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1η ημέρα Πτήση για Παρίσι - Προαιρετική ξενάγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
της Γαλλίας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε 
προαιρετικά την πανοραμική ξενάγηση της πόλης. Θα περάσουμε από 
την Παναγία των Παρισίων και το ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης 
για να φθάσουμε στο Πάνθεον, σημείο ταφής των επιφανέστερων 
Γάλλων. Ακολούθως, θα θαυμάσουμε τους κήπους και τα ανάκτορα του 
Λουξεμβούργου, όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα, θα 
οδηγηθούμε στη γειτονιά Σεν Ζερμέν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό 
και ντε Φλορ, αλλά και τον ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια, 
θα περάσουμε από το μουσείο Ορσέ, την πανέμορφη γέφυρα του 
Αλεξάνδρου Γ ,́ το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα 
Ά  για να ολοκληρώσουμε την πορεία μας με το σήμα κατατεθέν 
της πόλης, Πύργο του Άιφελ, κάνοντας στάση στο Τροκαντερό. 
Συνεχίζοντας την περιήγησή μας, θα θαυμάσουμε την πλατεία του 
Αστέρα, όπου κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο αψίδα θριάμβου στον 
κόσμο. Στην πλατεία Ομόνοιας θα δούμε το γαλλικό κοινοβούλιο, τον 
οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους κήπους 
του Κεραμεικού και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας το εμπορικό 
κέντρο της πόλης, θα περάσουμε από τον ναό της Αγίας Μαγδαληνής και 
την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία της Μουσικής και την πλατεία 
Βαντόμ.

2η ημέρα Παρίσι - Προαιρετική Λούβρο - Βερσαλλίες - 
Βραδινός γύρος πόλης - Κρουαζιέρα στον Σηκουάνα
Μετά το πρόγευμα προτείνουμε προαιρετικά μεταφορά στο Λούβρο, 
όπου και θα ξεναγηθούμε σε ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα 
μουσεία τέχνης του κόσμου. Εκεί, μαζί με τα άλλα εκθέματα, μας 
περιμένουν οι τρεις βασίλισσες του παλατιού, η Αφροδίτη της Μήλου, 
η Νίκη της Σαμοθράκης και η αινιγματική Μόνα Λίζα του Λεονάρντο 
ντα Βίντσι. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα ανάκτορα των 

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

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

4η ημέρα Παρίσι - Προαιρετική Πλατεία Βαστίλης - 
Συνοικία Μαραί - Quartier Latin - Άγιος Σουλπίκιος
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και μέρα ελεύθερη για να 
περπατήσετε στη μοναδική αυτή πόλη, να επισκεφτείτε τα μοναδικά 

καφέ και τα εκπληκτικά πολυκαταστήματά 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 Βίκτωρος Ουγκώ και θα 
καταλήξουμε στη συνοικία των Λατίνων. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε 
τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής, οι οποίοι απολάμβαναν 
τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Η περιήγησή μας θα 
ολοκληρωθεί στο πολιτιστικό κέντρο Πομπιντού και στο δημαρχιακό 
μέγαρο του Παρισιού.

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

6η ημέρα Παρίσι - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αργότερα, μετάβαση στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας γεμάτοι με όμορφες 

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

Σημαντική σημείωση: Στην πενθήμερη εκδρομή δεν 
πραγματοποιούνται η τέταρτη και πέμπτη ημέρα του εξαήμερου 
προγράμματος. Στην τετραήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιούνται η 
τέταρτη ημέρα και η επίσκεψη στις Βερσαλλίες καθώς και η πέμπτη 
ημέρα.

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

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

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

3η ημέρα Λονδίνο – Προαιρετική ημερήσια εκδρομή 
Οξφόρδη - Στράτφορντ–Απον–Έιβον - Bicester
Πρόγευμα και προτείνουμε μία προαιρετική ολοήμερη εκδρομή 
στην επαρχία της Αγγλίας. Θα επισκεφθούμε δύο σημαντικές 

πόλεις του πνεύματος, καθώς και το διάσημο εκπτωτικό 
χωριό Bicester, όπου θα ικανοποιηθούν και οι καταναλωτικές 
επιθυμίες μας. Πρώτος σταθμός στην εκδρομή, η περίφημη 
Πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης. Εκεί θα έχουμε την 
ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα σύνολο από μεσαιωνικά κτίρια, 
εκκλησιαστικούς οβελίσκους που υψώνονται πάνω από τα 
φημισμένα κολέγια, περιποιημένα παρτέρια και κήπους, 
τετράγωνες αυλές με κιονοστοιχίες και αετώματα. Στη συνέχεια 
θα ακολουθήσουμε μία γραφική διαδρομή περνώντας από τα 
παραδοσιακά χωριά της περιοχής Κότσγουολντς που θα μας 
οδηγήσει στην κωμόπολη του Στράτφορντ-Απον–Έιβον, τη 
γενέτειρα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ενός από τους μεγαλύτερους 
θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές στον κόσμο. Θα 
θαυμάσουμε τα κλασικά μεσαιωνικά σπίτια, τα στενά δρομάκια 
με τα κλασικά καταστήματα που σφύζουν από τουρισμό και το 
περίφημο ποτάμι Έιβον που είναι γεμάτο ποταμόπλοια. Μετά 
την επίσκεψή μας στο εκπτωτικό χωριό Bicester, επιστροφή 
στο Λονδίνο αργά το απόγευμα.
4η ημέρα Λονδίνο - Εκδρομή στο Γουίνδσορ (προαιρετική 
εκδρομή)
Πρόγευμα και για τη σημερινή μέρα προτείνουμε μια προαιρετική 
επίσκεψη στην πόλη του Γουίνδσορ με τα θερινά ανάκτορα 
της βασιλικής οικογένειας (προαιρετική είσοδος στο κάστρο), 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την κατοικία 
των βασιλέων της Αγγλίας από τον καιρό του Γουλιέλμου του 
Κατακτητή που ξετυλίγει τα επιβλητικά τείχη του πάνω σε ένα 
λοφίσκο που περιτριγυρίζεται με τάφρο. Θα επισκεφθείτε τα 
επίσημα διαμερίσματα και το κουκλόσπιτο της βασίλισσας, 
όπως και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου αφιερωμένο στον 
προστάτη άγιο του Τάγματος της Περικνημίδας. Μετά το τέλος 

της περιήγησης θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να απολαύσουμε 
μια βόλτα στα παραδοσιακά δρομάκια της όμορφης ομώνυμης 
πόλης Γουίνδσορ. Επιστροφή στο Λονδίνο.

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

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα 
καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων & 
επίναυλοι καυσίμων. Βραδινός Γύρος Λονδίνου (London By Night). Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & 
αρχαιολογικούς χώρους. Οι τιμές των προαιρετικών ενδέχεται να διαφοροποιούνται αναλόγως με τα εκάστοτε ισχύοντα όπως: 
αριθμός ατόμων, εορταστικές περίοδοι κλπ. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Σημαντική σημείωση: Στο τετραήμερο πρόγραμμα δεν 
πραγματοποιείται η τρίτη ημέρα του προγράμματος.

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

BAΣΙΛΙΚΌ ΛΌΝΔΙΝΌ

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
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1η ημέρα Πτήση για Ρώμη - Προαιρετική περιήγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Ρώμη. Άφιξη 
και προτείνουμε προαιρετική περιήγηση της πόλης από 
το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο του κόσμου. Στη συνέχεια, θα θαυμάσουμε τη 
ρωμαϊκή αγορά που ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το 
κέντρο εξουσίας της αυτοκρατορίας. Σήμερα, αποτελεί έναν από 
τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. 
Στην Piazza Venezia θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο 
αφιερωμένο στον Vittorio Emanuele II, τον πρώτο βασιλιά της 
σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας. Το μνημείο περιέχει τον Τάφο του 
Άγνωστου Στρατιώτη με την αιώνια φλόγα, χτισμένο κάτω από 
το άγαλμα της Ιταλίας μετά τον Ά  Παγκόσμιο Πόλεμο. Βρίσκεται 
μπροστά από τον λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από 
τους επτά ιστορικούς λόφους που ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη. 
Επίσης θα δούμε την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον 
ιππόδρομο και τις θέρμες του Καρακάλα. Χρόνος ελεύθερος. 
Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Ρώμη - Προαιρετικη επίσκεψη στο Βατικανό 
(Μουσεία & Άγιος Πέτρος)
Πρόγευμα. Προτείνουμε προαιρετική επίσκεψη στο ανεξάρτητο 
κράτος του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα μουσεία του 
Βατικανού, από τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε 
τις αίθουσες των γλυπτών, των χαλιών και των παπύρων, των 
αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε στη διάσημη Καπέλα Σιστίνα 
(Capella Sistina), το παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού, 
της κατοικίας του Πάπα της Καθολικής Εκκλησίας, του οποίου η 
οροφή ζωγραφίστηκε από τον Μιχαήλ Άγγελο (Michelangelo). 
Μετά θα περάσουμε στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη 

μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, που θα μας εντυπωσιάσει με 
τον πλούτο και την επιβλητικότητά της. Μεταξύ άλλων, θα δούμε 
την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και τον τεράστιο μπρούτζινο 
άμβωνα που δεσπόζει πάνω από τον Παπικό Βωμό έργο του 
Μπερνίνι. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Ρώμη - Προαιρετική ημερήσια εκδρομή στη 
Φλωρεντία
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε 
ημερήσια εκδρομή για την πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την 
υπέροχη Φλωρεντία. Με τη βοήθεια του ξεναγού μας θα δούμε 
την Πιάτσα ντέλα Σινιορία (Piazza della Signoria), την εκκλησία 
Σάντα Κρότσε (Santa Croce) με τους τάφους του Δάντη και του 
Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκιο (Ponte Vecchio) και την ιστορική 
πλατεία του καθεδρικού ναού με το καμπαναριό, την Παναγία των 
Λουλουδιών (Santa Maria del Fiore) και το ιστορικό βαπτιστήριο. 
Θα κάνουμε ένα πέρασμα από τον ναό του Ορσανμικέλε 
(Orsanmichele), ενώ δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την 
περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα (Piazza della Repubblica) με τα 
ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την περιβόητη αψίδα της 
Ελευθερίας (Arch of Triumph). Επιστροφή στη Ρώμη.

