναι χτισμένη πάνω σε νησάκια του 
ποταμού Νέβα. Ξενάγηση στην αυτοκρατορική πόλη, κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα γνωρίσετε την 300ετή ιστορία της αλλά και 
άγνωστες πτυχές της ρωσικής ιστορίας. Επίσκεψη στην εκκλησία 
της Παναγίας του Καζάν, τον Ναό του Πολεμικού Ναυτικού (την 
εκκλησία Αγίου Νικολάου και των Θεοφανίων, το πιο αγαπητό 
αρχιτεκτονικό μνημείο της πόλης του 19ου αιώνα) και τον 
Ναό της Ανάστασης, που χτίστηκε στον τόπο του θανάσιμου 
τραυματισμού (1881) του αυτοκράτορα Αλέξανδρου Β .́ Θα 
περάσουμε από την κεντρική οδό της πόλης, τη Λεωφόρο 
Νιέφσκι, γνωστή για τα θαυμαστά παλάτια των Γιουσούποφ, 
Στρόγκανοφ, Άνιτσκοφ και θα δούμε τα μέρη που έζησαν ο 
Πούσκιν και ο Ντοστογιέφσκι. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε 
το Φρούριο του Πέτρου και Παύλου, που δεσπόζει στο νησάκι 
Ζαγιάτσι αποτελώντας μνημείο οχυρωματικής αρχιτεκτονικής 
του 17ου αιώνα. Το πιο σημαντικό οικοδόμημα σε ολόκληρη την 
έκταση του φρουρίου είναι ο Ναός Πέτρου και Παύλου, στον 
οποίο βρίσκονται οι σαρκοφάγοι που περιέχουν τα λείψανα των 
περισσότερων Ρώσων τσάρων, με πρώτο που έχει ταφεί σ’ αυτόν 
τον Μεγάλο Πέτρο. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα μάθουμε 
για την τύχη των Ρώσων αυτοκρατόρων, για τα αινίγματα και τα 
μυστηριώδη γεγονότα που συνδέονται με την τσαρική οικογένεια, 
για τον μυστηριώδη θάνατο του Αλεξάνδρου Ά  και θα κατανοήσουμε 
γιατί οι τάφοι του Αλεξάνδρου Β΄ και της συζύγου του διαφέρουν τόσο 
από τους υπόλοιπους. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο, 
διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (Ξενάγηση στο Ερμιτάζ)
Πρωινό. Αναχώρηση για ξενάγηση σ’ ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία του κόσμου: το 
Ερμιτάζ. Βάση του μουσειακού συγκροτήματος αποτελούν πέντε ιστορικά μέγαρα: τα Χειμερινά Ανάκτορα, 
επίσημη κατοικία των Ρώσων τσάρων, το Μάλι (Μικρό) Ερμιτάζ, το Στάρι (Παλιό) Ερμιτάζ, το Νόβι (Νέο) 
Ερμιτάζ και το θέατρο του Ερμιτάζ, γνωστό ως «Κρατικό Ερμιτάζ». Η λαμπρή και μεγαλοπρεπής όψη των 
αιθουσών έκθεσης, που είναι διακοσμημένες με μαλαχίτη, αχάτη, μάρμαρο, αποτελεί ένα συγκλονιστικό 
φόντο για τα εκθέματα, που φθάνουν στον μυθικό αριθμό των 3 εκατομμυρίων, αρχίζοντας από τη Λίθινη 
εποχή και φθάνοντας ως τον αιώνα μας. Τα εκθέματα περιλαμβάνουν αρχαιολογικά ευρήματα, πίνακες όλων 
των μεγάλων ζωγράφων, γκραβούρες, γλυπτά, ταπισερί, χαλιά, αντικείμενα τέχνης, έπιπλα, αντίκες και 
κοσμήματα. Για να δει κάποιος όλες τις αίθουσες της έκθεσης, είναι απαραίτητο να βαδίσει περίπου 20 χλμ. 
Στη συνέχεια, επίσκεψη στον Ναό του Αγίου Ισαάκ με τις μονολιθικές γρανιτένιες κολόνες. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΕΤΕΡΧΟΦ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη Πετροντβόρετς (Πέτερχοφ), θερινή κατοικία των 
Ρώσων τσάρων. Ένα στολίδι της ρωσικής αρχιτεκτονικής, μια πόλη γεμάτη παλάτια, πάρκα και σιντριβάνια, 
την οποία οικοδόμησε ο Μέγας Πέτρος σε ανάμνηση της νίκης της Ρωσίας με τη Σουηδία στον Βόρειο 
Πόλεμο και συναγωνιζόταν σε ομορφιά και πολυτέλεια τις Βερσαλλίες. Κέντρο του συγκροτήματος είναι 
το μεγάλο παλάτι με το εξαίσιο εσωτερικό του, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και αναστηλώθηκε με βάση φωτογραφίες και περιγραφές του παλαιού. Από το μεγάλο παλάτι τρία 
τεράστια σιντριβάνια οδηγούν στον κάτω κήπο, ένα αληθινό έργο τέχνης με 173 ξεχωριστά σιντριβάνια 
διαφορετικά το ένα από το άλλο. Επίσκεψη και ξενάγηση στις αίθουσες του Μεγάλου Ανακτόρου και του 
Κάτω Πάρκου. Επιστροφή στην Αγία Πετρούπολη. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα 
ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα μέσω Μόσχας. Άφιξη στην Αθήνα Αργά το βράδυ.

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

• Πτήσεις με την ασφάλεια και την ποιότητα της Aeroflot. 

• Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με 

γνώσεις και διάθεση για προτάσεις (αξιοθέατα, διασκέδαση, 

φαγητό) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

• Πολυτελή λεωφορεία καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σας.

• Υπερπολυτελή ξενοδοχεία στη Μόσχα (4*****sup.) και στην 

Αγία Πετρούπολη(4****sup.) & ημιδιατροφή καθημερινά.

• Είσοδοι στο Κρεμλίνο (με 2 καθεδρικούς),στο Μουσείο όπλων 

ή θησαυροφυλάκιο, στο Μουσείο Κοσμοναυτών, στο Μουσείο 

Μποροντινό στο Φρούριο Πέτρου & Παύλου, στο Μουσείο του 

Ερμιτάζ, στο Παλάτι και στους κήπους του Πέτερχοφ μέσα 

στην τιμή!

• Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις.
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Από 

1345€
το άτομο

Scandinavia

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑΣ 
ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔ
Ελσίνκι, Στοκχόλμη, Ουψάλα, Έρεμπρο, Κάρλσταντ, Όσλο, 
Μπέργκεν, Γκέιλο, Κοπενγχάγη, Κάστρο Frederiksborg

Σκανδιναβία:
10 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
30 Ιουλίου ’18
13 Αυγούστου ’18

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

2η ημέρα: ΕΛΣΙΝΚΙ - Κρουαζιέρα (ΕΛΣΙΝΚΙ/ΜΑΡΙΕΝΧΑΜΝ/
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ)
Μετά το πρόγευμα θα μεταφερθούμε στο λιμάνι. Στη συνέχεια θα 
περπατήσουμε στους δρόμους της πρωτεύουσας αρχιτεκτονικού 
σχεδίου του έτους 2012 & θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο 
πολυκατάστημα της Σκανδιναβίας, το Stockmann. Το απόγευμα, 
θα επιβιβαστούμε σ’ ένα από τα κρουαζιερόπλοια που κάνουν το 
ταξίδι για την Στοκχόλμη. Τακτοποίηση στις καμπίνες & χρόνος 
για να εξερευνήσουμε τα καταστρώματα του πλοίου. Μέσα 
από το αρχιπέλαγος που διασχίζουμε περνάμε δίπλα από το 
θαλάσσιο φρούριο Σουομελίνα, το επιβλητικό αμυντικό κάστρο 
που εκτείνεται σε 6 νησιά. Διανυκτέρευση εν πλω σε καμπίνα με 
πρωινό.

3η ημέρα: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ (Ξενάγηση Πόλης) - Δώρο Εκδρομή 
ΟΥΨΑΛΑ
Άφιξη το πρωί στη Στοκχόλμη. Πρώτη γνωριμία με την «Βενετία 
του Βορρά» που βρίσκεται χτισμένη επάνω σε δεκάδες 
νησιά. Ξενάγηση για να γνωρίσετε την ιστορία της σουηδικής 
πρωτεύουσας και να περιηγηθείτε στο μεσαιωνικό κομμάτι 
της πόλης, το παλάτι, το δημαρχείο στις αίθουσες του οποίου 
πραγματοποιείται η απονομή των βραβείων Νόμπελ, την Όπερα, 
το Κοινοβούλιο & τους εμπορικούς δρόμους. Στη συνέχεια, αξίζει 
να επισκεφθείτε το καινούργιο μουσείο που στεγάζει το πολεμικό 

πλοίο «Βάασα», το οποίο ανασύρθηκε από το βυθό του λιμανιού 
της πόλης. Το απόγευμα σας προσφέρουμε εκδρομή στην Ουψάλα, 
με το τεράστιο αστεροσκοπείο της, το διάσημο πανεπιστήμιό της 
& το Καθεδρικό του 14ου αιώνα. Επιστροφή στη Στοκχόλμη.

