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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΑΣ ΕΞ-ΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ

-Σε όλες τις αεροπορικές εκδρομές περιλαμβάνονται: Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας. 
Μετακινήσεις με λεωφορεία πολυτελείας. Ξεναγήσεις - Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
-Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί 
φόροι ξενοδοχείων. Check points. Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
-Σε όλες τις οδικό - αεροπορικές εκδρομές περιλαμβάνονται: Αεροπορικό εισιτήριο μίας διαδρομής, μεταφορές μετακινήσεις  με πολυτελή 
πούλμαν του γραφείου μας. Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία. Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο. Εκδρομές, Περιηγήσεις Ξεναγήσεις όπως 
αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης, 
Φ.Π.Α.  Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων. Δημοτικοί φόροι 
ξενοδοχείων. Ότι ρητά αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
-Σε όλες τις οδικές (-ακτοπλοϊκές*) εκδρομές περιλαμβάνονται: Εκδρομές, Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονταιστο αναλυτικό πρόγραμμα 
της εκδρομής, με πολυτελές λεωφορείο. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (*Καμπίνες ΑΒ4 τετράκλινες εσωτερικές με wc, a/c). Πρωινό 
ή ημιδιατροφή ανάλογα την επιλογή σας. Έμπειρο Αρχηγό- Συνοδό του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 
-Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία αρχαιολογικούς χώρους και παλάτια. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. Βαπορέτα 
& πάρκα αναψυχής. ‘Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

Εάν θέλετε να ταξιδέψετε αλλά σας προβληματίζει η σκέψη ότι μπορεί να προσληφθείτε από covid - 19
Σας έχουμε τη λύση με 15€ μόνο.  Σας προσφέρουμε επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλιση και να διασφαλίσετε μεταξύ άλλων:

1)Επιστροφή όλης της αξίας της εκδρομή εάν προσβληθείτε μετά την δήλωση συμμετοχής σε οποιαδήποτε εκδρομή μας .
2)Επιστροφή όλης της αξίας της εκδρομή εάν προσβληθεί συγγενής σας 1ου βαθμού.
3)Αποζημίωση για απώλεια ή καθυστέρηση αποσκευών
4)Βοήθημα σε περίπτωση απώλειας ταυτότητας ή διαβατηρίου

Ζητήστε αναλυτικές πληροφορίες από τους ταξιδιωτικούς μας σύμβουλους !

28η Οκτωβρίου στο Εξωτερικό
Πράγα - Δρεσδη
Πράγα (All Inclusive)
Βιεννη - Πράγα  
Κρακοβία - Άουσβιτς
Δουβλίνο
Μάλτα 4 μέρες
Μάλτα 5 μέρες
Βουδαπέστη - Βιέννη - Πράγα
Πράγα- Βιέννη-Βελιγράδι-Βουδαπέστη (οδικοαεροπορικώς)
Πανόραμα Βαυαρίας - Πράγα
Πανόραμα Βαυαρίας - Πράγα (οδικοαεροπορικώς)
Πράγα- Βιέννη-Βελιγράδι (οδικοαεροπορικώς)
Παρίσι - Disney
Βιέννη 
Ρώμη

Ναπολη - Πομποία -Ποζιτάνο 
Βενετία 

Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούτβα
Βελιγράδι
Βουκουρέστι 4 ημέρες
Βουκουρέστι 5 ημέρες
Σόφια - Φιλλιπούπολη
Βουδαπέστη - Βιέννη - Μπρατισλάβα
Καππαδοκία - Σμύρνη
Σμύρνη - Έφεσσος - Παμούκαλε
Αϊβαλί - Σμύρνη

σελ 3
σελ 4
σελ 5
σελ 6
σελ 7
σελ 8
σελ 9

σελ 10
σελ 11
σελ 12
σελ 13
σελ 14
σελ 15 
σελ 16
σελ 17

σελ 18
σελ 19

σελ 20
σελ 21
σελ 22
σελ 23
σελ 24
σελ 25
σελ 26
σελ 27
σελ 28 

ΟΔΙΚΑ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 
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ΠΡΑΓΑ – ΔΡΕΣΔΗ - ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ
ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ –ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΟΛΔΑΒΑ

4 HMEPEΣ (28-31.10) 

1Η ΗΜΈΡΑ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΑ - ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ - 
KΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΟΝ ΜΟΛΔΑΒΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα . Άφιξη 
και ξενάγηση της Παλιάς πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα 
δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske na-
mesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, 
το ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό 
Πύργο της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το 
Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské names-
ti), την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα 
περπατήσουμε στη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη 
με 30 αγάλματα αγίων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Το 
απόγευμα χρόνος ελεύθερος για καφέ ή ψώνια στο κένρο 
της πόλης στην διάθεση των εκδρομέων

2Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΟΝ ΜΟΛΔΑΒΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση της Καστρούπολης 
και του Κάστρου όπου θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, 
το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, 
την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον 
Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου 
κ.α. Στην συνέχεια χρόνος ελεύθερος για καφέ ή ψώνια στο
κέντρο της πόλης στην διάθεση των εκδρομέων. Το 
απόγευμα (προαιρετικά) θα επιβιβαστούμε από την όχθη 
της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι – για να απολαύσουμε 
δίωρη κρουαζιέρα στο Μολδάβα όπου θα θαυμάσουμε την 

μεσαιωνική πόλη, με φωταγωγημένα όλα της τα ιστορικά 
κτίρια.

3Η ΗΜΈΡΑ ΠΑΡΓΑ - ΔΡΈΣΔΗ (ΠΡΟΑΙΡΈΤΙΚΗ)
Πρωινό. Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την «Βενετία του 
ποταμού Έλβα» την πανέμορφη Δρέσδη με μακροχρόνια και 
λαμπρή ιστορία, η οποία μάλιστα αποτελούσε και την έδρα 
των Σαξόνων βασιλιάδων. Η Δρέσδη για πολλά χρόνια ήταν 
σημείο συνάντησης ζωγράφων και γλυπτών μουσικών και
συγγραφέων. Οι όμορφες γέφυρες, πλακάκια και αναπαριστά
την πομπή των Σαξόνων κυβερνητών. Φυσικά τα ιστορικά 
μπαρόκ κτίρια, οι επιβλητικοί ναοί και φυσικά η φημισμένη  
όπερα θα ικανοποιήσουν και τον ποιο απαιτητικό επισκέπτη.
Θα επισκεφθούμε το βασιλικό συγκρότημα Σβίνγκερ με το 
παλάτι και τους κήπους του, το «τείχος των διαδόχων» που 
κατασκευάστηκε με 24.000 πορσελάνινα πλακάκια σταθμός. 
Το απόγευμα επιστροφή στη Πράγα.

4Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ - ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στη πόλη για τις τελευταίες 
σας αγορές και φωτογραφίες .Στη συνέχεια αναχώρηση 
για την όμορφη λουτρόπολη, το Κάρλοβι Βάρι, που 
ακούγεται σχεδόν σαν θρύλος στο βορρά, όπου βουνά, 
δάση και χωριά περνούν από τα μάτια μας στη διαδρομή 
σαν εικονογραφημένο βιβλίο. Η πανέμορφη λουτρόπολη 
θα μας εντυπωσιάσει με το πράσινο, τα γάργαρα νερά και τα 

υπέροχα κτίρια. Στην συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για 
την πτήση επιστροφής

PRAGUE
Welcome to

Πράγα 4 ημέρες Αναχώρηση 28-31/10  Charter Aegean πακέτο διακοπών

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί Επιβάρυνση Μονόκλινου Παρατηρήσεις

International - Hμικεντρικό 4* Πρωινό 349 325 57

28/10  Θεσσαλονίκη - Πράγα  
10.00 - 11.10                                               

31/10  Πράγα- Θεσσαλονίκη       
22.00 - 01.15                                              

Panorama - Hμικεντρικό 4* Πρωινό 359 329 65

Duo - Hμικεντρικό 4* Πρωινό 369 335 70

Clarion Congress - Hμικεντρικό 4* Πρωινό 399 349 95

Prague center Plazza - Κέντρο 4* Πρωινό 379 345 65

Adria Plaza - Κέντρο 4* Πρωινό 419 369 95

Majestic Plaza - Κέντρο 4* Πρωινό 455 399 109

Grandior - Κέντρο 5* Πρωινό 495 409 139

 πακέτο εκδρομής 50 ευρώ

Στην τιμή περιλαμβάνεται χειραποσκευή 8 kg για κάθε άτομο και αποσκευή 23Κg  κατά άτομο. (Στην τιμή της εκδρομής δεν περιλαμβάνονται είσοδοι σε μουσεία & ξεναγοί). ( Στις προαιρετικές εκδρομές Minimum 
συμμετοχή 16 ατόμων)  Φόροι αεροδρομίων 145€. Μεταφορά απο Βόλο 20€  ανα διαδρομή, Λάρισα/Καβάλα/Δράμα/Κοζάνη/Πτολεμαίδα 15€ ανα διαδρομή  και Κατερίνη/Βέροια 10€ ανα διαδρομή
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ΠΡΑΓΑ *All Inclusive*