4η ημέρα Ρώμη - Προαιρετική περιήγηση Piazza Navona - 
Πάνθεον - Piazza del Popolo
Πρόγευμα και προτείνουμε προαιρετικά να ξεκινήσουμε την 
περιήγησή μας από την όμορφη και γοητευτική πλατεία Navona 
που είναι γεμάτη με εστιατόρια και υπαίθριους ζωγράφους. Στην 
πλατεία θα θαυμάσουμε τις τρεις Κρήνες με πιο εντυπωσιακή 
την περίφημη Κρήνη του Μπερνίνι, των τεσσάρων ποταμών 
με καθένα από τα αγάλματα να αντιπροσωπεύουν ένα ποτάμι 

από διαφορετική ήπειρο. Μετά την Αναγέννηση, το Πάνθεον 
πήρε ακόμα ένα ρόλο ως ένας καθορισμένος τάφος για 
καλλιτέχνες και ελίτ της πόλης, όπως τον ζωγράφο Ραφαήλ 
και πρώην βασιλείς της Ιταλίας. Η αρχιτεκτονική του Πάνθεον 
έχει εμπνεύσει αντιγραφείς σε όλο τον κόσμο με τις κολώνες 
της φτάνοντας προς τον ουρανό, επεκτατική εσωτερικά, με 
εντυπωσιακό θόλο και με τον ήλιο να λάμπει μέσα από τη 
λεγόμενη oculus, μια τρύπα στο κέντρο της ροτόντας. Θα δούμε 
επίσης, την πλατεία με τον αιγυπτιακό Οβελίσκο του Ραμσή ΙΙ 
που αρχικά βρισκόταν στο Circus Maximus. Στην πλατεία 
βρίσκεται και ο περίφημος ναός Santa Maria del Popolo με το 
παρεκκλήσι Τσεράζι, διάσημο για τα έργα του Καραβάτζο και το 
παρεκκλήσι Κίτζι που σχεδιάστηκε από τον Ραφαήλ και διαθέτει 
υπέροχα γλυπτά και εντυπωσιακό θόλο.

5η ημέρα Ρώμη - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και η μέρα σας ελεύθερη για ψώνια σε μία από τις 
γνωστότερες αγορές του κόσμου. Στη συνέχεια μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται. Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου. 
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Επίσημος ξεναγός στη βασιλική του 
Αγίου Πέτρου και στα Μουσεία του Βατικανό. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και 
επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (Ρώμη 6€ το άτομο τη διανυκτέρευση). Checkpoints 20€ το άτομο. Πακέτο Βατικανό 30€ ενήλικες και 20€ 
παιδιά 6 έως 18 ετών και φοιτητές έως 25 ετών με ακαδημαϊκή ταυτότητα (εισιτήριο μουσείου, προκράτηση και ραντεβού για αποφυγή ουράς κατά την είσοδο 
στα μουσεία, ακουστικά για τη ξενάγηση του Αγίου Πέτρου). Ημερήσια εκδρομή στη Φλωρεντία (παρουσία του συνοδού της εκδρομής και επίσημου ξεναγού) 
60€ το άτομο. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οι τιμές των προαιρετικών ενδέχεται να διαφοροποιούνται 
αναλόγως με τα εκάστοτε ισχύοντα όπως: αριθμός ατόμων, εορταστικές περίοδοι κλπ. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Σημαντική σημείωση: Στην τετραήμερη εκδρομή δεν 
πραγματοποιείται η 4η ημέρα του πενθήμερου προγράμματος. Στην 
τριήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιούνται η 3η και 4η ημέρα του 
πενθήμερου προγράμματος.

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

ΡΩΜΗ «H ΑΙΩΝΙΑ ΠΌΛΗ»

3, 4, 5 ΗΜΕΡΕΣ



6 Europe Weekly

1η μέρα Πτήση για Μιλάνο - Βερόνα - Βενετία
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μιλάνο. Άφιξη 
στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πόλη των αιώνιων 
εραστών του Σαίξπηρ, Βερόνα, τόπο προσκυνήματος για τους 
ερωτευμένους, όπου θα θαυμάσουμε τη ρωμαϊκή αρένα, 
τις όμορφες πλατείες ντέλλε Έρμπε και ντέι Σινιόρι που 
περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και 
βέβαια το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι 
της Ιουλιέτας. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη Βενετία. 
Μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο (ατομικά έξοδα) στην καρδιά 
της πόλης την πλατεία Σαν Μάρκο. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, 
το παλάτι των Δόγηδων, την υπέρλαμπρη Βασιλική του Άγιου 
Μάρκου, το μεγάλο Κανάλι, τη γέφυρα των Στεναγμών, τον 
καθεδρικό μητροπολιτικό ναό του Αγίου Γεωργίου και θα 
επισκεφθούνε ένα από τα εναπομείναντα εργοστάσια Murano. 
Μετάβαση σε ξενοδοχείο της περιοχής.

2η μέρα Βενετία - Φλωρεντία (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και θα μεταφερθούμε στη Φλωρεντία, όπου θα 
αρχίσει η γνωριμία μας με την πρωτεύουσα της Τοσκάνης 
και λίκνο της ιταλικής Αναγέννησης. Θα περιηγηθούμε στην 
Πιάτσα ντέλα Σινιορία, στο Πόντε Βέκιο και στην ιστορική 
πλατεία του καθεδρικού ναού με το καμπαναριό, την Παναγία 
των Λουλουδιών και το ιστορικό Βαπτιστήριο. Φυσικά δεν θα 
παραλείψουμε να φωτογραφήσουμε την περίφημη Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την 
περίφημη αψίδα της Ελευθερίας. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 
της περιοχής.

3η μέρα Φλωρεντία - Σιένα - Ρώμη
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την ίσως ωραιότερη 
μεσαιωνική πόλη της Ιταλίας, Σιένα. Δεν είναι λίγοι αυτοί 
που πιστεύουν ότι η Σιένα με τα μέγαρά της, τους κόκκινους 
πλίνθους και την παράξενη ατμόσφαιρα, είναι παλαιότερη από 
την αιώνια αντίπαλό της, Φλωρεντία. Στο ιστορικό κέντρο η 
πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο θεωρείται από τις ομορφότερες της 
Ιταλίας. Αργότερα συνεχίζουμε για τη λεγόμενη «αιώνια πόλη», 
Ρώμη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η μέρα Ρώμη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την περιήγηση της πόλης. Ξεκινάμε 
από το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο του κόσμου. Θα δούμε την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, τον ιππόδρομο και τις θέρμες του Καρακάλα. Στη 
συνέχεια, θα θαυμάσουμε τη ρωμαϊκή αγορά που ήταν η καρδιά 
της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας της αυτοκρατορίας. 
Σήμερα, αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς 
χώρους της Ευρώπης. Στην Piazza Venezia θα σας εντυπωσιάσει 
το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Vittorio Emanuele 
II, τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας. Το 
μνημείο περιέχει τον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη με την 
αιώνια φλόγα, χτισμένο κάτω από το άγαλμα της Ιταλίας μετά 
τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Βρίσκεται μπροστά από τον λόφο 
του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από τους επτά ιστορικούς 
λόφους που ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη. Θα δούμε επίσης, 
την όμορφη και γοητευτική πλατεία Navona που είναι γεμάτη με 
εστιατόρια και υπαίθριους ζωγράφους. Χρόνος ελεύθερος. Για 

το βράδυ προτείνουμε μια προαιρετική νυχτερινή βόλτα για να 
θαυμάσουμε την φωταγωγημένη «Αιώνια πόλη».

5η μέρα Ρώμη - Βατικανό (Άγιος Πέτρος)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την επίσκεψή μας στο Βατικανό. 
Στο μικρότερο κράτος στον κόσμο βρίσκεται η κατοικία του 
Πάπα, δίπλα στην περίφημη βασιλική του Αγίου Πέτρου. Είναι 
ένα συγκότημα μνημειακών διαστάσεων, το οποίο αποτελείται 
απο την πλατεία, έξοχο δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής, τη 
βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη παπική βασιλική και 
τα ανάκτορα με τους κήπους του Βατικανού που καταλαμβάνουν 
περίπου τη μισή έκταση. Θα έχετε χρόνο να επισκεφθείτε και 
θαυμάσετε τη βασιλική του Αγίου Πέτρου με τις περίφημες 
νωπογραφίες, το σκέπαστρο της Αγίας Τράπεζας, τον θρόνο του 
Αγίου Πέτρου κ.ά. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στη Ρώμη με 
τις πλατείες ντελ Πόπολο και ντι Σπάνια. Ελεύθερος χρόνος και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η μέρα Ρώμη - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση από το 
ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού. Μετακινήσεις με πολυτελή 
λεωφορεία. Διαμονή σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως 
αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α.  Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι 
αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Ό,τι δεν αναφέρεται στον πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Είσοδοι 
μουσείων και μνημείων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (Βενετία 3.15€, Φλωρεντία 4.5€, Ρώμη 6€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση). 
Νυχτερινός γύρος πόλης €15. Vaporetto για μεταφορά από Tronchetto στη Βενετία και αντίστροφα κατά την επιστροφή 15€ ανά 
άτομο. Checkpoints €30.

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

ΓΥΡΌΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

6 ΗΜΕΡΕΣ
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1η μέρα Πτήση για Βερολίνο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της 
Γερμανίας, Βερολίνο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη σύμβολο της 
ευρωπαϊκής ιστορίας και των μεγάλων γεγονότων του εικοστού αιώνα.