4η ημέρα: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - ΕΡΕΜΠΡΟ - ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ - ΟΣΛΟ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Συνεχίζουμε το πανέμορφο ταξίδι 
μας διασχίζοντας καταπράσινα τοπία, δάση & ειδυλλιακές μικρές & 
μεγάλες λίμνες με κρυστάλλινα νερά. Φθάνουμε στο Έρεμπρο, μία 
από τις αρχαιότερες πόλεις της Σουηδίας. Την πόλη που αποτελεί 
έναν από τους σημαντικότερους κόμβους στην ενδοχώρα. 
Θαυμάζουμε το κάστρο του Έρεμπρο, την εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου, το Δημαρχείο & το κτίριο Γκάμλα Σπαρμπανκσουσέτ. 
Συνεχίζουμε για το γραφικό Κάρλσταντ και αργά το απόγευμα, 
φθάνουμε στη Νορβηγική πρωτεύουσα, πανοραμικά χτισμένη 
πάνω στο βόρειο άκρο του ομώνυμου Οσλοφιόρδ που 
περιτριγυρίζεται από κατάφυτες οροσειρές. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα: ΟΣΛΟ - ΜΠΕΡΓΚΕΝ (Περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Αναχώρηση για το Μπέργκεν. Το 
Μπέργκεν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας και 
μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης, καθώς συνδυάζει 
την ομορφιά όλων των σκανδιναβικών χωρών. Περιήγηση στη 
παλιά πόλη Bryggen όπου εντύπωση μας κάνουν τα έντονα 
χρώματα στα κτίρια με την περίεργη κλίση που φαίνεται σαν 
να ακουμπάνε το ένα το άλλο και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. 

6η ημέρα: ΜΠΕΡΓΚΕΝ - Εκδρομή Στα Ομορφότερα 
ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔ - ΓΚΕΙΛΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για να κάνουμε μία μίνι κρουαζιέρα 
(διάρκεια 2 ώρες περίπου) από Gudvangen και τελικό προορισμό 
το Flam. Θα θαυμάσουμε ένα από τα μεγαλύτερα Νορβηγικά 
φιόρδ. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο τραίνο για να κάνουμε 
μία από τις ομορφότερες διαδρομές τραίνου (Flam-Myrdal-
Geilo). Επιβίβαση στο λεωφορείο με τελικό προορισμό το Γκέιλο. 
Ελεύθερος χρόνος. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

7η ημέρα: ΓΚΕΙΛΟ - ΟΣΛΟ (Ξενάγηση Πόλης)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το Όσλο. 
Στην περιήγησή μας θα δούμε το Κοινοβούλιο, το παλάτι με 
το νεοκλασικό τους ύφος, το μοντέρνο δημαρχείο, το γοτθικό 
καθεδρικό ναό, την πανέμορφη Όπερα, το πάρκο Φρόγκνερ με τα 
περίφημα γλυπτά του Βίγκελαντ από γρανίτη και σφυρηλατημένο 
σίδερο και το πολύ σημαντικό στο είδος του μουσείο με πλοία των 
Βίκινγκς. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο.

8η ημέρα: ΟΣΛΟ-Κρουαζιέρα (ΟΣΛΟ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το λιμάνι. 
Ελεύθερος χρόνος μέχρι την επιβίβασή μας στο κρουαζιερόπλοιο 
με προορισμό την Κοπενγχάγη. Τακτοποίηση στις καμπίνες & 
χρόνος για να εξερευνήσουμε τα καταστρώματα του πλοίου. 
Διανυκτέρευση εν πλω σε καμπίνα με ημιδιατροφή.

9η ημέρα: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - Κάστρο Frederiksborg
Πρόγευμα στο εστιατόριο του κρουαζιερόπλοιου. Αρχίζει η γνωριμία μας 
με μία από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου. Το όνομά της σημαίνει 
«Λιμάνι των εμπόρων». Στη ξενάγηση πόλης θα δούμε μεταξύ άλλων 
την εντυπωσιακή πλατεία Δημαρχείου με το άγαλμα του Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν, τη Γλυπτοθήκη, το Χρηματιστήριο (το πιο παλιό της Ευρώπης), 
τα ανάκτορα Κρίστιανμποργκ, το κανάλι Νίχαβν, το κάστρο Ρόζεμποργκ, 
όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα του θρόνου, την πλατεία Λαγκελίνιε με 
την Μικρή Γοργόνα - σύμβολο της πόλης, τη βιβλιοθήκη. Στη συνέχεια 
αναχωρούμε για το κάστρο Frederiksborg, το οποίο χτίστηκε για βασιλική 
κατοικία του Βασιλιά Christian IV στις αρχές του 17ου αιώνα & είναι πάνω 
σε τρία νησάκια της ομώνυμης λίμνης. Σήμερα φιλοξενεί μία σημαντική 
συλλογή από πορτραίτα, ιστορικούς πίνακες ζωγραφικής και μοντέρνα 
τέχνη ενώ οι υπέροχοι μπαρόκ κήποι του είναι το ιδανικό μέρος για μια 
ρομαντική βόλτα εποχής. Επιστροφή αργά το απόγευμα στην Κοπενγχάγη.

10η ημέρα: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - Κρουαζιέρα στα κανάλια - ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα το λεωφορείο 
θα μας μεταφέρει στο Nyhavn όπου θα επιβιβαστούμε σε 
καραβάκι και θα θαυμάσουμε την πρωτεύουσα της Δανίας από 
μία διαφορετική οπτική. Η εμπειρία των ειδυλλιακών λιμανιών και 
καναλιών της πόλης θα σας συνεπάρει. Θα δούμε την Όπερα, το 
παλάτι Amalienborg, το παλάτι Christiansborg, την εντυπωσιακή 
Black Diamond βιβλιοθήκη και φυσικά τη μικρή γοργόνα. 
Αργότερα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Αθήνα - Ελσίνκι / 

Κοπενγχάγη - Αθήνα.
• Εφτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.
• (Crowne Plaza Helsinki 4* Ελσίνκι, Clarion Amaranten 4* Στοκχόλμη, 
• Thon Opera 4* Όσλο, Scandic Ornen 4* Μπέργκεν, Bardøla 

Høyfjellshotell 4* Γκέιλο, Radisson Blu Scandinavia Oslo 4* Όσλο, 
Copenhagen Plaza 4* Κοπενγχάγη ή παρόμοια).

• Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα 

λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Εισιτήρια Tallink-Silja για τη νυκτερινή κρουαζιέρα Ελσίνκι - Στοκχόλμη 

σε δίκλινες καμπίνες B-class με πρόγευμα.
• Εισιτήρια για τη μίνι κρουαζιέρα στο μεγαλύτερο φιόρδ Sognefjord 

(Gudvangen-Flam) διάρκειας περίπου 2 ωρών.
• Εισιτήρια για μία από τις ομορφότερες διαδρομές τραίνου Flam - 

Myrdal / Myrdal - Geilo.
• Εισιτήρια DFDS Seaways για τη νυκτερινή κρουαζιέρα από Όσλο - 

Κοπενγχάγη σε εσωτερικές καμπίνες με ημιδιατροφή (πρόγευμα & 
δείπνο σε πλούσιο μπουφέ & 1 ποτό το άτομο).

• Εκδρομή στην Ουψάλα από τη Στοκχόλμη.
• Μίνι κρουαζιέρα στα κανάλια της Κοπενγχάγης (διάρκεια 1 ώρα).
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης. 
• 8kg χειραποσκευή ανά άτομο και βαλίτσα 23kg ανά άτομο.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων.
• Είσοδος στο κάστρο Frederiksborg 10€ ανά άτομο.
• Αναβάθμιση Silja Line σε sea view καμπίνα 26€.
• Αναβάθμιση DFDS σε sea view καμπίνα 35€.
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους.
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Σημειώσεις: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που 
θα πραγματοποιηθούν. Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με 
εσωτερική πτήση το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & 
Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€.

Τιμές με πρωινό: Early Booking Normal Booking 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 1345€ 1545€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 1905€ 2125€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 885€

Φόροι αεροδρομίων 250€

Πτήσεις:

Αναχώρηση: Α3 764 Αθήνα - Ελσίνκι 12:00 - 15:45 

Επιστροφή: Α3 753 Κοπεγχάγη - Αθήνα 16:35 - 20:40 
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Air Baltic από Αθηνα-Ρίγα // Ταλίν - 

Βίλνιους // Ρίγα - Αθήνα.
• Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* .
• (Ulemiste Hotel*Ταλίν, Best Western Vilnius 4* Βίλνιους, Bellevue Park 

4* Ρίγα ή παρόμοια).
• Ημιδιατροφή (πρωινό & δείπνο) καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα 

λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης.
• Φόροι των πόλεων & των ξενοδοχείων.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων.
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους.
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Ενδεικτικές Τιμές Εισόδων 
• Turaida Castle 7€.
• Kumu Museum 8€.
• Trakai Castle 8€.
• Rundale Palace (Μικρή Διαδρομή) 7€.
• Riga Dom Cathedral 5€.
• Latvian Ethnographic Open Air Museum 5€.

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΡΙΓΑ - ΣΙΓΚΟΥΛΝΤΑ - ΤΟΥΡΑΙΝΤΑ - 
ΠΑΡΝΟΥ - ΤΑΛΙΝ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη Ρίγα πρωτεύουσα 
της Λετονίας. Μετά την άφιξη μας, θα επισκεφθούμε μια από τις πιο 
όμορφες πόλεις της Λετονίας, τη Σίγκουλντα που βρίσκεται σε απόσταση 53 
χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Ρίγας, σε μια περιοχή με ιδιαίτερη φυσική 
ομορφιά, στην κοιλάδα του ποταμού Γκάουγια. Είναι ίσως η πιο τουριστική 
πόλη της Λετονίας και συχνά αποκαλείται ως “Ελβετία της Λετονίας”, χάρη 
στις ομοιότητες που παρουσιάζει το τοπίο. Η πόλη λόγω της στρατηγικής 
της θέσης διέθετε τρία κάστρα, τα οποία χτίστηκαν όλα κατά τη διάρκεια του 
Μεσαίωνα και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση το ένα από το άλλο. Σημαντικά 
αξιοθέατα της περιοχής είναι το κάστρο Τουράιντα και το σπήλαιο Gutmanis, 
ένα μοναδικό ποτάμιο σπήλαιο που έχει συνδεθεί με πολλούς θρύλους. Το 
κάστρο Τουράιντα σημαίνει «Κήπος του Θεού» και κατασκευάστηκε το 1214 
ως κατοικία του Αρχιεπισκόπου της Ρίγας, στη θέση ενός προγενέστερου 
ξύλινου κάστρου. Στους αιώνες που ακολούθησαν, το κάστρο κατακτήθηκε 
από Πολωνούς, Σουηδούς και Ρώσους, ενώ μετά την πυρκαγιά του 1776 
καταστράφηκε και ερημώθηκε. Σήμερα αποτελεί το πιο επισκέψιμο κάστρο 
της χώρας. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας για το Πάρνου που βρίσκεται στη 
νοτιοδυτική Εσθονία, στις ακτές του ομώνυμου όρμου στον κόλπο της Ρίγας 
στην Βαλτική θάλασσα. Είναι δημοφιλές θέρετρο για καλοκαιρινές διακοπές 
με πολλά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μεγάλες παραλίες και το διασχίζεται από 
τον ομώνυμο ποταμό. Το απόγευμα φτάνουμε στο Ταλίν πρωτεύουσα της 
Εσθονίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ ελεύθερο για μια 
πρώτη γνωριμία της πόλης. 