4 HMEPEΣ (28-31.10) 

1Η ΗΜΈΡΑ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΑ - ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ - 
ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΟΝ ΜΟΛΔΑΒΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα . Άφιξη 
και ξενάγηση της Παλιάς πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα 
δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske na-
mesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, 
το ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό 
Πύργο της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το 
Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské names-
ti), την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα 
περπατήσουμε στη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη
με 30 αγάλματα αγίων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Το 
απόγευμα (προαιρετικά) θα επιβιβαστούμε από την όχθη 
της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι – θα ακολουθήσει 
δίωρη κρουαζιέρα στο Μολδάβα όπου θα θαυμάσουμε την 
μεσαιωνική πόλη, με φωταγωγημένα όλα της τα ιστορικά 
κτίρια.

2Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση της Καστρούπολης 
και του Κάστρου όπου θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, 
το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, 
την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον 
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση της Καστρούπολης 
και του Κάστρου όπου θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ,  

το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, 
την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον 
Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου 
κ.α. Στην συνέχεια αναχώρηση για την όμορφη λουτρόπολη, 
το Κάρλοβυ Βάρυ, που ακούγεται σχεδόν σαν θρύλος 
στο βορρά, όπου βουνά, δάση και χωριά περνούν από τα 
μάτια μας στη διαδρομή σαν εικονογραφημένο βιβλίο. Η 
πανέμορφη λουτρόπολη θα μας εντυπωσιάσει με το πράσινο, 
τα γάργαρα νερά και τα υπέροχα κτίρια. Επιστροφή στην 
Πράγα

3Η ΗΜΈΡΑ ΔΡΈΣΔΗ 
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την «Βενετία του ποταμού 
Έλβα» την πανέμορφη Δρέσδη με μακροχρόνια και λαμπρή 
ιστορία, η οποία μάλιστα αποτελούσε και την έδρα των 
Σαξόνων βασιλιάδων. Η Δρέσδη για πολλά χρόνια ήταν 
σημείο συνάντησης ζωγράφων και γλυπτών μουσικών και 
συγγραφέων. Οι όμορφες γέφυρες, πλακάκια και αναπαριστά 
την πομπή των Σαξόνων κυβερνητών. Φυσικά τα ιστορικά 
μπαρόκ κτίρια, οι επιβλητικοί ναοί και φυσικά η φημισμένη 
όπερα θα ικανοποιήσουν και τον ποιο απαιτητικό επισκέπτη. 
Θα επισκεφθούμε το βασιλικό συγκρότημα Σβίνγκερ με 
το παλάτι και τους κήπους του, το «τείχος των διαδόχων» 
που κατασκευάστηκε με 24.000 πορσελάνινα πλακάκια Το 
απόγευμα επιστροφή στη Πράγα.

4Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΑΓΑ - ΤΣΈΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ - ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το Τσέσκυ Κρούμλοβ, νότια της 
Πράγας, το δεύτερο πιο δημοφιλή προορισμό της Τσεχίας. 
Η διαδρομή μας περνάει από την εξοχή της ανατολικής 
Βοημίας, από γραφικά χωριά και λίμνες και καταλήγει στη 
Νότια Τσεχία κοντά στα σύνορα με την Αυστρία. Η μεσαιωνική 
πόλη του Κρουμλοβ περικυκλώνεται από τους μαιάνδρους 
που σχηματίζει ο ποταμός Μολδάβας και πηγάζει από την 
περιοχή. Πάνω από την πόλη υψώνεται το επιβλητικό 
σύμπλεγμα του κάστρου και του πύργου, έδρα κάποτε της πιο 
δυνατής οικογένειας, του οίκου του Rosenberg και θεωρείται 
από τα πιο σημαντικά μνημεία στην Ευρώπη. Το θέατρο του 
κάστρου μοναδικής ομορφιάς, είναι το παλαιότερο κτίσμα του 
είδους του στον κόσμο και διατηρήθηκε σε άριστη κατάσταση 
μαζί με τα Μπαρόκ κοστούμια, την σκηνή και την σχετική 
τεχνολογία. Το κομψό δημαρχείο Αναγεννησιακού ρυθμού, 
η εκκλησία του Αγ. Βίττου και οι Μπαροκ κήποι του είναι 
πραγματικά στολίδια υψηλής αρχιτεκτονικής. Η γοητεία τους 
βρίσκεται στην αυθεντική εμφάνιση τους που διατηρείται 
ανεπηρέαστη στο διάβα των αιώνων.. Στην συνέχεια 
μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής .