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

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

2η μέρα Βαρκελώνη
Πρόγευμα και προτείνουμε μία προαιρετική ξενάγηση από την κεντρική πλατεία 
της Βαρκελώνης, Plaza Catalunia. Θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο 
Paseo de gracia με τα ακριβότερα καταστήματα της πόλης και τα ωραιότερα 
κτίρια από την εποχή του μοντερνισμού, με γνωστότερα τα Casa Batlló και 

επιβλητική λεωφόρο της 17ης Ιουνίου απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο 
της πόλης, Τίργκαρτεν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

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

4η μέρα Βερολίνο - Δρέσδη (προαιρετική) 
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και προαιρετική αναχώρηση 
για τη λεγόμενη «Φλωρεντία του Έλβα», Δρέσδη, που βρίσκεται στην 
ανατολική Γερμανία στο κρατίδιο της Σαξονίας. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, 
πανέμορφα αρχιτεκτονικά κτίρια μπαρόκ ρυθμού και αναγέννησης, όπως 
την όπερα της Δρέσδης, το ανάκτορο Τσβίνγκερ με τους απλόχωρους 
κήπους, την πανέμορφη εκκλησία των γυναικών, Φράουενκίρχε, 

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

3η μέρα Βαρκελώνη - Προαιρετική εκδρομή Φιγκέρες - 
Χιρόνα
Πρόγευμα και προαιρετική εκδρομή στη γενέτειρα του μεγάλου καταλανού 
ζωγράφου, Σαλβαντόρ Νταλί, Φιγκέρες. Μετά από μια πανέμορφη διαδρομή 
σχεδόν δύο ωρών διασχίζοντας δάση από πεύκα και λεύκες, φτάνουμε στο 
μουσείο του εκκεντρικού ζωγράφου. Σε ένα ονειρικό κτίριο θα θαυμάσουμε 
πίνακες από τα πρώτα χρόνια της ζωής του μέχρι τον θάνατο του. Μετά 
από έναν καφέ στο ιστορικό κέντρο της Φιγκέρες, αναχώρηση για την πόλη 
της Χιρόνα, όπου θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό της Παναγίας με το 
μεγαλύτερο κλίτος γοτθικού ναού στον κόσμο. Επίσης, θα περπατήσουμε στο 
εβραϊκό προάστιο, ένα από τα καλύτερα διατηρημένα στην Ευρώπη, όπου 
έμεναν οι σεφαραδίτες, εβραίοι της Ισπανίας, μέχρι το 1492. Ελεύθερος 
χρόνος στη Χιρόνα με το ποτάμι Ονιάρ και τα πανέμορφα σπίτια στις όχθες 
του ποταμού.

σύμβολο συμφιλίωσης προτεσταντών και καθολικών, και άλλα 
αξιοθέατα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

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

Σημαντική σημείωση: 
Στο τετραήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η τέταρτη ημέρα του 
πενθήμερου προγράμματος.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
όπως αναφέρονται. Πρόγευμα καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου. 
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με 
το παραπάνω πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. 
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείου. Εκδρομή στο Πότσνταμ €30 ενήλικες, 
€20 παιδιά έως 12 ετών. Εκδρομή στη Δρέσδη €40 ενήλικες, €30 παιδιά 
έως 12 ετών. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα 
και αρχαιολογικούς χώρους. Οι τιμές των προαιρετικών ενδέχεται να 
διαφοροποιούνται αναλόγως με τα εκάστοτε ισχύοντα όπως: αριθμός ατόμων, 
εορταστικές περίοδοι κλπ. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

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

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

Σημαντική σημείωση: Στην τετραήμερη εκδρομή δεν 
πραγματοποιείται η τρίτη ημέρα του πενθήμερου προγράμματος. | H 
σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του 
προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από αυτές.

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

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ

BEΡΌΛΙΝΌ

BAΡΚΕΛΩΝΗ
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1η ημέρα Πτήση για Βαρσοβία
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη γοητευτική 
πρωτεύουσα της Πολωνίας και πατρίδα του μεγάλου μουσουργού 
Σοπέν, Βαρσοβία. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και 
διανυκτέρευση.

2η ημέρα Βαρσοβία (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και θα ακολουθήσει η περιήγηση στα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της ιστορικής πόλης που περιβάλλεται από παλιές 
οχυρώσεις. Θα ξεκινήσουμε από τους κήπους του ανακτόρου 
Λαζένκι που αποτελεί το μεγαλύτερο πάρκο στη Βαρσοβία. Θα 
δούμε το μνημείο αφιερωμένο στον Σοπέν και θα συνεχίσουμε 
τη διαδρομή μας προς την κεντρική πλατεία της Αγοράς, το 
Βασιλικό Ανάκτορο, πολύ καλό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής που 
λειτουργεί σαν μουσείο, το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου 
Plac Zamkowy, το μνημειώδες Μέγαρο Πολιτισμού και Επιστήμης, 
το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το μπαλέτο, 
το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται από τα ομορφότερα 
κτίρια της πόλης και το σπίτι της Μαρί Κιουρί που τιμήθηκε με 
Νόμπελ. Το απόγευμα προτείνουμε να περπατήσετε στους δρόμους 
της Βαρσοβίας, να επισκεφθείτε κάποιο από τα αμέτρητα πάρκα της 
πόλης ή να εξερευνήσετε τη λιγότερο τουριστική, δυτική όχθη του 
ποταμού Βιστούλα, διασχίζοντας μία από τις πολλές γέφυρες που 
ενώνουν τα δύο κομμάτια της πόλης.

3η ημέρα Βαρσοβία - Βρότσλαβ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Κάτω Σιλεσίας, 
το παραμυθένιο Βρότσλαβ. Η πόλη βρίσκεται κτισμένη σε 12 νησιά 
του ποταμού Όντερ, στα νερά του οποίου καθρεφτίζονται οι 112 
γέφυρες και τα πανέμορφα κτίρια. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, την 

κεντρική πλατεία Ρίνεκ, μία από τις ωραιότερες της Ευρώπης, το 
Δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή και 
το νησί Πιάσεκ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Βρότσλαβ - Άουσβιτς - Κρακοβία
Πρόγευμα και αναχώρηση για τον ειδικά διαμορφωμένο μουσειακό 
χώρο του Άουσβιτς Ι και Άουσβιτς ΙΙ - Μπιρκενάου, όπου κατά τη 
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έλαβε χώρα ένα από τα 
μεγαλύτερα εγκλήματα της ιστορίας από τους Ναζί με αποτέλεσμα 
εκατομμύρια άνθρωποι να βρουν τον θάνατο. Η επίσκεψη αποτελεί 
μια από τις πιο συγκινητικές και διδακτικές εμπειρίες του ταξιδιού. 
Συνεχίζουμε για την Κρακοβία που αποτελεί στολίδι της χώρας 
με ανεξάντλητη ιστορία. Κοιτίδα του μεσαιωνικού εμπορίου και 
μεγάλο κέντρο τεχνών και επιστημών κατά τον 16ο αιώνα, διατηρεί 
μέχρι σήμερα την αρχοντιά του Παλαιού Κόσμου. Βρίσκεται 
κτισμένη στις όχθες του Βιστούλα και συνιστά το πολιτιστικό 
κέντρο της χώρας. Η παλιά πόλη συγκαταλέγεται στη λίστα των 
μνημείων της Unesco. Αποτελεί το θρησκευτικό και πνευματικό 
κέντρο της χώρας και ταυτίζεται με την ιστορία της Πολωνίας. 
Το πρώτο οχυρό κτίστηκε στον λόφο Βαβέλ. Η πόλη απλώθηκε 
στην κοιλάδα του Βιστούλα και έπειτα κτίστηκαν πανεπιστήμια 
και εκκλησίες, αντικατοπτρίζοντας τον πλούτο τον μεσαιωνικών 
βασιλείων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Κρακοβία (περιήγηση) - Αλατωρυχεία 
Βιελίτσκα
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και ξεκινάμε για την 
περιήγησή μας στην Κρακοβία. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, τον λόφο 
Βαβέλ, τη γοτθικού ρυθμού μητρόπολη της Κρακοβίας, όπου γινόταν 
η στέψη και ο ενταφιασμός των πολωνών βασιλέων, τη μεγάλη 

πλατεία Κεντρικής Αγοράς Ρίνεκ Γκλόβνι με την παλιά μεσαιωνική 
αγορά υφασμάτων που σήμερα φιλοξενεί τουριστικά καταστήματα, 
τον Πύργο του Δημαρχείου, καθώς και την παλιά εβραϊκή συνοικία 
Κάζιμιερτς. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Βιελίτσκα όπου τα 
αλατωρυχεία της αποτελούν υπέροχο δείγμα του πανέμορφου και 
ιδιαίτερου κόσμου μας. Στις υπόγειες στοές των αλατωρυχείων του 
13ου αιώνα που αποτελούν μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της 
Unesco, θα θαυμάσουμε το «Παρεκκλήσι της Αγίας Κίνγκα», έναν 
υπόγειο καθεδρικό ναό λαξεμένο εξ ολοκλήρου μέσα σε πετρώματα 
αλατιού με εκπληκτικά ανάγλυφα βιβλικών παραστάσεων και 
πολυέλαιους από κρυστάλλους αλατιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Κρακοβία - Επιστροφή
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος για τις πιθανές αγορές σας και στη 
συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

ΠΑΝΌΡΑΜΑ ΠΌΛΩΝΙΑΣ

6 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται. Πρόγευμα στον χώρο 
του ξενοδοχείου καθημερινά και γεύμα. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Επίσημος ξεναγός στα 
Αλατωρυχεία Wieliczka και στο Μουσείο Άουσβιτς - Μπίρκεναου. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται: Εισιτήριο εισόδου Αλατωρυχεία Wieliczka περίπου 25€. Εισιτήριο εισόδου Auschwitz περίπου 20€ 
(περιλαμβάνει ξενάγηση περίπου 3 ωρών και ακουστικά). Φόροι διαμονής, εφόσον υπάρχουν, περίπου 1€ άτομο/διανυκτέρευση. 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Σημαντική σημείωση: 
H σειρά των περιηγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη 
εκτέλεση του προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από 
αυτές.
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1η ημέρα Πτήση για Βρυξέλλες 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βρυξέλλες. Άφιξη 
και μεταφορά στην πρωτεύουσα του Βελγίου και έδρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βρυξέλλες - Αμβέρσα - Ρότερνταμ - Ντελφτ 
- Χάγη - Άμστερνταμ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την Αμβέρσα, γνωστή και ως 
«πόλη των διαμαντιών», καθώς εκεί διακινείται το μεγαλύτερο 
ποσοστό διαμαντιών παγκοσμίως. Βρίσκεται πάνω στον ποταμό 
Σελντ, στην είσοδο προς τη Βόρεια Θάλασσα και αποτελεί το 
μεγαλύτερο λιμάνι του Βελγίου –και δεύτερο μεγαλύτερο 
στην Ευρώπη– συνδυάζοντας μοναδικά το παρελθόν με 
το παρόν. Κατευθυνόμαστε στην Ολλανδία περνώντας από 
το Ρότερνταμ που βρίσκεται στις εκβολές του Ρήνου και 
αποτελεί το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι του κόσμου με 
ουρανοξύστες και εντυπωσιακές γέφυρες. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε τη μεσαιωνική πόλη Ντελφτ που αποτέλεσε την 
πρώτη πρωτεύουσα του ολλανδικού κράτους και διαθέτει ένα 
πανέμορφο ιστορικό κέντρο με επιβλητικούς και μεγαλοπρεπείς 
ναούς. Αναχώρηση για τη διοικητική πρωτεύουσα της 
Ολλανδίας, Χάγη που αποτελεί έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου 
της Δικαιοσύνης, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αλλά και 
του ολλανδικού Κοινοβουλίου. Θα θαυμάσουμε το Παλάτι της 
Ειρήνης, όπου έχει έδρα το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης, 
κύριο όργανο του ΟΗΕ, και τα μοναδικής αρχιτεκτονικής αξίας 
κτίρια που στεγάζουν διπλωματικές αποστολές και υπηρεσίες. 
Τέλος, άφιξη στο ξενοδοχείο μας.