2η ημέρα: ΤΑΛΙΝ (Ξενάγηση πόλης) - (Προαιρετική Εκδρομή 
ΕΛΣΙΝΚΙ) 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ξενάγηση στο πανέμορφο Ταλίν. Η 
πρωτεύουσα της Εσθονίας θεωρείται, δικαιολογημένα, από πολλούς η 
«βασίλισσα» της Βαλτικής», που μπορεί εύκολα να μετατρέψει το ταξίδι 
μας σε παραμύθι. Η Παλιά Πόλη από είναι το μεσαιωνικό ιστορικό κέντρο 
μαγεύει, με τα πλακόστρωτα σοκάκια, τις αγορές, τα παραδοσιακά σπίτια 
τις λάμπες που φωτίζουν τους δρόμους. Με την αύρα του 13ου αιώνα, οι 
επισκέπτες νοιώθουν πρωταγωνιστές σε μεσαιωνικό παραμύθι, μέσα σε 
καλοδιατηρημένα τείχη, με πλατείες και με πύργους. Εξίσου εντυπωσιακή 
είναι και η αριστοκρατική συνοικία Toompea. Διασχίζοντας το πιο γραφικό 
μονοπάτι, το πέρασμα της Αγίας Αικατερίνης, όπου βρίσκονται πολλές 
χειροποίητες δημιουργίες, συναντάει ο επισκέπτης την πλατεία του 
Δημαρχείου, που βρίσκεται το μοναδικό γοτθικού ρυθμού δημαρχείο στη 
Βόρεια Ευρώπη. Στον πύργο Kiek in de Kök βλέπει κανείς τείχη, κανόνια 
και διάφορα εκθέματα που αφορούν το έγκλημα και την τιμωρία, αλλά και 
τη ζωή στο Ταλίν μερικούς αιώνες πριν. Από τα σημαντικά αξιοθέατα είναι 
το Κάστρο Toompea που σήμερα φιλοξενεί το Κοινοβούλιο της Εσθονίας 
και το Ρωσικό Ορθόδοξο Καθεδρικός Ναός του Αλέξανδρου Νέφσκι, που 
χτίστηκε το 1900 και αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο πολυτελή ορθόδοξη 
εκκλησία της πόλης, ο λόφος Kohtuotsa με την πανοραμική θέα στην πόλη, 
το Ανοιχτό Μουσείο Εσθονίας, το μπαρόκ παλάτι Kadriorg, που χτίστηκε 
το 1718 και σήμερα αποτελεί Μουσείο Τέχνης. Τέλος αξίζει να επισκεφθεί 
κανείς το Μουσείο Τέχνης KUMU, που είναι το μεγαλύτερο όλης της χώρας, 
με έργα της Εσθονίας από τον 18ο έως το 21ο αιώνα και την Πλατεία 
Ελευθερίας, ένα δημοφιλές σημείο συνάντησης, εθνικού συμβολισμού 

και αστικής υπερηφάνειας, στην άκρη της Παλιάς Πόλης. Το απόγευμα 
ελεύθερο. Προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στο Ελσίνκι, την πρωτεύουσα 
της Φινλανδίας (2 ώρες με το καράβι, έξοδα ατομικά).

3η ημέρα: ΤΑΛΙΝ - ΤΑΡΤΟΥ - πτήση για ΒΙΛΝΙΟΥΣ
 Πρωινό και αναχώρηση για το Τάρτου. Το Τάρτου είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Εσθονίας. Σε αντίθεση με την πολιτική και οικονομική 
πρωτεύουσα της Εσθονίας Ταλίν, το Τάρτου είναι πνευματικό και πολιτιστικό 
κέντρο, δεδομένου ότι είναι η έδρα του παλαιότερου πανεπιστήμιου της 
Εσθονίας. Ο ποταμός Εμάγιογκι, που συνδέει τις δύο μεγαλύτερες λίμνες 
της Εσθονίας, διασχίζει το Τάρτου. Θα περπατήσουμε στο παλαιότερο 
τμήμα της πόλης, όπου θα επισκεφθούμε την αναστηλωμένη εκκλησία 
του Αγίου Ιωάννη με τα μοναδικά αγαλματίδια από τερακότα. Στη συνέχεια 
θα δούμε τον λόφο Ντομ, ένα ρομαντικό πάρκο με τις γεφυρούλες του 
Αγγέλου και Διαβόλου, τα ερείπια του καθεδρικού ναού του 13ου αιώνα, 
του μεγαλύτερου των χωρών της Βαλτικής, καθώς και την πλατεία του 
Δημαρχείου, που είναι ένα καλοδιατηρημένο παράδειγμα αρχιτεκτονικής 
του 19ου αιώνα. Στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο του Ταλίν για την 
πτήση μας για Βίλνιους την πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. 

4η ημέρα: ΒΙΛΝΙΟΥΣ (Ξενάγηση πόλης) - ΤΡΑΚΑΙ - ΚΑΟΥΝΑΣ 
- ΒΙΛΝΙΟΥΣ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ξενάγηση στο πανέμορφο Βίλνιους, που 
αποπλανεί τον επισκέπτη με τη γοητεία της όμορφης και μαγευτικής 
παλιάς του πόλης, της μεγαλύτερης των χωρών της Βαλτικής, με τη γραφική 
μπαρόκ αρχιτεκτονική της. Η πόλη έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο 
των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, ενώ 
συγκαταλέγεται επίσης στις πιο πράσινες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Κατά 
τη διάρκεια της περιήγησής μας θα δούμε μεταξύ άλλων την εκκλησία των 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, τη διακόσμηση της οποίας επιμελήθηκαν 
περισσότεροι από 200 τεχνίτες της εποχής, το πανεπιστήμιο του Βίλνιους, 
που ιδρύθηκε το 1579 και είναι ένα από τα αρχαιότερα της Ανατολικής 
Ευρώπης, καθώς και την εκκλησία της Αγίας Άννας, το κόσμημα της 
λιθουανικής γοτθικής αρχιτεκτονικής. Θα περπατήσουμε στην πλατεία του 
καθεδρικού, την πλατεία του δημαρχείου, θα δούμε την πύλη της Αυγής 
και τον εντυπωσιακότερο ορθόδοξο ναό της πόλης και θα επισκεφθούμε 
το μουσείο του Βίλνιους. Θα συνεχίσουμε για τη γειτονική πόλη Τρακάι, 
την πρώτη πρωτεύουσα της Λιθουανίας και αγαπημένο τόπο αναψυχής για 
ντόπιους και επισκέπτες. Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε το υποδειγματικά 
αναστηλωμένο μεσαιωνικό κάστρο του Δούκα Βιτάουτας, του 14ου αιώνα, 
κτισμένο πάνω στα νησιά της λίμνης Γκάλβε, καθώς και το μουσείο της. 
Μετά το Τρακάι θα συνεχίσουμε για την πόλη Κάουνας, που είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη της Λιθουανίας. Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη, όπου θα 
δούμε τη γοτθική εκκλησία του Βίταουτας δίπλα στον ποταμό Nemunas, 
το παλιό δημαρχείο, τον κεντρικό πεζόδρομο με τα υπέροχα κτήρια και τον 
καθεδρικό ναό, τη γοτθική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, αλλά και τα ερείπια 
του μεσαιωνικού κάστρου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το κέντρο της 
σύγχρονης πόλης, όπου συγκεντρώνεται όλη η οικονομική και κοινωνική 
ζωή. Θα περπατήσουμε στον πεζόδρομο - από τους μεγαλύτερους της 
Ευρώπης - και θα δούμε την πλατεία της Ελευθερίας. Το βράδυ επιστροφή 
στο Βίλνιους. 