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

4η ημέρα Άμστερνταμ - Βρύξελλες (περιήγηση)
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την αριστοκρατική πόλη των 
Βρυξελλών. Θα δούμε μία από τις ωραιότερες πλατείες του 
κόσμου, την πλατεία Γκραν-Πλας (Μεγάλη Πλατεία) με το 
εντυπωσιακό δημαρχείο, τον οίκο του βασιλιά, το παλάτι των 
Δουκών της Βραβάντης και άλλα αναγεννησιακά φλαμανδικά 
κτίρια. Επιπλέον, θα θαυμάσουμε το κτίριο του βελγικού 
Κοινοβουλίου, τον γοτθικό καθεδρικό ναό του Αγίου Μιχαήλ, 
τα κτίρια της Ε.Ε., την αψίδα του Θριάμβου κ.ά. Στη συνέχεια 
προτείνουμε προαιρετικά επίσκεψη στο πάρκο Mini Europe, 

όπου βρίσκονται σε μικρογραφία τα αξιοθέατα της Ευρώπης και 
στο φουτουριστικό σύμβολο των Βρυξελλών, Atomium, που 
απεικονίζει ένα άτομο σιδήρου και προσφέρει ένα μοναδικό 
πανόραμα της πόλης.

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

6η ημέρα Βρυξέλλες - Βατερλό - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και θα επισκεφθούμε το ιστορικό πεδίο της μάχης 
του Βατερλό, όπου τον Ιούνιο του 1815 ο Ναπολέων έχασε τη 
μάχη από τις ενωμένες δυνάμεις των Άγγλων, Φλαμανδών και 
Πρώσων, οι οποίοι έφθασαν την τελευταία στιγμή, ανατρέποντας 
την έκβαση του πολέμου, που μέχρι εκείνη τη στιγμή έκλεινε υπέρ 
των Γάλλων. Φθάνοντας, θα δούμε τον ύψους 40 μέτρων Τύμβο 
και το «Πανόραμα», ένα κτίριο σε στυλ Ροτόντας, όπου εκτίθεται 
ένας μοναδικός κυκλικός πίνακας του ζωγράφου Domulin, 
με την αναπαράσταση της μάχης. Στη συνέχεια μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται. Πρόγευμα σε μπουφέ 
καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα 
με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (Βρυξέλλες 4.5€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση, 
Άμστερνταμ 3.5€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση). Checkpoints 30€ ανά άτομο, καταβάλλονται απευθείας στον συνοδό. Νυχτερινή 
βόλτα στα «Κόκκινα Φανάρια» €15 ανά άτομο. Προαιρετική επίσκεψη στο πάρκο Mini Europe και Atomiun €25. Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

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

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

6 ΗΜΕΡΕΣ
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1η ημέρα Αναχώρηση - Πτήση για Μαρακές - 
Καζαμπλάνκα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση Μαρακές. Άφιξη και 
θα κατευθυνθούμε στην οικονομική πρωτεύουσα του Μαρόκου, 
Καζαμπλάνκα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος 
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη, δείπνο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Ταγγέρη
Πρόγευμα και θα αρχίσουμε την ξενάγησή μας στην 
Καζαμπλάνκα με την κεντρική αγορά, την πλατεία Ηνωμένων 
Εθνών και την πλατεία Μοχάμεντ Ε .́ Θα θαυμάσουμε το 
μέγα τζαμί του Χασάν Β΄ (εξωτερικά) και θα δούμε την 
παραλιακή λεωφόρο Κορνίς με την πλούσια συνοικία Άνφα 
με τον ιππόδρομο και τα γήπεδα γκολφ. Αναχώρηση για τη 
μητροπολιτική πρωτεύουσα του Μαρόκου, Ραμπάτ. Εκεί θα 
θαυμάσουμε το παλάτι του βασιλιά Χασάν Β ,́ το παλιό φρούριο 
Oudaya Kasbah, το μαυσωλείο του Μοχάμεντ Ε΄ και τον πύργο 
Χασάν. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε παραλιακά για την 
κοσμοπολίτικη Ταγγέρη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και διανυκτέρευση.

3η ημέρα Ταγγέρη - Σεφσαουέν (Μπλε Πόλη) - Μεκνές 
- Φεζ
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην Ταγγέρη που βρίσκεται 
κτισμένη πάνω στο Στενό του Γιβραλτάρ. Θα δούμε την κυκλική 
πλατεία Grand Socco, μπροστά από τη διάσημη μεντίνα της 
πόλης και τα δαιδαλώδη σουκς. Αναχωρούμε για την μαγευτική 
πόλη Σεφσαουέν που βρίσκεται στους πρόποδες των βουνών 
Ριφ και φημίζεται για τη μεδίνα που είναι βαμμένη σε μια παλέτα 
μαγευτικών μπλε αποχρώσεων. Συνεχίζουμε για την πρώην 
αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές, όπου θα δούμε την 
ιστορική πλατεία Λαχεντίμ γνωστή ως πλατεία καταστροφής 
της μεγαλοπρεπής πόλης Μπαμπ ελ Μανσούρ και το παλάτι 

Μουλάι Ισμαήλ. Τέλος, άφιξη στην ιερή πόλη Φεζ. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

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

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

6η ημέρα Μαρακές
Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές. Θα δούμε, 
μεταξύ άλλων, εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, σύμβολο του 
Μαρακές, το παλάτι Ελ Μπαχία και το μουσείο Νταρ Σι Σαΐντ, 
πανέμορφο ανάκτορο που στεγάζει μια εντυπωσιακή συλλογή 
μαροκινών λαϊκών τεχνών. Συνεχίζουμε με τη φημισμένη 
πλατεία Τζεμάα ελ Φνα γνωστή ως «Πλατεία των Θαυμάτων». 
Η Τζεμάα ελ Φνα αποτελεί σύμβολο του Μαρακές, όπου επί 
καθημερινής βάσης εκτυλίσσεται ένα μαγευτικό θέαμα, που το 

συνθέτουν υπαίθριοι αυτοσχέδιοι πάγκοι-εστιατόρια, γητευτές 
φιδιών, παραμυθάδες, σε συνδυασμό πάντα με τα εκατοντάδες 
μαγαζιά που ξετρυπώνουν στις πιο απίθανες γωνίες των 
εμπορικών περιοχών που ονομάζονται σουκς. Η Μεντίνα του 
Μαρακές (παλιά πόλη) έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της Unesco. Στη συνέχεια, προαιρετικά, θα 
περιηγηθούμε στα μονοπάτια του ολάνθιστου παραμυθένιου 
κήπου Μαζορέλ όπου βρίσκεται και το μνημείο για τον Yves 
Saint Laurent, ο οποίος εξασφάλισε τη διατήρηση των κήπων 
με προσωπική φροντίδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και διανυκτέρευση.

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

8η ημέρα Μαρακές - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού. Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* και 5*. Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο. Φολκλορική βραδιά με ποτό. 
Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός. Τοπικοί ξεναγοί. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων. 
Προαιρετική εκδρομή στην Ουαρζαζάτ €50. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Φιλοδωρήματα €20.

8 ΗΜΕΡΕΣ

MEΓΑΛΌΣ ΓΥΡΌΣ ΑΥΤΌΚΡΑΤΌΡΙΚΌΥ ΜΑΡΌΚΌΥ
ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΡΑΜΠΑΤ - ΤΑΓΓΈΡΗ - ΣΈΦΣΑΟΥΈΝ (ΜΠΛΈ ΠΟΛΗ) - ΜΈΚΝΈΣ - ΦΈΖ - ΙΦΡΑΝ - ΜΠΈΝΙ ΜΈΛΑΛ - ΜΑΡΑΚΈΣ

μια νύχτα στη μαγευτική Ταγγέρη 
& στην μπλε πόλη
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1η ημέρα Αναχώρηση - Πτήση για Μαρακές - 
Καζαμπλάνκα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μαρακές. Άφιξη 
και μεταφορά στην Καζαμπλάνκα, οικονομική πρωτεύουσα 
του Μαρόκου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση.

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

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

μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

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

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

6η ημέρα Ουαρζαζάτ - Μαρακές
Πρόγευμα και ακολουθεί ημέρα ξενάγησης στην Ουαρζαζάτ. 
Αποτελεί προπύργιο της ερήμου και διαθέτει δύο από τις 
ωραιότερες κάσμπες του Μαρόκου τις οποίες θα επισκεφθούμε. 
Η πρώτη γνωστή ως κάσμπα Ταουρίρτ (εξωτερική επίσκεψη) 
ήταν τόπος κατοικίας του πασά Ταμί Ελ Γκλάουι με πύργους που 
υψώνονται πάνω από τις σκεπές των παραδοσιακών σπιτιών. Η 
δεύτερη κάσμπα ονομάζεται Αΐτ Μπεν Xαντού, έχει χαρακτηριστεί 

μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την Unesco 
και έχει χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό για πολλές κινηματογραφικές 
ταινίες. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο Μαρακές. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

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

8η ημέρα Μαρακές - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και λίγος ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες αγορές 
σας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μαρακές για την πτήση 
επιστροφής.

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

8 ΗΜΕΡΕΣ

MEΓΑΛΌΣ ΓΥΡΌΣ ΜΑΡΌΚΌΥ
ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΡΑΜΠΑΤ - ΜΈΚΝΈΣ - ΦΈΖ - ΈΡΦΟΥΝΤ - ΟΥΑΡΖΑΖΑΤ - ΜΑΡΑΚΈΣ
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1η ημέρα Αναχώρηση - Ζάγκρεμπ
Αναχώρηση από το γραφείο μας το πρωί για τα σύνορα. Κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή φθάνουμε στην πρωτεύουσα 
της Κροατίας, Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

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

3η ημέρα Βιέννη (περιήγηση) - Πράγα
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Θα θαυμάσουμε 
εξωτερικά το ανάκτορο Belvedere, του Ευγενίου της Σαβοΐας, 
σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε 
με το λεωφορείο στην περίφημη Ρινγκ Στράσε (δακτύλιος του 
ιστορικού κέντρου), όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, 
τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το 
Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το 

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

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

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

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

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

Περιλαμβάνονται: Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. 
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος 
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. Φ.Π.Α.  Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Προαιρετική κρουαζιέρα Μολδάβα και προαιρετική 
κρουαζιέρα στον Δούναβη. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημαντική σημείωση: 
Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.

ΠΡΩΤΕΥΌΥΣΕΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

7 ΗΜΕΡΕΣ

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

2η ημέρα: Βουδαπέστη (περιήγηση πόλης) - Κρακοβία
Πρόγευμα και αμέσως μετά θα αρχίσουμε την περιήγησή μας από τη 
μνημειώδη πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, όπου 
θα γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, την λεωφόρο της Δημοκρατίας 
με την Όπερα και τα καλοδιατηρημένα κτίρια, το ογκώδες μπαρόκ 
Κοινοβούλιο και τις γέφυρες που ενώνουν την Βούδα με την Πέστη. 
Αμέσως μετά θα περάσουμε στη Βούδα, όπου θα θαυμάσουμε το 
Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την Εθνική Πινακοθήκη, τον πύργο 
των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του Αγίου Ματία (όπου στέφονταν 
οι Ούγγροι βασιλιάδες). Αναχώρηση για την Κρακοβία. Θα διατρέξουμε 
όλη την χώρα και θα έχουμε στάση και σχετική παραμονή στην όμορφη 
Banska Bystrica. Συνεχίζουμε για την παλιά βασιλική πρωτεύουσα της 
Πολωνίας, Κρακοβία. Θεωρείται η καρδιά και η ψυχή της Πολωνίας, 
πατρίδα πολλών από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες, συγγραφείς, 
μουσικούς, σκηνοθέτες και έδρα ενός από τα παλαιότερα πανεπιστήμια 
του κόσμου. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.

3η μέρα Κρακοβία (ξενάγηση) - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα 
(Wieliczka)
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και ξεκινάμε για την περιήγησή 
μας στην Κρακοβία. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, τον λόφο Βαβέλ, τη 
γοτθικού ρυθμού μητρόπολη της Κρακοβίας, όπου γινόταν η στέψη και 
ο ενταφιασμός των πολωνών βασιλέων, τη μεγάλη πλατεία Κεντρικής 
Αγοράς Ρίνεκ Γκλόβνι με την παλιά μεσαιωνική αγορά υφασμάτων που 
σήμερα φιλοξενεί τουριστικά καταστήματα, τον Πύργο του Δημαρχείου, 

καθώς και την παλιά εβραϊκή συνοικία Κάζιμιερτς. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για τη Βιελίτσκα, όπου τα αλατωρυχεία της αποτελούν 
υπέροχο δείγμα του πανέμορφου και ιδιαίτερου κόσμου μας. Στις 
υπόγειες στοές των αλατωρυχείων του 13ου αιώνα που αποτελούν 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco, θα θαυμάσουμε το 
«Παρεκκλήσι της Αγίας Κίνγκα», έναν υπόγειο καθεδρικό ναό λαξεμένο 
εξ ολοκλήρου μέσα σε πετρώματα αλατιού με εκπληκτικά ανάγλυφα 
βιβλικών παραστάσεων και πολυέλαιους από κρυστάλλους αλατιού. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η μέρα Κρακοβία - Άουσβιτς
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τον ειδικά διαμορφωμένο μουσειακό 
χώρο του Άουσβιτς Ι και Άουσβιτς ΙΙ - Μπιρκενάου, όπου κατά τη διάρκεια 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έλαβε χώρα ένα από τα μεγαλύτερα 
εγκλήματα της ιστορίας από τους Ναζί με αποτέλεσμα εκατομμύρια 
άνθρωποι να βρουν τον θάνατο. Η επίσκεψη αποτελεί μια από τις πιο 
συγκινητικές και διδακτικές εμπειρίες του ταξιδιού. Επιστροφή στην 
Κρακοβία και ελεύθερος χρόνος.

5η μέρα: Κρακοβία - Βαρσοβία (περιήγηση)
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για τη Βαρσοβία. 
Άφιξη και ακολουθεί ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης. Θα ξεκινήσουμε 
από τους κήπους του ανακτόρου Λαζένκι που αποτελεί το μεγαλύτερο 
πάρκο στη Βαρσοβία. Θα δούμε το μνημείο αφιερωμένο στον Σοπέν και 
θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την κεντρική πλατεία της Αγοράς, 
το Βασιλικό Ανάκτορο, πολύ καλό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής που 
λειτουργεί σαν μουσείο, το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου Plac 
Zamkowy, το μνημειώδες Μέγαρο Πολιτισμού και Επιστήμης, το Μεγάλο 
Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το μπαλέτο, το μπαρόκ 
παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης 
και το σπίτι της Μαρί Κιουρί που τιμήθηκε με Νόμπελ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

6η ημέρα Βαρσοβία - Μπρατισλάβα 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική πρωτεύουσα της Σλοβακίας, 
Μπρατισλάβα. Η Σλοβακία κατοικείται από τους Σλοβάκους εδώ και 
πολλές εκατοντάδες χρόνια. Οι Ούννοι κατέκτησαν τη Σλοβακία όπως 
και οι Ούγγροι αργότερα, οι οποίοι έμειναν στη χώρα για 1000 περίπου 
χρόνια, και την προσάρτησαν στη μοναρχία της Αυστροουγγαρίας. 
Το 1918 σχημάτισαν με τους Τσέχους το κράτος της Τσεχοσλοβακίας. 
Οι Σλοβάκοι πίεσαν για μεγαλύτερη αυτονομία, με αποτέλεσμα τον 
Ιανουάριο του 1993, η τσέχικη και σλοβάκικη συνομοσπονδία να γίνουν 
δύο αυτόνομα κράτη. Ο χρυσός υπήρξε για πολλά χρόνια ο πλούτος της 
χώρας. Μέχρι και το 1918 έφτιαχναν χρυσά δουκάτα στην Κρέμνιτσα. 
Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης για μια πρώτη γνωριμία. Άφιξη 
στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.

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

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

Περιλαμβάνονται: Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Επίσημος ξεναγός στα Αλατωρυχεία Wieliczka και στο 
Μουσείο Άουσβιτς - Μπίρκεναου. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
Δεν περιλαμβάνονται: Εισιτήριο εισόδου Αλατωρυχεία Wieliczka περίπου 25€. Εισιτήριο εισόδου Auschwitz περίπου 20€ (περιλαμβάνει ξενάγηση περίπου 3 ωρών και ακουστικά). Φόροι διαμονής, 
εφόσον υπάρχουν, περίπου 1€ άτομο/διανυκτέρευση. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

ΠΑΝΌΡΑΜΑ ΠΌΛΩΝΙΑΣ 

8 ΗΜΕΡΕΣ
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1η μέρα Αναχώρηση - Ζάγκρεμπ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση 
για τα σύνορα των Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις και Βελιγράδι. 
Περνώντας τα σύνορα της Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ στο 
πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος 
χρόνος για μια βόλτα και γνωριμία με την πόλη.

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

3η μέρα Βενετία (περιήγηση πόλης) - Φλωρεντία 
(Μοντεκατίνι)
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την ξενάγησή μας στην πόλη (εισιτήριο 
βαπορέτου εξ ιδίων). Θα μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο 

της Γαληνοτάτης για να γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 νησάκια, 
τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες που τα συνδέουν. Για μία 
βαθύτερη προσέγγιση της ιστορίας της πόλης, η ίδρυση της οποίας 
χρονολογείται στον 5ο αιώνα, θα επισκεφθούμε τη Γέφυρα των 
Στεναγμών, τον πύργο του Ρολογιού αλλά και το περίφημο παλάτι 
των Δόγηδων. Ολόκληρη η πόλη είναι ένα «ζωντανό μουσείο» και τα 
βενετσιάνικου, γοτθικού ρυθμού κτίριά της θα σας ενθουσιάσουν. 
Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για τη Φλωρεντία. Άφιξη και 
τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής.

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

5η μέρα Ρώμη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης από το Κολοσσαίο, 
το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου. 
Στη συνέχεια, θα θαυμάσουμε τη ρωμαϊκή αγορά που ήταν η καρδιά 
της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας της αυτοκρατορίας. 
Σήμερα, αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς 
χώρους της Ευρώπης. Στην Piazza Venezia θα σας εντυπωσιάσει το 
ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Vittorio Emanuele II, τον πρώτο 

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

6η μέρα Ρώμη - Νάπολη - Πομπηία - Μπάρι εν πλω
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Νάπολη, για να επισκεφτούμε 
το παλάτι των Ισπανών, το κάστρο των Ντανζού, τη Στοά του 
Ουμπέρτου και το μεγαλύτερο θέατρο λυρικής σκηνής Σαν Κάρλο. 
Χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στη γραφική οδό Τολέδο. Στη 
συνέχεια, αναχωρούμε για τον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας 
που έχει ανακηρυχθεί από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε 
το περιμετρικό τείχος, τα λουτρά, την πόρτα Μαρίνα, την έπαυλη 
Βέτρι, τον ναό του Απόλλωνα, την αρχαία αγορά, το θέατρο, και τις 
χαρακτηριστικές τοιχογραφίες του 1ου αιώνα π.Χ. Αναχώρηση για το 
Μπάρι. Επιβίβαση στο καράβι και πλεύση για Ηγουμενίτσα.

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

Περιλαμβάνονται: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (AB4). Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής 
σας, όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (Βενετία 3.15€, Φλωρεντία 4.5€, Ρώμη 6€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση). Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και 
αρχαιολογικούς χώρους. Checkpoints 25€. Ό,τι δεν αναφέρεται στον πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημαντική σημείωση: 
Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.

ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΕΡΕΝΑΤΑ
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Περιλαμβάνονται: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (AB4). Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας, 
όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με 
πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Δημοτικοί 
φόροι ξενοδοχείων (Βενετία 3.15€, Φλωρεντία 4.5€, Ρώμη 6€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση). Checkpoints 25€. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα 
και αρχαιολογικούς χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στον πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημαντική σημείωση: 
Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.