5η ημέρα: ΒΙΛΝΙΟΥΣ - ΛΟΦΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΩΝ - ΡΟΥΝΤΑΛΕ - 
ΡΙΓΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφτούμε το «Λόφο των Σταυρών», το 
ιερό σημείο προσκυνήματος στη Λιθουανία με τους 100.000 σταυρούς. 
Εκεί κατά τη διάρκεια των πολέμων, οι οικογένειες προσεύχονταν για να 
βρουν τους νεκρούς συγγενείς τους. O «ιερός» αυτός λόφος συμβολίζει 
τη μακροχρόνια ειρήνη που επικρατεί στη Λιθουανία, παρά τις απειλές 
που δέχτηκε μέσα στο πέρασμα της Ιστορίας. Μετά τον τρίτο διαχωρισμό 
της Πολωνικής - Λιθουανικής κοινοπολιτείας, η Λιθουανία έγινε μέλος 
της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Πολωνοί και οι Λιθουανοί ανεπιτυχώς 
επαναστάτησαν εναντίον ρωσικών αρχών το 1831 και το 1863. Αυτές οι δυο 
εξεγέρσεις συνδέονται με τον «Λόφο των Σταυρών». Οι οικογένειες που δεν 
μπορούσαν να βρουν τα άψυχα σώματα των συγγενών τους τοποθετούσαν 
συμβολικά έναν σταυρό στο συγκεκριμένο σημείο. Συνεχίζουμε για το 
Ρούνταλε, για να δούμε και να φωτογραφίσουμε το ομώνυμο, περίλαμπρο 
παλάτι και τον υπέροχο κήπο του, που αναμφίβολα είναι ένα από τα 
ομορφότερα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της Βαλτικής, έργο του 18ου 
αιώνα. Το παλάτι κτίστηκε για την Τσαρίνα Άννα από τον Ραστρέλλι, τον 
αρχιτέκτονα του Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη. Στη συνέχεα αναχωρούμε 
για τη Ρίγα της Λετονίας που είναι γνωστή σαν το «Παρίσι του Βορρά» 
και μία από τις 5 ομορφότερες πρωτεύουσες της κεντρικής και βόρειας 
Ευρώπης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΡΙΓΑ (Ξενάγηση πόλης) - Προαιρετική Επίσκεψη 
Latvian Ethnographic Open Air Museum 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για τη ξενάγηση μας στη Ρίγα. Η 
πρωτεύουσα της Λετονίας υπήρξε η τρίτη βιομηχανική πόλη της Ρωσίας 
μετά τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Γνώρισε μεγάλη άνθηση μετά 
τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ένα από τα κυριότερα αξιοθέατά της είναι η 
Παλιά Πόλη που θα γνωρίσουμε σήμερα. Περνώντας τα στενά λιθόστρωτα 
δρομάκια, πλαισιωμένα από μεσαιωνικά και ιστορικά κτίσματα, θα 
επισκεφθούμε τις όχθες του ποταμού Νταούγκαβα που διασχίζει την πόλη, 
τον Καθεδρικό όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα εκκλησιαστικά 
όργανα της Ευρώπης με 6.768 αυλούς, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου 
του 13ου αιώνα, και του Αγ. Γεωργίου, το παλαιότερο πέτρινο θρησκευτικό 
οικοδόμημα στη Ρίγα. Το απόγευμα ελεύθερο για να περιπλανηθείτε στους 
κομψούς εμπορικούς δρόμους του κέντρου, ψωνίστε αντίκες στα άφθονα 
παλαιοπωλεία και απολαύστε το καφέ σας στα πολυσύχναστα καφέ με 
το κέντρο-ευρωπαϊκό χαρακτήρα ή δοκιμάστε διάφορα είδη καπνιστών 
ψαριών και πίτες σε κάποιο από τα εστιατόρια. Εναλλακτικά προτείνουμε 
προαιρετική επίσκεψη στο Latvian Ethnographic Open Air Museum, το 
οποίο είναι ένα από τα αρχαιότερα και μεγαλύτερα «ανοιχτά» μουσεία της 
Ευρώπης και βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Jugla. Το μουσείο λειτούργησε 
για πρώτη φορά πριν τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.

7η ημέρα: ΡΙΓΑ - ΓΙΟΥΡΜΑΛΑ -ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για τη Γιούρμαλα - το μεγαλύτερο θέρετρο της 
Βαλτικής. Πρόκειται για μια περιοχή μήκους 32 χιλιομέτρων και πλάτους 
3 χιλιομέτρων, με υπέροχες παραλίες από λευκή άμμο, που βρίσκεται 
ανάμεσα από τον Κόλπο της Ρίγας της Βαλτικής Θάλασσας και τον ποταμό 
Λιέλουπε. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής στη Αθήνα.

Από

585€
το άτομο

Αναχωρήσεις: 
14, 21, 28 Ιουλίου ’18

4, 11, 18 Αυγούστου ’18
1 Σεπτεμβρίου’18 

Χώρες Βαλτικής:
7 ημέρες

ΧΩΡΕΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ  
ΛΕΤΟΝΙΑ - ΕΣΘΟΝΙΑ - ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Σιγκούλντα, Τουράιντα, Πάρνου, Ταλίν, Ελσίνκι, Τάρτου, Λόφος των 
Σταυρών, Ρούνταλε, Βίλνιους, Τρακάι, Κάουνας, Ρίγα, Γιούρμαλα

Baltic States

Τιμές - με ημιδιατροφή:
Booking: Early Normal

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 585€ 645€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 945€ 995€
Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 480€
Φόροι αεροδρομίων 300€

Πτήσεις Air Baltic:
Αναχώρηση: Αθήνα - Ρίγα 03:15 - 06:35
Εσωτερική πτήση Ταλίν - Βίλνιους 19:35 - 20:55 
Επιστροφή: Ρίγα - Αθήνα 23:20 - 02:40 

Σημειώσεις: Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερική 
πτήση το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & Από/προς 
υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€.
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Από

1095€
το άτομο

Αναχωρήσεις: 
2, 9, 16 Αυγούστου ’18 

Σκωτία, Ιρλανδία:
7 ημέρες

ΣΚΩΤΙΑ - HIGHLANDS - ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Εδιμβούργο, Glencoe, Fort William, Fort Augustus, Loch Ness, 
Inverness, Forth Bridge, Loch Lomond, Γλασκώβη, Μπέλφαστ, 

Bru Na Boinne, Δουβλίνο, Cork, Cobh

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ-ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Εδιμβούργο. Άφιξη στη 
σκωτική πρωτεύουσα, μια πανθομολογούμενως απ τις ομορφότερες πόλεις 
του κόσμου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ (Ξενάγηση Πόλης)
Πρόγευμα & ξεκινάμε τη ξενάγηση του Εδιμβούργου. Θα δούμε την 
παλιά και τη νέα πόλη, τα δυο όμορα τμήματα που συνθέτουν το κέντρο 
του Εδιμβούργου, στη νέα πόλη με τις κομψές πλατείες και οδούς, με τα 
υπέροχα - πολλά εκ των οποίων αρχαιοπρεπή - δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, 
θα αντιληφθούμε γιατί το Εδιμβούργο φέρει το προσωνύμιο Αθήνα του 
Βορρά. Στο λόφο Calton θα θαυμάσουμε μνημεία αλλά και την εκπληκτική 
θέα, θα περάσουμε από το βασιλικό παλάτι Hollyrood και τη νέα σκωτική 
Βουλή και θα ανηφορίσουμε τον κεντρικό δρόμο της παλιάς πόλης, το 
Royal Mile, ένα από τους πιο ωραίους, επιβλητικούς ιστορικούς δρόμους 
του κόσμου. Θα καταλήξουμε στο περίφημο Κάστρο του Εδιμβούργου, 
όπου θα ολοκληρωθεί η ξενάγηση μας. Εν συνεχεία θα μεταβούμε σε ένα 
αυθεντικό αποστακτήριο παραγωγής σκωτσέζικου single malt ουίσκι και 
να μυηθούμε τόσο στα μυστικά της διαδικασίας απόσταξης και παλαίωσης, 
όσο και στα γευσιγνωστικά του γνωστότερου παγκοσμίως σκωτσέζικου 
προϊόντος. Επιστροφή στο Εδιμβούργο και χρόνος ελεύθερος στη πόλη που 
δεν τη βαριέται κανείς. Το βράδυ υπάρχει δυνατότητα για παρακολούθηση 
ενός εκπληκτικού show με σκωτσέζικη παραδοσιακή μουσική, τραγούδι 
και χορό,όπου θα έχει κανείς την ευκαιρία να δοκιμάσει και το παραδοσιακό 
σκωτικό έδεσμα, το χαγκις. 

3η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - Glencoe - Fort William - Fort 
Augustus - Loch Ness -Inverness - Forth Bridge
Πρόγευμα & σήμερα η μέρα μας επικεντρώνεται σε μία μεγάλη εκδρομή 
στα περίφημα Highlands. Ξεκινάμε για τη δυτική ακτή της Σκωτίας, με 
τα εκπληκτικά τοπία καθ’ όλη τη διαδρομή. Καθ’ οδόν συναντούμε το 
Folkirk Wheel, ένα εξαιρετικό τεχνικό έργο του 2002 σύνδεσης υδάτινων 
οδών, το ιστορικό Stirling με το κάστρο του. Μέσα από την άγρια φύση 
των Highlands, με τα υψώματα και τα φαράγγια, τα ημιορεινά υψίπεδα, δια 
του ορεινού αυχένα του περίφημου Glencoe, φθάνουμε στη δυτική ακτή, 
στο Fort William και αρχίζουμε να κινούμαστε προς βορρά ακολουθώντας 
τη διαδρομή του «Καλυδώνιου Καναλιού», ενός σημαντικότατου τεχνικού 
επιτεύγματος των αρχών του 19ου αιώνα, στο Fort Augustus, όπου θα 
δούμε πως λειτουργούν οι αναβαθμίδες του Καναλιού. Θα καταλήξουμε 

στο Inverness, τη μεγαλύτερη πόλη των Highlands, αφού προηγουμένως 
σχηματίσουμε τη δική μας άποψη ως προς το θρυλούμενο «τέρας» της 
λίμνης Ness, τη δυτική όχθη της οποίας ακολουθούμε σε όλο της το μήκος. 
Μετά από στάση στο Inverness, αρχίζει η επιστροφή μας για το Εδιμβούργο, 
όπου θα φθάσουμε αργά το απόγευμα, αφού διασχίσουμε την εντυπωσιακή 
μήκους 2,5χλμ. γέφυρα πάνω από τον κόλπο Forth. 

4η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - Loch Lomond - ΓΛΑΣΚΩΒΗ 
Πρόγευμα & σήμερα εγκαταλείπουμε την όμορφη πόλη του Εδιμβούργου. 
Μετά από μια εκδρομή σε ένα από τα ομορφότερα τοπία της Σκωτίας, 
τη χιλιοτραγουδισμένη Loch Lomond, θα καταλήξουμε στη Γλασκώβη, 
τη μεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας. Εκεί στην πανοραμική μας ξενάγηση 
θα δούμε μεταξύ άλλων την George Square, την επιβλητική βικτωριανή 
αρχιτεκτονική, τη σύγχρονη αρχιτεκτονική στον ποταμό Clyde, το 
πανεπιστήμιο και θα επισκεφθούμε το συγκρότημα «Μουσείο και 
Πινακοθήκη Kelvingrove». Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΓΛΑΣΚΩΒΗ - ΜΠΕΛΦΑΣΤ - Bru Na Boinne - 
ΔΟΥΒΛΙΝΟ 
 Πρόγευμα & αναχώρηση για το Cernryan, όπου θα επιβιβαστούμε στο 
φέρρυ, και μετά από 2,5 περίπου ώρες θα φτάσουμε στο Μπέλφαστ. την 
πρωτεύουσα της Βορείας Ιρλανδίας. Στην σύντομη περιήγησή μας μεταξύ 
άλλων θα δούμε το λιμάνι στο οποίο ναυπηγήθηκε ο Τιτανικός, το κέντρο 
της πόλης με το επιβλητικό Δημαρχείο και τις γειτονιές με τα χαρακτηριστικά 
graffities, σημεία αναφοράς των αντιπαραθέσεων και αιματηρών 
συγκρούσεων των παρελθουσών δεκαετιών. Έπειτα θα ξεκινήσουμε την 
διαδρομή μας για την Δημοκρατία της Ιρλανδίας και την πρωτεύουσα της, το 
Δουβλίνο, αφού επισκεφθούμε καθ’ οδόν σε μια σύντομη στάση το κέντρο 
επισκεπτών του ιστορικού, αρχαιολογικού και γεωλογικού συγκροτήματος 
Brú na Bóinne, μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, μέσα στο 
οποίο βρίσκεται και το προϊστορικό μεγαλιθικό μνημείο Newgrange. Αργά 
το απόγευμα άφιξη στο Δουβλίνο, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

6η ημέρα: ΔΟΥΒΛΙΝΟ (Ξενάγηση Πόλης) 
Πρόγευμα & σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στην ξενάγηση της όμορφης 
πόλης του Δουβλίνου. Στη βόρεια πλευρά του ποταμού Liffey θα δούμε την 
πλατεία Parnell με το μουσείο συγγραφέων, την πινακοθήκη μοντέρνας 
τέχνης, το πάρκο της Μνήμης, την πολύ μεγάλη οδό O’ Connell με πολύ 
ενδιαφέροντα ιστορικού ενδιαφέροντος κτίρια, όπως το Ταχυδρομείο, 

με πληθώρα μνημείων μεταξύ των οποίων η «Λόγχη του Δουβλίνου» ή 
«Μνημείο του Φωτός». Στη συνέχεια, θα κινηθούμε στην όχθη του ποταμού 
θαυμάζοντας και πάλι κτίρια όπως το Τελωνείο, το Δικαστικό Μέγαρο και 
τις πολύ ενδιαφέρουσες διαφόρων χρονικών περιόδων γέφυρες πάνω 
στον ποταμό Liffey. Στη νότια πλευρά του ποταμού, θα δούμε τους δύο 
προτεσταντικούς καθεδρικούς ναούς του Αγίου Πατρικίου και του Χριστού, 
το Κάστρο του Δουβλίνου, συγκρότημα δημόσιων και κυβερνητικών κτιρίων 
και τις εγκαταστάσεις της περίφημης ζυθοποιίας Guinness. Στη συνέχεια, θα 
επισκεφθούμε το τεράστιας έκτασης πάρκο του Φοίνικος, όπου βρίσκεται 
και η προεδρική κατοικία. Ακολούθως, θα μεταβούμε στη γεωργιανή 
συνοικία της πόλης με κομψές πλατείες και κτίρια, μεταξύ των οποίων η 
οικία του Oscar Wilde και θα αφήσουμε το λεωφορείο για να συνεχίσουμε 
πεζοί στο περίφημο πανεπιστήμιο Trinity. Πολύ κοντά βρίσκεται το εθνικό 
μουσείο, καθώς και η πινακοθήκη του Δουβλίνου. Επίσης η κεντρική 
εμπορική οδός Grafton, αλλά και η περίφημη περιοχή Temple Bar, θα έλεγε 
κανείς το «Soho» του Δουβλίνου. Στο Temple Bar αξίζει βεβαίως να περάσει 
κανείς μία όμορφη βραδιά.

7η ημέρα: ΔΟΥΒΛΙΝΟ - ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΣΕΛ - Cork - Cobh - ΑΘΗΝΑ
 Πρωινό και αναχώρηση για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ιρλανδίας, το 
Cork. Στο μέσο περίπου της διαδρομής θα επισκεφθούμε το εξαιρετικού 
ενδιαφέροντος και ίσως πιο φωτογραφημένο μνημείο της Ιρλανδίας το 
Βράχο του Κάσελ. Πρόκειται για τα σωζόμενα ερείπια ενός μεσαιωνικού 
συγκροτήματος που αποτελούσε στα μεσαιωνικά χρόνια έδρα των Βασιλέων 
του Munster, και που συνοδεύεται από πολλούς τοπικούς θρύλους. Θα 
θαυμάσουμε τον κυκλικό Πύργο, τον μεσαιωνικό Καθεδρικό Ναό, το 
Παρεκκλήσι, και το μεσαιωνικό νεκροταφείο με τους κελτικούς σταυρούς. 
Στη συνέχεια θα φθάσουμε στο Cork, μια όμορφη πόλη με πολλά κανάλια 
και προκυμαίες πάνω στον Ποταμό Λη. Πολύ κοντά στο Cork βρίσκεται η 
μικρή πόλη Cobh, συνυφασμένη με την ναυπηγική τέχνη και τη ναυσιπλοΐα, 
πολύ γραφική, που ονομαζόταν ως την ανεξαρτητοποίηση της Ιρλανδίας 
Quennstown (πόλη της Βασιλίσσης) προς τιμήν της Βασιλίσσης Βικτωρίας. 
Το Cobh ήταν το τελευταίο ευρωπαϊκό λιμάνι που έπιασε στο παρθενικό 
του ταξίδι ο Τιτανικός το 1912, πριν τη βύθισή του, ενώ το 1916 στο Cobh 
μεταφέρθηκαν οι σοροί και οι επιζώντες του Lusitania, του υπερωκεανείου 
που βυθίσθηκε από γερμανικό υποβρύχιο νοτίως της Ιρλανδίας, και που η 
βύθισή του απετέλεσε την αφορμή εισόδου των ΗΠΑ στον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Αργά το απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου, και 
πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Αθήνα - Εδιμβούργο / 

Δουβλίνο - Αθήνα.
• Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*. 
• Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου.
• Εισιτήριο καραβιού Stena Line για το δρομολόγιο Cairnryan - Belfast.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, 

σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης.
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 165€. Περιλαμβάνει 8kg 

χειραποσκευή και βαλίτσα 23kg ανά άτομο.

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

United Kingdom

Πτήσεις:

Αναχώρηση: Αθήνα - Εδιμβούργο 20:50 - 23:05

Επιστροφή:  Δουβλίνο - Αθήνα 23:15 - 05:00

Σημειώσεις: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και 
υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. Για τους 
επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερική πτήση το επιπλέον 
κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & Από/προς υπόλοιπα 
αεροδρόμια 120-140€.

Ξενοδοχεία: Premier in South Queensferry 

★ ★ ★
Marriott Hotel 

★ ★ ★ ★
Ballsbridge Hotel 

★ ★ ★ ★
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο (early booking) 1095€

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 1195€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο (early booking) 1635€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 1735€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 665€

Φόροι αεροδρομίων 165€

Mercure Haymarket 

★ ★ ★ ★
Marriott Hotel 

★ ★ ★ ★
Ballsbridge Hotel 

★ ★ ★ ★
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο (early booking) 1245€

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 1345€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο (early booking) 1915€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 2015€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 730€

Φόροι αεροδρομίων 165€
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Από 

935€
το άτομο

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΔΟΥΒΛΙΝΟ - Βράχος Cashel - Cobh - Cork 
- Killarney
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Δουβλίνο. Φτάνοντας 
θα αναχωρήσουμε με προορισμό την κομητεία Κέρυ. Πρώτος μας 
σταθμός θα είναι σε ένα σημαντικό αξιοθέατο της χώρας, ο Βράχος 
του Κάσελ. Πρόκειται για τα σωζόμενα ερείπια ενός μεσαιωνικού 
συγκροτήματος που αποτελούσε έδρα των βασιλέων του Muster. 
Θα θαυμάσουμε τον κυκλικό πύργο, τον μεσαιωνικό Καθεδρικό 
ναό, το παρεκκλήσι & το νεκροταφείο με τους κέλτικους σταυρούς. 
Συνεχίζουμε για το Cobh, μια μικρή πόλη συνυφασμένη με 
την ναυπηγική τέχνη, που ονομαζόταν Queenstown μέχρι την 
ανεξαρτητοποίηση της Ιρλανδίας. Το Cobh ήταν το τελευταίο 
ευρωπαϊκό λιμάνι που έπιασε στο παρθενικό του ταξίδι ο Τιτανικός 
το 1912. Πολύ κοντά είναι το Κορκ, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 
Ιρλανδίας στην οποία θα έχουμε μια σύντομη περιήγηση και θα 
αναχωρήσουμε για την γραφική, τουριστική πόλη Killarney. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2η ημέρα: Killarney - Ring of Kerry - Killarney
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για το 
περίφημο «Δαχτυλίδι του Κέρυ» τη πιο φωτογραφημένη και 
φημισμένη τοποθεσία στην Ιρλανδία. Θα διασχίσουμε το γραφικό 
χωριό Killorglin και θα συνεχίσουμε προς το Glenbeigh με την 
υπέροχη θέα προς την χερσόνησο Ίβερα και τον κόλπο του Dingle. 
Θα συνεχίσουμε για τα χωριά Cahersiveen και Waterville, το 
αγαπημένο χωριό διακοπών του Τσάρλι Τσάπλιν. Θα συνεχίσουμε 
τη διαδρομή μας μέσα από τα βουνά και θα φτάσουμε στο 
φαράγγι Μολ. Στο Ladies View θα απολαύσουμε τη μαγευτική 
θέα προς τις διάσημες λίμνες του εθνικού Δρυμού του Killarney. 
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στο Killarney το απόγευμα. 
Το βράδυ προαιρετική παρακολούθηση του παραδοσιακού 
Ιρλανδέζικου χορού River Dance.