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

3η ημέρα Βενετία (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την ξενάγησή μας στην πόλη 
(εισιτήριο βαπορέτου εξ ιδίων). Θα μεταφερθούμε στο ιστορικό 
κέντρο της Γαληνοτάτης για να γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 
νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες που τα συνδέουν. 
Για μία βαθύτερη προσέγγιση της ιστορίας της πόλης, η ίδρυση 
της οποίας χρονολογείται στον 5ο αιώνα, θα επισκεφθούμε 
τη Γέφυρα των Στεναγμών, τον πύργο του Ρολογιού αλλά και 
το περίφημο παλάτι των Δόγηδων. Ολόκληρη η πόλη είναι ένα 
«ζωντανό μουσείο» και τα βενετσιάνικου, γοτθικού ρυθμού 
κτίριά της θα σας ενθουσιάσουν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

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

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

6η ημέρα Ρώμη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης από το 
Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο του κόσμου. Στη συνέχεια, θα θαυμάσουμε τη 
ρωμαϊκή αγορά που ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το 
κέντρο εξουσίας της αυτοκρατορίας. Σήμερα, αποτελεί έναν από 
τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. 
Στην Piazza Venezia θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο 
αφιερωμένο στον Vittorio Emanuele II, τον πρώτο βασιλιά της 
σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας. Το μνημείο περιέχει τον Τάφο του 
Άγνωστου Στρατιώτη με την αιώνια φλόγα, χτισμένο κάτω από 
το άγαλμα της Ιταλίας μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Βρίσκεται 
μπροστά από τον λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από 
τους επτά ιστορικούς λόφους που ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη. 
Επίσης θα δούμε την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον 
ιππόδρομο και τις θέρμες του Καρακάλα. Στη συνέχεια ελεύθερος 
χρόνος για να επισκεφτείτε τη Πιάτσα Ναβόνα, τη Φοντάνα ντι 
Τρέβι, το Πάνθεον και άλλα μοναδικά αξιοθέατα της μοναδικής 
πόλης.

7η μέρα Ρώμη - Πομπηία - Απόπλους από Μπάρι
Πρόγευμα και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της 
Πομπηίας που έχει ανακηρυχθεί από την Unesco ως μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην ξενάγηση που 
ακολουθεί θα δούμε το περιμετρικό τείχος, τα λουτρά, την πόρτα 
Μαρίνα, την έπαυλη Βέτρι, τον ναό του Απόλλωνα, την αρχαία 
αγορά, το θέατρο, και τις χαρακτηριστικές τοιχογραφίες του 1ου 
αιώνα π.Χ. Αναχώρηση για το Μπάρι. Επιβίβαση στο καράβι και 
πλεύση για Ηγουμενίτσα.

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

ΙΤΑΛΙΚΌ ΠΑΝΌΡΑΜΑ
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1η μέρα Αναχώρηση - Ζάγκρεμπ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί και αναχώρηση για τα σύνορα 
Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα της 
Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα-γνωριμία με την 
πόλη.

2η μέρα Ζάγκρεμπ - Λιουμπλιάνα - Σπήλαια Ποστόινα - 
Τεργέστη - Κόπερ (περιοχή)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβενίας, 
Λιουμπλιάνα. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη που είναι κτισμένη 
στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, με έντονα στοιχεία από την 
αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική. Θα δούμε το παλιό Δημαρχείο και 
τον καθεδρικό ναό που δεσπόζουν την πόλη. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για τα μεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόινα που θεωρούνται τα δεύτερα 
σε μέγεθος σπήλαια της Ευρώπης. Με ειδικό τρενάκι διασχίζουμε ένα 
μεγάλο τμήμα του μεγάλου σπηλαίου και απολαμβάνουμε τον μοναδικό 
φαντασμαγορικό εσωτερικό διάκοσμο, από σταλακτίτες και σταλαγμίτες 
διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων. Συνεχίζουμε για την Τεργέστη 
και η περιήγησή μας αρχίζει με την Aρχόντισα της Αδριατικής, αλλά και 
το πρώτο μεγάλο λιμάνι της Ιταλίας, ένα ολοζώντανο μνημείο νεότερης 
ιστορίας. Θα δούμε την ελληνική εκκλησία της Τεργέστης, Άγιο Νικόλαο, 
το ονομαζόμενο Canal Grande, τον ναό του Αγίου Αντωνίου, τον ναό 
του Αγίου Σπυρίδωνα και της Αγίας Τριάδος. Στη συνέχεια μετάβαση στην 
περιοχή του Κόπερ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η μέρα Κόπερ - Λίμνες Πλίτβιτσε - Ζαντάρ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τις λίμνες Πλίτβιτσε που αποτελούν 
θαύμα της φύσης και τόπο απερίγραπτης ομορφιάς. Βρίσκονται στον 
κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Ο δρυμός των λιμνών 
Πλίτβιτσε είναι ιδιαίτερα γνωστός για τους εντυπωσιακούς, μικρούς και 
μεγάλους καταρράκτες που δημιουργούν πεντακάθαρες γαλαζοπράσινες 
λίμνες. Χρόνος ελεύθερος για να απαθανατίσετε το πανέμορφο τοπίο. 

Στη συνέχεια αναχωρούμε για την παραλιακή πόλη της Κροατίας, Ζαντάρ. 
Πρόκειται για μια τουριστική πόλη με αξιοθέατα όπως ο οκτάγωνος 
πυργωτός ναός του Αγίου Δονάτου με το εντυπωσιακό καμπαναριό του, 
ο καθεδρικός ναός της Αγίας Αναστασίας σε ρυθμό τρίκλιτης βασιλικής με 
δύο τεράστια κυκλικά βιτρό, καθώς και η ρωμαϊκή αγορά που βρίσκεται 
ακριβώς δίπλα, στην πλακόστρωτη πλατεία Ζελένι. Δεν θα παραλείψουμε 
να δούμε το πρώτο πανεπιστήμιο της Ζαντάρ που ιδρύθηκε κατά των 
Μεσαίωνα σαν μέρος μοναστηριού Βενεδικτίνων μοναχών. Μεταφορά 
και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής.

4η μέρα Ζαντάρ - Τρογκίρ - Σπλιτ - Ντουμπρόβνικ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί), που 
έχει χαρακτηριστεί από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
και ενώνεται με την ξηρά με μία ωραία γέφυρα. Διαθέτει πλούσια 
ιστορία και θεωρείται πνευματικό κέντρο της Δαλματίας και δημοφιλής 
παραθεριστικός προορισμός. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς 
το Σπλιτ, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας. Κατά τη 
διάρκεια της περιήγησής μας στην πόλη, θα επισκεφθούμε το περίφημο 
ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, 
το οποίο είναι το σημαντικότερο και καλύτερα διατηρημένο ρωμαϊκό 
κτίριο στην Κροατία. Θα έχουμε, επίσης, την ευκαιρία να θαυμάσουμε 
τον καθεδρικό ναό, το γοτθικό Δημαρχείο και τον αναγεννησιακό Πύργο 
του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία της πόλης, 
τη διάσημη Ρίβα, για καφέ ή γεύμα. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το 
Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής και 
χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση.

5η μέρα Ντουμπρόβνικ
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την περιήγηση στην πόλη. Το Ντουμπρόβνικ 
φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από 
στιβαρά και καλοδιατηρημένα τείχη. Βρίσκεται υπό την προστασία 
της Unesco και χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που θα δούμε 

στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, όπως ο 
μητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, Αγίου Βλασίου, με τον 
μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του 
Ονοφρίου, το φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος και 
το παλαιότερο φαρμακείο της πόλης από την εποχή της δημοκρατίας της 
Ραγούζας. Δεν θα παραλείψουμε να δούμε τον πύργο του Ρολογιού και 
τη μικρή κρήνη του Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Ελεύθερος 
χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η μέρα Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούντβα
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι 
περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε από τη 
Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο Κόλπος του 
Κότορ, που είναι και το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η 
αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης, έχουν συμβάλει στην ανακήρυξή του 
ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την Unesco. Θα περιηγηθούμε 
στον ρωμαϊκό καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος, καθώς και στον 
ναό του Αγίου Νικολάου. Χρόνος ελεύθερος. Έπειτα αναχώρηση για την 
Μπούντβα. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την μαρίνα, όπου 
είναι αραγμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται βόρεια 
της παλιάς πόλης και εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα Ομπάλα που είναι ο 
πεζόδρομος περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε την κεντρική πύλη των 
βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφθούμε την Ακρόπολη που κτίστηκε 
στο νότιο τμήμα της παλιάς πόλης, πάνω στα ερείπια παλιών οχυρώσεων. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

7η μέρα Μπούντβα - Τίρανα - Επιστροφή
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για τον δρόμο της επιστροφής. 
Στη διαδρομή μας θα περάσουμε από την πρωτεύουσα της Αλβανίας, 
Τίρανα. Παλιά κτίρια χρωματίστηκαν έντονα με τις προσόψεις τους 
να θυμίζουν γιγάντιους καμβάδες ποπ αρτ, στέλνοντας ένα μήνυμα 
αισιοδοξίας και ανανέωσης. Άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται:Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α.   
Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

ΚΡΌΑΤΙΑΣ-ΣΛΌΒΕΝΙΑΣ ΛIMNEΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ 
ΠΑΝΌΡΑΜΑ

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

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

1η ημέρα Αναχώρηση - Μονή Ρίλα - Σόφια
Συγκέντρωση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Διέλευση από τα σύνορα Προμαχώνα, στάση στα αφορολόγητα και 
συνεχίζουμε προς το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη στη Ρίλα που αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο φημισμένη ορθόδοξη 
μονή στη Βουλγαρία. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο της Unesco ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Αποτελείται 
από μια μονόκλιτη βασιλική, κελιά που μένουν οι μοναχοί και έναν πύργο. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα 
της Βουλγαρίας, Σόφια. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, τον βυζαντινό ναό της Αγίας Κυριακής, τα ρωμαϊκά μνημεία, 
τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νιέφσκι, τη Βουλή και την πανεπιστημιούπολη.Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερος χρόνος στην πόλη.

2η ημέρα Σόφια - Φιλιππούπολη
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στη Φιλιππούπολη, την πόλη που έκτισε ο βασιλιάς Φίλιππος Β΄. Στην περιήγησή μας 
θα δούμε τον ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, το σπίτι του Λαμαρτίνου, το αρχαίο θέατρο και το λαογραφικό 
μουσείο. Ελεύθερος χρόνος στην όμορφη πόλη. Επιστροφή στη Σόφια. Το απόγευμα ελεύθεροι.

3η ημέρα Σόφια - Βίτοσα - Σαντάνσκι - Επιστροφή
Πρόγευμα και αργότερα (καιρού επιτρέποντος) ανάβαση με τελεφερίκ (έξοδα ατομικά) στο βουνό-πάρκο Βίτοσα με τη 
φαντασμαγορική θέα στη πόλη της Σόφιας. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Σαντάνσκι με την πλούσια αγορά . Χρόνος 
ελεύθερος και επιστροφή στην πόλη μας το βράδυ.

Περιλαμβάνονται: Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας. Πρόγευμα ή ημιδιατροφή (πρόγευμα 
& δείπνο στο χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά) ανάλογα με την επιλογή του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
& εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

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

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

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

3η ημέρα Οχρίδα - Όσιος Ναούμ - Μπίτολα (Μοναστήρι) - Επιστροφή
Πρόγευμα και ακολουθώντας την παραλίμνια διαδρομή, θα επισκεφθούμε το πανέμορφο βυζαντινό μοναστήρι του 
Οσίου Ναούμ με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες στη νότια πλευρά της λίμνης, κτισμένο τον 10ο αιώνα, σε μία περιοχή 
που ήταν ολόκληρη έδρα της ελληνορθόδοξης αρχιεπισκοπής. Γεύμα και αναχώρηση για τον μεθοριακό σταθμό Νίκης, 
αφού κάνουμε μια σύντομη στάση για καφέ στα Μπίτολα (Μοναστήρι). Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

Περιλαμβάνονται: Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας. Πρόγευμα ή ημιδιατροφή (πρόγευμα 
και δείπνο στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά) ανάλογα με την επιλογή του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-
αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

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

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

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

4η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία - Βάρνα - Αλατζά
Πρόγευμα και αναχώρηση για την όμορφη πόλη της Βάρνας, τη μεγαλύτερη της 
Μαύρης Θάλασσας. Θα διασχίσουμε το κέντρο της Βάρνας και θα συνεχίσουμε 
τον δρόμο μας για περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα, θαυμάζοντας τις λεγόμενες 
χρυσές ακτές μέχρι να φτάσουμε στο μοναστήρι Αγίας Τριάδας, γνωστό ως 
Αλατζά. Πρόκειται για μοναστήρι του 5ου αιώνα λαξευμένο ολόκληρο μέσα 
στους βράχους. Μετά την επίσκεψη θα επιστρέψουμε στη Βάρνα, όπου θα 

δούμε τον μητροπολιτικό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου και θα έχουμε χρόνο 
στον όμορφο πεζόδρομο με την όπερα και τα πολλά καταστήματα για ψώνια 
και γεύμα. Αργότερα θα επισκεφθούμε ένα από τα μεγαλύτερα παραθαλάσσια 
πάρκα της Ευρώπης έκτασης τετρακοσίων στρεμμάτων. Εκεί υπάρχουν 
μουσεία, όπως το Ναυτικό με ένα ολόκληρο πολεμικό πλοίο στο πλάι του, 
θέατρα, καφετέριες και ενυδρείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.

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

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

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

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ 3 ΗΜΕΡΕΣ

MAΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΣΌΦΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΌΥΠΌΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ OXΡΙΔΑ
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1η ημέρα Αναχώρηση - Μπούντβα
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για την Μπούτβα με τη μοναδική 
αρχιτεκτονική, τα δύο χιλιάδων χρόνων στενά της δρομάκια και τα όμορφα 
μικρά της καταστήματα. Άφιξη, και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα Μπούντβα (περιήγηση) - Κότορ - Ντουμπρόβνικ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην Μπούντβα από την ομώνυμη 
μαρίνα της, όπου είναι αραγμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα 
βρίσκεται βόρεια της παλαιάς πόλης και από εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα 
Ομπάλα που είναι ο πεζόδρομος περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε την 
κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούμε την Ακρόπολη 
που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα της παλιάς πόλης, πάνω 
στα ερείπια προηγούμενων οχυρώσεων. Το φρούριο, που πολλές φορές 
άλλαξε σχήμα και μέγεθος, στεγάζει τώρα και το θέατρο της Μπούντβα, 
όπου φιλοξενούνται διάφορα πολιτιστικά δρώμενα, κυρίως θεατρικές 
παραστάσεις με δραματολόγιο ντόπιων και ξένων συγγραφέων. Συνεχίζουμε 
για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο 
ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. 
Ο Κόλπος του Κότορ, που είναι και το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά 
και η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν συμβάλει στην ανακήρυξή του 
ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την Unesco. Θα 

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

2η ημέρα Μπούντβα - Κότορ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι περικυκλωμένο 
από τείχος που ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας 
τον 14ο αιώνα. Ο Κόλπος του Κότορ, που είναι και το νοτιότερο φιόρδ της 
Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν συμβάλει στην 
ανακήρυξή του ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την Unesco. Θα 
περιηγηθούμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος, καθώς και στον ναό 
του Αγίου Νικολάου. Έπειτα επιστροφή στην Μπούντβα, όπου θα ξεκινήσουμε 
την περιήγησή μας από την ομώνυμη μαρίνα της, όπου είναι αραγμένα 
πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται βόρεια της παλαιάς πόλης και 
εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα Ομπάλα που είναι ο πεζόδρομος περιπάτου. 
Από εκεί θα περάσουμε την κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να 
επισκεφτούμε την Ακρόπολη που κτίστηκε στο νότιο τμήμα της παλιάς πόλης, 

περιηγηθούμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, 
καθώς και στον ναό του Αγίου Νικολάου. Αναχώρηση για το μαργαριτάρι 
της Αδριατικής, το εντυπωσιακό Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και τακτοποίηση σε 
ξενοδοχείο της περιοχής.

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

4η ημέρα Ντουμπρόβνικ - Σπλιτ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Σπλιτ. Θα επισκεφθούμε το περίφημο 
ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, το 

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

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

οποίο είναι το σημαντικότερο και καλύτερα διατηρημένο ρωμαϊκό κτίριο στην 
Κροατία κτισμένο μεταξύ 295 και 305 μ.Χ. Θα έχουμε, επίσης, την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό, το γοτθικό δημαρχείο και τον αναγεννησιακό 
πύργο του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία της 
πόλης, τη διάσημη Ρίβα για καφέ ή φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Ντουμπρόβνικ - Ποντγκόριτσα - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση μέσω Ποντγκόριτσα με ενδιάμεσες στάσεις για 
καφέ και φαγητό, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως 
αναφέρονται. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά και δείπνο. 
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με 
το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου 
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α. 
Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Δημοτικοί φόροι. 
Checkpoints 10€. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς 
χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

4η ημέρα Μπούντβα - Τίρανα - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό τα Τίρανα. Θα δούμε παλιά κτίρια 
που χρωματίστηκαν έντονα με τις προσόψεις τους να θυμίζουν γιγάντιους 
καμβάδες ποπ αρτ, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας κι ανανέωσης. Χρόνος 
για γεύμα και καφέ όπως και για μια σύντομη περιήγηση της πόλης. Στη 
συνέχεια με τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας.

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

Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Δημοτικοί φόροι. 
Checkpoints 10€. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς 
χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

5  ΗΜΕΡΕΣ

ΝΤΌΥΜΠΡΌΒΝΙΚ
KOTOΡ-ΜΠΌΥΝΤΒΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ
ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ

4 ΗΜΕΡΕΣ



19Europe Weekly

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

2η ημέρα Βελιγράδι (ξενάγηση) - Προαιρετική κρουαζιέρα
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση στο Βελιγράδι, το οποίο είναι πόλη που 
διαθέτει πολλά μνημεία, μουσεία και πάρκα. Θα δούμε τα κατεστραμμένα 
κτίρια από τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς των 78 ημερών, απέναντι στην 
ανίσχυρη, αλλά περήφανη Σερβία. Επίσης, θα δούμε το κρατικό Θέατρο 
και το εθνικό μουσείο στην πλατεία Δημοκρατίας, το ιστορικό μουσείο, το 
κοινοβούλιο, το προεδρικό μέγαρο, το δημαρχείο της πόλης, το «Σπίτι των 
Λουλουδιών», όπου βρίσκεται ο τάφος του Τίτο και το σέρβικο Πατριαρχείο 
με τον μητροπολιτικό ναό των Αρχαγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ. Δεν θα 
παραλείψουμε να επισκεφθούμε τον επιβλητικό ναό του Αγίου Σάββα, έναν 
από τους μεγαλύτερους ορθόδοξους ναούς στον κόσμο, και τον πύργο 
των Ατρομήτων, τη φυλακή, όπου οι οθωμανοί κράτησαν αιχμάλωτο και 
σκότωσαν τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης, Ρήγα Φεραίο μαζί με 

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

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

τους επτά συντρόφους του. Προς τιμή του οι Σέρβοι έδωσαν το όνομά του 
σε δρόμο και έστησαν άγαλμα σε περίοπτη θέση απέναντι από το πάρκο του 
Καλεμέγκνταν. Μετά την ξενάγησή μας, χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Για 
όσους επιθυμούν προτείνουμε την προαιρετική κρουαζιέρα στους ποταμούς 
Σάβο και Δούναβη. Θα επιβιβαστούμε σε ποταμόπλοιο για κρουαζιέρα, όπου 
θα απολαύσουμε την πόλη από μια διαφορετική οπτική γωνία. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

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

κτίριο του Πανεπιστημίου. Ελεύθερος χρόνος στη φημισμένη οδό Λιπσκάνη 
και στον αρχαιολογικό χώρο της λεγόμενης παλιάς βασιλικής αυλής, όπου 
δεσπόζει η προτομή του Βλαντ Τσέπες. Έπειτα θα επισκεφτούμε το παλάτι που 
διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τον 
ορθόδοξο ναό Σταυρουπόλεως.

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

4η ημέρα Βελιγράδι - Νις - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, όπου γεννήθηκε ο Μέγας 
Κωνσταντίνος. Σύντομη περιήγηση στην πόλη και στο κάστρο και συνεχίζουμε 
για τα σύνορα Ευζώνων. Με καθ’ οδόν στάσεις, άφιξη στην πόλη μας.

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

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

4η ημέρα Βουκουρέστι - Σόφια (ξενάγηση) - Επιστροφή
Αναχώρηση το πρωί για Ρούσε, Σόφια όπου θα ακολουθήσει ξενάγηση 
στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Θα δούμε τον βυζαντικό ναό της Αγίας 
Κυριακής, τα ρωμαϊκά μνημεία, τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νιέφσκι, 
τη Βουλή και την Πανεπιστημιούπολη. Γεύμα εξ ιδίων και συνεχίζουμε για 
σύνορα Προμαχώνα, άφιξη στην πόλη μας.