3η ημέρα: Killarney - Bunratty Castle & λαογραφικό πάρκο - 
Cliffs of Moher - Galway
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και θα αναχωρήσουμε για 
μια ακόμα υπέροχη διαδρομή με πρώτη στάση στο συγκρότημα 
Bunratty μ’ ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα και αυθεντικά 
μεσαιωνικά κάστρα της Ιρλανδίας & παρακείμενο το λαογραφικό 
πάρκο. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς ένα από τα 
σημαντικότερα και πιο θεαματικά αξιοθέατα της Ιρλανδίας, τους 
Βράχους του Μόχερ (Cliffs of Moher) στις ακτές του Ατλαντικού. 
Στην περιοχή Μπέρρεν (Burren) βλέπουμε την ιδιότυπη 
διαστρωμάτωση των ασβεστολιθικών πετρωμάτων. Συνεχίζουμε 
για το Γκάλγουεϊ (Galway), την πιο «ιρλανδική» πόλη της Ιρλανδίας, 
μια πανέμορφη πόλη με πλακόστρωτα δαιδαλώδη δρομάκια, 
γεμάτα φοιτητές και καλλιτέχνες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
το βράδυ ελεύθερο για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

4η ημέρα: Galway - ΔΟΥΒΛΙΝΟ (Ξενάγηση Πόλης)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για το 
Δουβλίνο. Θα φτάσουμε στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας. 
Στη βόρεια πλευρά του ποταμού Liffey θα δούμε την πλατεία 
Parnell με το μουσείο συγγραφέων, την πινακοθήκη μοντέρνας 
τέχνης, το πάρκο της Μνήμης, την πολύ μεγάλη οδό O’ Connell 
με πολύ ενδιαφέροντα ιστορικού ενδιαφέροντος κτίρια, όπως 
το Ταχυδρομείο, με πληθώρα μνημείων μεταξύ των οποίων η 
«Λόγχη του Δουβλίνου» ή «Μνημείο του Φωτός». Στη συνέχεια, 
θα κινηθούμε στην όχθη του ποταμού θαυμάζοντας και πάλι 
κτίρια όπως το Τελωνείο, το Δικαστικό Μέγαρο και τις πολύ 
ενδιαφέρουσες διαφόρων χρονικών περιόδων γέφυρες πάνω 
στον ποταμό Liffey. Στη νότια πλευρά του ποταμού, θα δούμε τους 
δύο προτεσταντικούς καθεδρικούς ναούς του Αγίου Πατρικίου και 
του Χριστού, το Κάστρο του Δουβλίνου, συγκρότημα δημόσιων 
και κυβερνητικών κτιρίων. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε το 
τεράστιας έκτασης πάρκο του Φοίνικος, όπου βρίσκεται και η 
προεδρική κατοικία. Ακολούθως, θα μεταβούμε στη γεωργιανή 
συνοικία της πόλης με κομψές πλατείες και κτίρια, μεταξύ 
των οποίων η οικία του Oscar Wilde. Πολύ κοντά βρίσκεται 
το εθνικό μουσείο, καθώς και η πινακοθήκη του Δουβλίνου. 
Επίσης η κεντρική εμπορική οδός Grafton, αλλά και η περίφημη 
περιοχή Temple Bar, θα έλεγε κανείς το «Soho» του Δουβλίνου. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΔΟΥΒΛΙΝΟ - Giant’s Causeway - ΜΠΕΛΦΑΣΤ 
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και θα αναχωρήσουμε για 
τον περίφημο «Μονοπάτι του Γίγαντα» (Giant’s Causeway), ένα 
από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της Βόρειας Ιρλανδίας, με 
τις πολυγωνικές στήλες από βασάλτη και τις εξάγωνες πέτρες 
σαν παξιμάδια να εφάπτονται μεταξύ τους - ένα σπάνιο φυσικό 
φαινόμενο, αποτέλεσμα έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας 
πριν από περίπου 50-60 εκατομμύρια χρόνια. Η περιοχή έχει 
χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCΟ 
και έχει καταταγεί ως το τέταρτο φυσικό θαύμα του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Αφού θαυμάσουμε το τοπίο και μάθουμε τους 
σχετικούς μύθους για τη δημιουργία του, θα συνεχίσουμε για την 
θρυλική πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας, το Μπέλφαστ. Στην 
πανοραμική μας ξενάγηση θα δούμε μεταξύ άλλων τον κεκλιμένο 
πύργο του ρολογιού, το κτίριο της Όπερας, το Δημαρχείο. Θα 
επισκεφτούμε το Δυτικό Μπέλφαστ, και θα δούμε τη περιοχή 
των εχθροπραξιών μεταξύ καθολικών και προτεσταντών κατά τις 
δεκαετίες 1970-1990 και το τείχος της Ειρήνης. Τέλος θα δούμε 
καρνάγιο που κατασκευάστηκε ο Τιτανικός. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο Δουβλίνο.

6η ημέρα: ΔΟΥΒΛΙΝΟ - Guinness Beer Storehouse - 
Jameson Distillery - Museum Trinity College - ΑΘΗΝΑ 
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Η σημερινή μέρα είναι 

αφιερωμένη στην υπέροχη πρωτεύουσα της Ιρλανδίας. Ξεκινάμε 
με επίσκεψη στο αποστακτήριο του Ιρλανδέζικου φημισμένου 
Ουίσκι Jameson. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την παγκοσμίως 
γνωστή Ζυθοποιία Guinness. Θα τελειώσουμε την περιήγηση μας 
στο Δουβλίνο με την επίσκεψη στο μουσειακό συγκρότημα του 
Πανεπιστημίου Τρίνιτι που απαρτίζεται από εντυπωσιακά κτήρια 
που βρίσκονται σε αρμονική διάταξη με τον περιβάλλοντα χώρο. Η 
αυλή με τους κήπους με τον κόσμο να λιάζετε δίνουν την αίσθηση 
της ανεμελιάς και απόλαυσης. Οι βιβλιοθήκες επισφραγίζουν την 
σημαντικότητα του πανεπιστημίου. Τέλος, θα μεταφερθούμε στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. 

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Αθήνα - Δουβλίνο / 

Δουβλίνο - Αθήνα.
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.
• Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, 

σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης.
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 160€. Περιλαμβάνει 8kg 

χειραποσκευή και βαλίτσα 23kg ανά άτομο.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων.
• River Dance of Ireland 35€.
• Jameson Distillery Tour 20€ (40λεπτά tour με ξεναγό, συγκριτικές 

δοκιμές ουίσκι, δωρεάν ποτό στο μπαρ του JJ).
• Home of Guinness 17.50€ (αποφεύγουμε την ουρά & γευόμαστε μία 

pint Guinness σαν Ιρλανδοί).
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους.
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

United Kingdom

Τιμές: Early Booking Normal Booking 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 935€ 1115€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 1425€ 1605€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών)  520€

Φόροι αεροδρομίων 160€

Πτήσεις:

Αναχώρηση: Α3 630 Αθήνα - Δουβλίνο 08:15 - 10:30

Επιστροφή: Α3 631 Δουβλίνο - Αθήνα 23:15 - 05:00 

Ιρλανδία:
6 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
20 Ιουλίου ’18
3, 10 Αυγούστου’18 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
Δουβλίνο, Cobh, Cork, Killarney, Galway, Belfast 

Σημειώσεις: Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερική 
πτήση το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & Από/προς 
υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€.



ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ/ΤΩΝ ΘΕΣΗΣ/ΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΑΣ
Όταν εσείς ή ο ταξιδιωτικός σας πράκτορας, επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να κλείσετε μία ή περισσότερες 
θέσεις σε ένα ταξίδι του θα πρέπει να συμπληρώσετε το δελτίο κράτησης, να το υπογράψετε και να καταθέσετε μία 
προκαταβολή ίση με το 30% της αξίας της εκδρομής. Με την υπογραφή σας στο έντυπο κράτησης επιβεβαιώνετε ότι 
διαβάσατε τους γενικούς όρους συμμετοχής σε οργανωμένο ταξίδι και ότι συμφωνείτε με αυτούς που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης μεταξύ του γραφείου και εσάς. Η σύμβαση δε αυτή διέπεται από τους 
Ελληνικούς νόμους και διατάξεις και αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας και μόνον. Τηλεφωνικές 
ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το 
γραφείο να δεσμεύει θέσεις.

2. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ
Η σύμβαση του ταξιδιού σας γίνεται μεταξύ του γραφείου που δεσμεύεται να σας προσφέρει τις διάφορες 
υπηρεσίες που αποτελούν μέρος του ταξιδιού σας όπως αυτές αναφέρονται λεπτομερώς στη σύμβαση σας. Μια 
κράτηση θεωρείται έγκυρη εφ’ όσον καταβληθεί η σχετική προκαταβολή, όπως αυτή ορίζεται στους γενικούς όρους. 
Δήλωση συμμετοχής μπορεί απ’ ευθείας στο γραφείο μας ή μέσω κάποιου από τα συνεργαζόμενα με το γραφείο 
ανά την Ελλάδα γραφεία. Για την καταβολή της προκαταβολής καθώς και για την εξόφληση, οι πελάτες έχουν την 
δυνατότητα να πληρώσουν μετρητοίς με πιστωτική κάρτα VISA-ΕΜΠΟΡΟΚΑΡΤΑ - ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ - MASTERCARD - 
EUROCARD - DINERS - AMERICAN EXPRESS - TRAVEL CREDIT CARD. Η τελική εξόφληση, για την εγκυρότητα της 
συμμετοχής, πρέπει να γίνει τουλάχιστον 12(δώδεκα) μέρες πριν την αναχώρηση της κάθε εκδρομής. Η εξόφληση 
του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά, όχι αργότερα από 10(δέκα) μέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού. Αν δεν 
πληρώσετε το υπόλοιπο του ταξιδιού σας 10 μέρες πριν την αναχώρηση σας, το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να 
ακυρώσει την κράτηση. Αν δηλώσετε συμμετοχή σε ένα ταξίδι σε λιγότερο από δέκα μέρες πριν την αναχώρηση, 
τότε πρέπει να καταβάλλεται την πλήρη αξία του ταξιδιού σας, κατά το στάδιο της κράτησης.

3. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Η ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες που έχουμε προγραμματίσει για 
κάθε ταξίδι μας όπως και το συγκεκριμένο που διαλέξατε κατά την εγγραφή σας και τη δήλωση συμμετοχής σας. 
Επειδή όμως ετοιμάζουμε και προγραμματίζουμε τις διάφορες υπηρεσίες που σας προσφέρουμε πολύ πριν από 
την ημερομηνία της αναχώρησης σας και χρησιμοποιούμε υπηρεσίες πολλών προμηθευτών, ανεξαρτήτων μεταξύ 
τους, όπως αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κρουαζιερόπλοια κλπ. Στους οποίους δεν είναι δυνατόν να έχουμε 
τον άμεσο έλεγχο, είναι δυνατόν να υπάρξουν αλλαγές, τις οποίες εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να 
τις ακολουθήσουμε. Οι αλλαγές αυτές είναι μικρής σημασίας. Αν έχουμε μια αλλαγή ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ τότε θα 
προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας πριν την αναχώρηση, και να σας ενημερώσουμε. Αλλαγή μεγάλης 
σημασίας θεωρούμε αυτή που αλλάζει την ημέρα και την ώρα αναχώρησης (πέρα των 12 ωρών) ένας ενδιάμεσος 
σταθμός του ταξιδιού σας ή να αλλάξει η κατηγορία των ξενοδοχείων, πλοίων κλπ. Σε μικρότερη. Στην περίπτωση 
αυτή έχετε τις εξής τρεις εναλλακτικές λύσεις. Α) Να δεχθείτε την αλλαγή Β) Να αγοράσετε ένα άλλο ταξίδι (του 
γραφείου) με την ίδια τιμή πώλησης ή με την μεγαλύτερη αξία καταβάλλοντας την διαφορά Γ) Να ακυρώσετε 
το ταξίδι, με ταυτόχρονη είσπραξη όλων των χρημάτων που έχετε καταβάλει. Το γραφείο δεν αναλαμβάνει την 
ευθύνη, όταν μετά την αναχώρηση ενός ταξιδιού, μια κανονική πτήση δρομολογίου αεροπορικής εταιρείας δεν 
πραγματοποιηθεί ή για άλλα γεγονότα που είναι πέρα από τον έλεγχο μας και παρά την επιμέλεια και φροντίδα 
μας δεν έχουμε την δυνατότητα να αποφύγουμε, όπως η αλλαγή αεροσκάφους σε άλλο μικρότερης χωρητικότητας, 
καθυστέρησης λόγω τεχνικής βλάβης, από πόλεμο, τρομοκρατικής ενέργειας από κοινωνικές αναταραχές, φυσικές 
καταστροφές απεργίες διαφόρων κλάδων, φυσικά φαινόμενα, επιδημίες, εμπάρκο. Σε θέματα μεταφοράς με πλοία, 
αεροπλάνα και τραίνα όσο και για την εξασφάλιση διαμονής η ευθύνη μας σε όλες τις περιπτώσεις περιορίζεται 
στα πλαίσια των σχετικών Διεθνών Όρων Μεταφοράς. Αποφάσεις για καθυστέρηση ή αλλαγές δρομολογίων είναι 
πιθανών να αποφασιστούν από διάφορους κυβερνητικούς ή άλλους οργανισμούς με αποτέλεσμα καθυστέρησης, 
αλλαγής δρομολογίων, πτήσεων. Το γραφείο δεν είναι δυνατόν να ελέγχει ή να προβλέπει τέτοιες ενέργειες και ως 
εκ τούτου δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

4. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Για την πραγματοποίηση της εκδρομής που δηλώσατε συμμετοχή, απαιτείτε ελάχιστος αριθμός ατόμων ίση 
με 15. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει το ταξίδι, αν συμμετοχή κριθεί ανεπαρκείς 
ή για άλλα ανυπέρβλητα εμπόδια. Δεν θα ακυρώσουμε το ταξίδι 7 μέρες πριν την αναχώρηση σας, εκτός και αν 
προκύψουν σοβαροί λόγοι πέρα από τον έλεγχο μας(ως αυτά αναφέρονται στη παράγραφο 4. Στην περίπτωση 
που αναγκαστούμε να ακυρώσουμε το ταξίδι σας έχετε δύο εναλλακτικές λύσεις. α) Δυνατότητα συμμετοχής 
σε ένα άλλο ταξίδι, με την επιφύλαξη ότι σε περίπτωση υψηλότερης τιμής η διαφορά θα επιβαρύνει εσάς τον 
πελάτη ταξιδιώτη. β) Πλήρη επιστροφή των χρημάτων που μας κατεβάλατε με εξάντληση των υποχρεώσεων του 
γραφείου. Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων ή ταξίδια με κρουαζιέρα ή 
ταξίδια με κρουαζιέρα ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωμένα πλοία 
οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι πιθανώς να είναι πολύ μεγαλύτερες και τα ποσοστά κρατήσεων 
υψηλότερα. Η τακτοποίηση λογαριασμών που αφορούν ακυρώσεις γίνεται από το γραφείο μας τουλάχιστον 30 
ημέρες μετά το πέρας της εκδρομής/ταξιδιού.

5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αν εσείς ή κάποιος από την ομάδα/οικογένεια σας, ακυρώσει τη συμμετοχή του, χρειάζεται να μας γνωρίσει γραπτώς 
την απόφαση του αυτή. Η ακύρωση θα ισχύει από την ημέρα που θα λάβουμε γραπτώς (επί αποδείξει) την απόφαση 
ακύρωσης της συμμετοχής σας. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε με τα παρακάτω πρόσθετα τέλη (τιμές κατ’ 
άτομο). Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 30 ημέρες πριν την αναχώρηση ακυρωτικά τέλη ως εξής: α) Εκδρομές Ευρώπης 
- Μεσογείου 20€ κατ’ άτομο β) Εξωτικά ταξίδια 30€ κατ’ άτομο γ) Εσωτερικού 15€ κατ’ άτομο Ακύρωση συμμετοχής 
30-12 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση όλου του ποσού της προκαταβολής III.Ακύρωση συμμετοχής 12-01 
μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας της εκδρομής. Για τα μέσα ολικής ναύλωσης 
charter κρουαζιέρες σκι εκθέσεις συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς εκδηλώσεις τα ακυρωτικά φτάνουν μέχρι το 
100 % της αξίας τους, ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης. Αλλαγές αεροπορικών εταιριών 
ή πτήσεων (από πρωί σε βράδυ κλπ.) δεν θεωρείται ότι αλλάζουν το χαρακτήρα του ταξιδιού και δεν είναι λόγος 
ακύρωσης της συμμετοχής του ταξιδιώτη. Αν όμως οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά τη εξέλιξη του ταξιδιού, οι 
συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχτούν. Για τις αναχωρήσεις Πάσχα, Χριστούγεννα και εν γένει υψηλών 
περιόδων ενδέχεται να γίνει αλλαγή του προγράμματος κατά την κρίση του γραφείου ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ θερμά να 
προμηθευτείτε μια σχετική ταξιδιωτική ασφάλιση που θα σας καλύψει για τους περισσότερους λόγους για τους 
οποίους γίνεται συχνά μια ακύρωση, ανάμεσα στις άλλες χρήσιμες καλύψεις.

6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ
Όλες οι αναφερόμενες τιμές στον ειδικό ένθετο τιμοκατάλογο όπως και αυτή που αναφέρεται στο δελτίο 
κράτησης υπολογίσθηκαν με βάση τα στοιχειά κόστους και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την 
ημέρα έκδοσης του τιμοκαταλόγου. Οι τιμές αυτές είναι δυνατόν να αυξηθούν απροειδοποίητα, σε περίπτωση 
εκτάκτων αυξήσεων αεροπορικών ναύλων, ανατιμήσεως των ξένων συναλλαγμάτων μονάδων έναντι του ευρώ, ή 
οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων. Η αλλαγή της τιμής μπορεί να γίνει μέχρι και 10 
μέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και δεν αποτελεί λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.

7. ΕΥΘΗΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Για την διοργάνωση των εκδρομών το γραφείο λειτουργεί σαν μεσάζων και χρησιμοποιεί για λογαριασμό των 
πελατών του αεροπορικές και άλλες μεταφορικές εταιρίες ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους 
φορείς στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Δεν έχει συνεπώς ούτε δυνατό ούτε δίκαιο να θεωρηθεί υπεύθυνο για 
ανωμαλίες στις παροχές των υπηρεσιών των παραπάνω συντελεστών όπως : Αλλαγές καθυστερήσεις ή ακυρώσεις 
προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής και τις έμμεσες επιπτώσεις τους. Ατυχήματα ασθένειες ή 
δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές 
ζώνες (JET LAG) υψόμετρο, επιδημίες τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας. Οποιεσδήποτε 
δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, 
διαδηλώσεις, πραξικοπήματα, πολέμους αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες ή καταστάσεις ανωτέρας 
βίας. Φθορά απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγραφών κι 
οποιεσδήποτε συνέπειες από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη σε βάρος των πελατών του. Αντιθέτως μάλιστα, 
το γραφείο είναι υποχρεωμένο σε περιπτώσεις ανωμαλιών και καθυστερήσεων που οδηγούν σε πρόσθετες δαπάνες 
όπως π.χ. φαγητά, ξενοδοχεία, μεταφορές κλπ. να απαιτήσει από τους πελάτες του, των οποίων είναι μεσάζων 
να πληρώσουν επιτόπου κάθε πρόσθετη δαπάνη που δεν μπορούσε να προβλεφθεί στο αρχικό πρόγραμμα. Το 
γεγονός ότι το γραφείο προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πελάτες του προθυμοποιείται να καλύψει τις επιπλέον 
δαπάνες λόγω πρόσκαιρης συναλλαγματικής αδυναμίας τους, δεν υπονοεί ότι φέρει έμμεσα την ευθύνη αυτών των 
ανωμαλιών και ότι δεν θα απαιτήσει νόμιμα από τους πελάτες του τα ποσά αυτά, μετά την επιστροφή τους και το 
τέλος του ταξιδιού.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
Βασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια, είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του 
προγράμματος. Η έλλειψη συνεπείας εκτός των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί, υποχρεώνει τον αρχηγό 
να αναχωρήσει με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες για την εκτέλεση του προγράμματος, με συνέπεια αφ’ ενός για 
τον καθυστερημένο εκδρομέα την απώλεια της εκδρομής μετακίνησης η άλλης υπηρεσίας αφ’ ετέρου και στην 
εταιρία να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για της υπηρεσίες που δεν προσφέρθηκαν. Οι συμμετέχοντες είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραιτήτων ταξιδιωτικών εγγράφων 
(διαβατηρίων πιστοποιητικών εμβολιασμού αδειών αποδημίας κ.α) καθώς και για την γνησιότητα των δηλώσεων 
τους στις ελληνικές ή ξένες νομισματικές και τελωνειακές αρχές. Οι μετέχοντες σε ομαδικά ταξίδια δεν έχουν την 
ευχέρεια αλλαγής της διαμονής τους σε άλλα ξενοδοχεία από εκείνα που παραμένει όλο το γκρουπ ακόμα και αν 
προτίθενται να καταβάλουν την διαφορά τιμής. Ο κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 
για τη φύλαξη σε ασφαλές μέρος του διαβατηρίου των χρημάτων του, των αεροπορικών εισιτηρίων του κλπ. Αν 
χάσετε κάτι, θα σας συνδράμουμε για την καλύτερη και πιο άμεση λύση. Όποια έξοδα χρειαστούν θα επιβαρύνουν 
εσάς. Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι διεθνείς πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή, που 
αφήνει κανείς στο δωμάτιο. Υπάρχουν ειδικά μικρά χρηματοκιβώτια για τέτοιες περιπτώσεις.

9. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ

Ξενοδοχεία 
Η εταιρία μας χρησιμοποιεί επιλεγμένα ξενοδοχεία με κριτήριο την ποιότητα, τη θέση του, ανάλογα με την 
εκδρομή και τις λογικές τιμές. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάσταση 
αυτή, ενδέχεται η ποιότητα του ξενοδοχείου να διαφέρει από χώρα σε χώρα, έστω και αν η κατηγορία είναι ίδια. 
Τα τρίκλινα δωμάτια, είναι στην ουσία δίκλινα δωμάτια με την προσθήκη κάποιου έξτρα κρεβατιού και συνεπώς 
λιγότερο άνετα. Γι’ αυτό συνιστούμε να αποφεύγονται. Η παραμονή σε όλα τα ξενοδοχεία εκτός αν ρητά αναφέρεται, 
είναι σε δωμάτια στάνταρ (standard rooms). Σε όλο τον κόσμο, τα δωμάτια είναι διαθέσιμα για χρήση από τις 
15.00 (ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης του ταξιδιώτη) Παράλληλα ο ίδιος ταξιδιώτης οφείλει να παραδώσει το 
δωμάτιο του από τις 10.00 μέχρι της 12.00 άσχετα πάντα με την ώρα αναχώρησης από το ξενοδοχείο. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις είναι δυνατόν να κρατήσει το δωμάτιο του κανείς πέρα από τις 12.00 εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα 
στο ξενοδοχείο κατ’ αρχήν και πληρώσει το ανάλογο ενοίκιο.

Γεύματα 
Σε όποια ταξίδια μας περιλαμβάνονται τα γεύματα (ημιδιατροφή) αυτά είναι είτε το βράδυ είτε το μεσημέρι ανάλογα 
το πρόγραμμα της ημέρας ώστε να μην διακόψει τις όποιες δραστηριότητες. Το γεύμα είναι συνήθως ‘ νταμπλ ντοτ ‘ 
δηλαδή, συγκεκριμένο γεύμα. Δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων για τα γεύματα που δεν παίρνει κανείς. Ειδικά 
μενού, π.χ χορτοφάγοι πρ’ όλο που δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε καθώς δεν εξαρτάτε από εμάς ρυθμίζετε 
σχεδόν όλες τις φορές, μέχρι τώρα. Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της 
ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυμίζουμε πριν την αναχώρηση σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε 
τυχών προσωπικούς λογαριασμούς (τηλέφωνα, ποτά κλπ) Σε ουδεμία περίπτωση το γραφείο θα δεχθεί να πληρώσει 
προσωπικούς λογαριασμούς πελατών.

Αποσκευές
Άσχετα με το είδος του αεροπορικού ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή με πούλμαν). Το γραφείο αναλαμβάνει 
τη μεταφορά και πληρώνει αχθοφορικά μόνο μιας βαλίτσας κανονικού μεγέθους και βάρους 20 κιλών για κάθε 
πελάτη του, εφ’όσον υπάρχουν αχθοφόροι. Εκτός από την βαλίτσα, οι συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν στις 
μετακινήσεις τους και μια μικρή αποσκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 53x 26 x23 
εκατοστά (μήκος ύψους πλάτος αντίστοιχα). Σε περίπτωση υπερβάλλοντος βάρους, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος 
να πληρώσει τη διαφορά.

Ταξιδιωτικά έντυπα
Πριν από την αναχώρηση θα έχετε τις πτήσεις σας, το δρομολόγιο τα ξενοδοχεία κλπ. λεπτομερώς. Είναι πιθανόν 
όμως σε περιπτώσεις καθυστερημένης εγγραφής (ή εξόφλησης) να παραλάβετε τα έντυπα σας στο αεροδρόμιο 
αναχώρησης από Ελλάδα. Παρακαλούμε να προσέξετε την ώρα και τον τόπο συγκέντρωσης στο αεροδρόμιο στα 
έντυπα που θα παραλάβετε. Οι ώρες που αναφέρονται εκεί βασίζονται στο 24 ωρο σύστημα (πχ 13.00 αντί 1 μ.μ)

Πρόσθετες δαπάνες 
Αναφέρονται στον τιμοκατάλογο και μπορεί να είναι : Φόροι αεροδρομίων Ελλάδος και αλλοδαπής, βίζες, λιμενικά 
τέλη και φόροι (κρουαζιέρες) ή ειδικές προσαυξήσεις (αψηλής) εποχής.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες
Το ομαδικό ταξίδι προϋποθέτει από τη φύση του τη δημιουργία ομαδικού πνεύματος, καλής διάθεσης μεταξύ 
των εκδρομέων και συνεργασία ως προς το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του αρχηγού. Η αλληλοκατανόηση των 
εκδρομέων και η ευχάριστη διάθεση τους στη διάρκεια της εκδρομής, απεικονίζει τον υψηλό βαθμό ποιότητας και 
πολιτισμού των Ελλήνων εκδρομέων και εξασφαλίζει την ομαλή εξέλιξη της κάθε εκδρομής. Η εταιρία μας έχει 
φροντίσει για την καλύτερη δυνατή οργάνωση του ταξιδιού. Είναι όμως πιθανόν κάποια στοιχεία τα οποία έχει 
δώσει να έχουν αλλάξει ιδίως σε περίοδο αργιών (ωράρια μουσείων, τραπεζών κλπ) Οι αρχηγοί - συνοδοί και οι 
αντιπρόσωποι μας θα ενημερώσουν τους ταξιδιώτες τους κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Γενικά, σε όλα τα ταξίδια, 
οι συνοδοί- αρχηγοί προτείνουν στον ελεύθερο χρόνο εκδρομές οι οποίες δεν αναφέρονται στα προγράμματα. Το 
κόστος αυτών των εκδρομών καθορίζεται από τον αρχηγό (αναλόγως των συμμετοχών) και καταβάλλεται επί τόπου σε 
συνάλλαγμα. Το γραφείο δεν ευθύνεται για τις οποιεσδήποτε αγορές και προαιρετικές εκδρομές πραγματοποιηθούν 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έστω και αν συνοδεύει ο αρχηγός της εταιρίας μας.
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