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

4 ΗΜΕΡΕΣ

BEΛΙΓΡΑΔΙ
NOΒΙ ΣΑΝΤ

BOYKOYΡΕΣΤΙ
ΜΠΡΑΣΌΒ-ΣΙΝΑΪΑ

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

2η ημέρα Τσανάκαλε - Τροία - Αϊβαλί - Πέργαμος - 
Σμύρνη
Πρόγευμα και στη συνέχεια επίσκεψη στις αρχαιότητες της 
ομηρικής Τροίας. Ξαναζήστε στον αρχαιολογικό χώρο, την Ιλιάδα 
των ηρώων, όπως οι Αχιλλέας, Έκτορας, Μενέλαος και τόσων 
άλλων που έμειναν στην ιστορία μέσα από το έργο του Ομήρου. Θα 
δούμε ερείπια από την αρχαία πόλη και αντίγραφο του Δούρειου 
Ίππου. Διασχίζοντας μια πανέμορφη διαδρομή με τις κατάφυτες 
πλαγιές του όρους Ίδη, συνεχίζουμε για Αδραμύττιο για να 
φθάσουμε στο μοναδικό Αϊβαλί, τις αλλοτινές Κυδωνιές, μέσα σε 
έναν απέραντο κάμπο από ελαιόδεντρα. Ελεύθερος χρόνος στα 
γραφικά σοκάκια με τις παλιές σαπωνοποιίες, όπου θα δούμε τα 
παλιά ελληνικά αρχοντικά που σώζονται ακόμη και κοσμούν το 
Αϊβαλί. Στη συνέχεια, επίσκεψη στην αρχαία Πέργαμο, μία από τις 
λαμπρότερες πόλεις της αρχαιότητας. Ξενάγηση στο Ασκληπιείο, 
τη βασιλική του Αγίου Ιωάννη και την Κόκκινη Αυλή. Συνεχίζουμε 
με προορισμό την πανέμορφη Σμύρνη, πρωτεύουσα της Ιωνίας. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος και δείπνο.

3η ημέρα Σμύρνη - Έφεσος - Κουσάντασι
Πρόγευμα και μετάβαση στην Ακρόπολη του Καντιφέ Καλέ για 
μια πανοραμική ξενάγηση της Σμύρνης. Καθ’ οδόν περιήγηση 
της πόλης, όπου θα δούμε το διοικητήριο με το γραφικό ρολόι, 
τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, την ιστορική προκυμαία και τον 
παλιό σιδηροδρομικό σταθμό. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε 
νότια, στην καρδιά της αρχαίας Ιωνίας. Θα επισκεφθούμε την 

αρχαία Έφεσο που αποτέλεσε για αιώνες σημαντική πόλη του 
ελληνισμού. Πατρίδα του φιλόσοφου Ηράκλειτου, ήταν γνωστή 
σε όλο τον αρχαίο κόσμο για τη λατρεία της Εφεσίας Αρτέμιδος. 
Στον αρχαιολογικό χώρο θα δούμε το Βουλευτήριο, το Πρυτανείο, 
τη Δημόσια Αγορά, το Νυμφαίο, τη Βιβλιοθήκη του Κέλσου, το 
Θέατρο, το Γυμνάσιο και το Στάδιο. Τριγύρω από την Έφεσο θα 
επισκεφθούμε το Κιρκιντζέ, το ελληνικό χωριό που αναφέρει η 
Διδώ Σωτηρίου στα «Ματωμένα Χώματα» και το κοσμοπολίτικο 
θέρετρο Κουσάντασι. Ελεύθερος χρόνος στην πλούσια αγορά 
και γεύμα εξ ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

4η ημέρα Σμύρνη - Τσεσμέ (προαιρετική ημερήσια 
εκδρομή) 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το παραθαλάσσιο Τσεσμέ, 
παλιότερα γνωστό ως Κρήνη, ακριβώς απέναντι από τη Χίο, 
στη δυτική άκρη της χερσονήσου της Ερυθραίας. Η πορεία μας 
ακολουθεί τη νότια ακτή του κόλπου της Σμύρνης και θα περάσουμε 
έξω από τα Βούρλα, τη Σκάλα Βουρλών, όπου σώζεται το σπίτι 
του ποιητή Γιώργου Σεφέρη, τα Αλάτσατα, το Λυθρί, την Κάτω 
Παναγία και άλλα χωριά όπου άνθισε ο ελληνισμός. Στο Τσεσμέ 
θα παραμείνουμε για γεύμα εξ ιδίων σε μια από τις παραθαλάσσιες 
ταβέρνες και το απόγευμα επιστροφή στη Σμύρνη.

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

6η ημέρα Σμύρνη - Κορδελιό - Προύσα 
Μετά το πρόγευμα κατευθυνόμαστε προς το πολυτραγουδισμένο 
Κορδελιό, στα τουρκικά Καρσιγιακά, πλούσιο παραθαλάσσιο 
προάστιο της Σμύρνης. Στη συνέχεια, αναχώρηση και περνώντας 
από τη λίμνη της Απολλωνιάδας και Θυάτειρας, άφιξη στην 
Προύσα. Επίσκεψη στο μνημείο του Καραγκιόζη και στο περίφημο 
Ούλου Τζαμί με τους 20 τρούλους και στη συνέχεια τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και δείπνο.

7η ημέρα Προύσα - Κήποι - Επιστροφή 
Πρόγευμα και αναχώρηση για Λάμψακο από όπου με την 
υπάρχουσα πορθμιακή γραμμή, περνάμε από την Ασία στην 
Ευρώπη. Διασχίζουμε την ιστορική χερσόνησο της Καλλίπολης και 
διερχόμενοι τα τουρκοελληνικά σύνορα, διασχίζοντας την Εγνατία 
οδό, φθάνουμε στην πόλη μας το βράδυ, γεμάτοι αναμνήσεις από 
το ταξίδι μας.

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

ΚΛΑΣΙΚΗ ΤΌΥΡΚΙΑ 

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

2η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Άγκυρα
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο 
στο Φανάρι, στο Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, 
όπου εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος, για να 
καταλήξουμε στο Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί) 
με τους τάφους των Πατριαρχών. Περνώντας την κρεμαστή 
γέφυρα του Βοσπόρου που ενώνει την Ευρώπη με την Ασία και 
διαμέσου Νικομήδειας και Κλαυδιουπόλεως, φθάνουμε στην 
πρωτεύουσα της σύγχρονης Τουρκίας, Άγκυρα. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος και δείπνο.

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

4η ημέρα Καππαδοκία
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
την πόλη της Σινασσού, όπου θα δούμε τον μεγαλοπρεπή 
ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, καθώς και τον ναό 

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

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

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

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

Περιλαμβάνονται: Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Ημιδιατροφή εκτός 
Κωνσταντινούπολης. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. 
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Λάμψακος Καλλίπολη. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α.  Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

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

KAΠΠΑΔΌΚΙΑ

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

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

μοναστήρι του Αϊ-Γιώργη του Κουδουνά, που βρίσκεται στο 
ψηλότερο σημείο του νησιού, από όπου θα θαυμάσουμε την 
υπέροχη θέα όλων των νησιών. Γεύμα ατομικά σε παραθαλάσσια 
ψαροταβέρνα. 

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

4η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Προαιρετική εκδρομή 
στην Προύσα 
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την προαιρετική εκδρομή στην Προύσα. 
Περνώντας από την κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου, διασχίζουμε 

τον νομό της Νικομήδειας και αφού περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα 
του Αστακινού κόλπου, φθάνουμε στην καταπράσινη Προύσα. Εκεί 
επισκεπτόμαστε το κενοτάφιο του Καραγκιόζη, το Ουλού Τζαμί, 
κτισμένο το 1399 και κάνουμε μια περιήγηση στη παλιά πόλη της 
Προύσας. Η Προύσα είναι γνωστή για τα υφαντά της, τις χειροποίητες 
δαντέλες, τις πετσέτες και τα μεταξωτά. Επιστροφή το απόγευμα στην 
Κωνσταντινούπολη. Για τους ταξιδιώτες που δεν θα έρθουν στην 
Προύσα, η ημέρα θα είναι ελεύθερη. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί 
η εκδρομή στην Προύσα θα επισκεφθούμε τη μονή της Χώρας, τη 
μεγαλύτερη πινακοθήκη βυζαντινών ψηφιδωτών στον κόσμο.

5η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Πατριαρχείο - 
Βλαχέρνα - Επιστροφή 
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο 
στο Φανάρι, στο Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλη 
για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ.Χ. Στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε στο Istanbul Forum, ένα από τα πλέον σύγχρονα 
εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούποληςκαι θα επισκεφθούμε 
το Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται πάνω από 10.000 
διαφορετικά είδη θαλασσινών και ψαριών.Αναχώρηση για τα 
σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, 
άφιξη στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείαόπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου 
καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος 
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
Φ.Π.Α.  Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Προαιρετική εκδρομή στην Προύσα 20€ (ελάχιστη συμμετοχή 20 άτομα). 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημαντική σημείωση: 
Η εκδρομή στα Πριγκηπόννησα πραγματοποιείται εφόσον το 
επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Στο τετραήμερο πρόγραμμα δεν 
πραγματοποιείται η 4η ημέρα. 

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

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

3η ημέρα Κωνσταντινούπολη (ξενάγηση)
Μετά το πρόγευμά μας, συμμετέχουμε προαιρετικά σε μια 
πλωτή περιήγηση στον μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι που 
ενώνει τη Θάλασσα του Μαρμαρά με τη Μαύρη Θάλασσα.

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

4η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Πατριαρχείο - 
Βλαχέρνα - Επιστροφή
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο στο Φανάρι, στο Αγίασμα της Παναγίας των 
Βλαχερνών, όπου εψάλη για πρώτη φορά ο Ακάθιστος 
Ύμνος το 626 μ.Χ. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο 

Istanbul Forum, ένα από τα πλέον σύγχρονα εμπορικά 
κέντρα της Κωνσταντινούποληςκαι θα επισκεφθούμε το 
Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται πάνω από 10.000 
διαφορετικά είδη θαλασσινών και ψαριών.Αναχώρηση 
για τα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και μεενδιάμεσες 
στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στην πόλη μας.

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