ΔΡΕΣΔΗ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ - ΤΣΕΣΚΥ - ΚΡΟΥΜΛΟΒ  ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΟΛΔΑΒΑ

Πράγα  All inclusive 4 ημέρες Αναχώρηση 28-31/10  Charter Aegean πακέτο All Inclusive 

Ξενοδοχείο - Δωμάτιο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμη σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

επιβάρυνση 
Μονόκλινου 

Παρατηρήσεις

International (Ημικεντρικό) 4* πρωινό 439 415 57

28/10 
Θεσσαλονίκη - Πράγα 

10.00 - 11.10                                               

31/10
Πράγα- Θεσσαλονίκη       

22.00 - 01.15                                              

Panorama (Ημικεντρικό) 4* πρωινό 449 419 65

Duo (Ημικεντρικό) 4* πρωινό 459 425 70

Clarion Congress (Ημικεντρικό) 4* πρωινό 489 439 95

Prague center Plazza (Κέντρο) 4* πρωινό 469 435 65

Adria Plaza (Κέντρο) 4* πρωινό 509 459 95

Majestic Plaza (Κέντρο) 4* πρωινό 455 489 109

Grandior (Κέντρο) 5* πρωινό 585 499 139

Στην τιμή περιλαμβάνεται χειραποσκευή 8 kg για κάθε άτομο και αποσκευή 23Κg  κατά άτομο. ( Στην τιμή της εκδρομής δεν 
περιλαμβάνονται είσοδοι σε μουσεία & ξεναγοί).Φόροι αεροδρομίων  145€. Μεταφορά απο Βόλο 20€  ανα διαδρομή, Λάρισα/

Καβάλα/Δράμα/Κοζάνη/Πτολεμαίδα 15€ ανα διαδρομή  και Κατερίνη/Βέροια 10€ ανα διαδρομή
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ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ
ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΟΛΔΑΒΑ

6 HMEPEΣ (23-28.10 & 31.10-05.11) 

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΙΈΝΝΗ (ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Βιέννη. 
Άφιξη και θα ακολουθήσει πανοραμική ξενάγηση περιήγηση 
στην αυτοκρατορική πόλη. θα δούμε το ανάκτορο 
Mπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο 
του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα 
της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, θα περάσουμε από τα 
χειμερινά ανάκτορα Χόφμπουργκ, την Όπερα, το Τετράγωνο 
των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το 
νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το
παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία 
του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία του 
Αγίου Καρόλου. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο με την συνοδεία 
του αρχηγού μας .

2Η ΗΜΈΡΑ ΣΈΝΜΠΡΟΥΝ - ΠΈΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το ανάκτορο και τον κήπο 
του Σενμπρούν, που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών, 
πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. 
Θα ξεναγηθούμε στα σημεντικότερα δωμάτια και 
αίθουσες χορών του παλατιού και θα συνεχίζουμε με την 
περιπατητική μας ξενάγηση . Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει 
από τα Ανάκτορα Χόφμπρουκ. Το σύμπλεγμα του Hofburg 
περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά 
μουσεία, ένα παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή 
Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα 
γραφεία του προέδρου της Αυστρίας. Στη συνέχεια, θα δούμε 
την Ελληνική γειτονιά με την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, 
τον Άγιο Στέφανο, όπου θα θαυμάσουμε την εξωτερική 
πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ - Κρήνη αφιερωμένη στο 

Γάμο του  Ιωσήφ με την Μαρία, την Πλατεία Γκράμπεν με τον 
μεγαλοπρεπή στύλο της Πανώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας 
Τριάδας, ο οποίος απεικονίζει έναν άγιο και έναν άγγελο που
παρακολουθούν την εξόντωση μίας μάγισσας. Η μάγισσα 
αυτή, στην ουσία, είναι η πανούκλα. Τέλος , ελεύθερος 
χρόνος σε ένα από τα σπουδαιότερα Καφέ, το Hawelka ή στο 
ζαχαροπλαστείο Νεμέλ .

3Η ΗΜΈΡΑ ΒΙΈΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ - ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για Πράγα . Άφιξη το μεσημέρι και 
ξενάγηση της Παλιάς πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε 
την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske namesti), το 
μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το ναό της 
Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της 
πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, 
την πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské namesti), την Εθνική 
βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε 
στη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 30 
αγάλματα αγίων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Το απόγευμα 
χρόνος ελεύθερος για καφέ ή ψώνια στο κέντρο της πόλης 
στην διάθεση των εκδρομέων . Το βράδυ σας προτείνουμε 
διασκέδαση σε μεσαιωνική ταβέρνα με μουσική από φυσιτά 
όργανα και νταούλια της εποχής .

4Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΟΝ ΜΟΛ-
ΔΑΒΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση της Καστρούπολης 
και του Κάστρου όπου θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, 
το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, 
την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον 

Πράγα-Βιέννη 6 ημέρες Αναχώρηση 23-28/10 & 31/10 - 05/11  Ryanair & Charter Aegean πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί Επιβάρυνση Μονόκλινου Παρατηρήσεις

International - Simms 
or Similar 

(Hμικεντρικά)
4* Πρωινό 369 325 90

23/10  Θεσσαλικη -  Βιέννη Ryanair 09.55 - 10.45   
 28/10  Πράγα- Θεσσαλονίκη  Aegean 12.00 - 15.10 

 31/10 Θεσσαλικη -  Πράγα  Aegean 23.00 - 00.10    
 05/11 Βιέννη - Θεσσαλονίκη   Ryanair 17.45 - 20.30

Στην τιμή περιλαμβάνεται χειραποσκευή 8 kg για κάθε άτομο και αποσκευή 23Κg  κατά άτομο. (Στην τιμή της εκδρομής δεν περιλαμβάνονται είσοδοι σε μουσεία & ξεναγοί). ( Στις προαιρετικές εκδρο-
μές Minimum συμμετοχή 16 ατόμων)   Φόροι αεροδρομίων 145€. Μεταφορά απο Βόλο 20€  ανα διαδρομή, Λάρισα/Καβάλα/Δράμα/Κοζάνη/Πτολεμαίδα 15€  ανα διαδρομή  και Κατερίνη/Βέροια 10€ 

ανα διαδρομή

Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου 
κ.α. Στην συνέχεια χρόνος ελεύθερος για καφέ ή ψώνια 
στο κέντρο της πόλης στην διάθεση των εκδρομέων. Το 
απόγευμα (προαιρετικά) θα επιβιβαστούμε από την όχθη 
της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι – για να απολαύσουμε 
δίωρη κρουαζιέρα στο Μολδάβα όπου θα θαυμάσουμε την 
μεσαιωνική πόλη, με φωταγωγημένα όλα της τα ιστορικά 
κτίρια.

5Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΑΓΑ - ΔΡΈΣΔΗ (ΠΡΟΑΙΡΈΤΙΚΗ)
Πρωινό. Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την «Βενετία του 
ποταμού Έλβα» την πανέμορφη Δρέσδη με μακροχρόνια 
και λαμπρή ιστορία, η οποία μάλιστα αποτελούσε και 
την έδρα των Σαξόνων βασιλιάδων. Η Δρέσδη για πολλά 
χρόνια ήταν σημείο συνάντησης ζωγράφων και γλυπτών 
μουσικών και συγγραφέων. Οι όμορφες γέφυρες, πλακάκια 
και αναπαριστά την πομπή των Σαξόνων κυβερνητών. 
Φυσικά τα ιστορικά μπαρόκ κτίρια, οι επιβλητικοί ναοί 
και φυσικά η φημισμένη όπερα θα ικανοποιήσουν και τον 
ποιο απαιτητικό επισκέπτη. Θα επισκεφθούμε το βασιλικό 
συγκρότημα Σβίνγκερ με το παλάτι και τους κήπους του, 
το «τείχος των διαδόχων» που κατασκευάστηκε με 24.000 
πορσελάνινα πλακάκια. Το απόγευμα επιστροφή στη Πράγα.

6Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΑΓΑ - ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και στην συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής  

Σημαντική Σημείωση: Η εκδρομή στις 31.10 εκτελείται 
αντιστρόφως χωρίς να παραληφθεί κάτι.
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ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ
4 HMEPEΣ ( 28-31.10)

1Η ΗΜΈΡΑ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Συγκένγρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση στην 
Κρακοβία. Άφιξη  και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. 
Πρόκειται για μία από τις παλαιότερες πόλεις της Πολωνίας, 
από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά, καλλιτεχνικά αλλά και 
τουριστικά κέντρα της Ευρώπης και είναι ευτυχώς ανέγγιχτη 
από την καταστροφή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Υπήρξε 
πρωτεύουσα της Πολωνίας από το 1038 έως το 1569 και 
γνώρισε την μεγαλύτερη ακμή της κατά τη δυναστεία των 
Γιαγκελλόνων (1386-1572). Το 1978 -χρονιά που εντάχθηκε 
η πόλη στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO- 
ο Κάρολος Ιωσήφ Βοϊτίλα, Αρχιεπίσκοπος της Κρακοβίας, 
ανακηρύχθηκε πάπας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ως 
Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’. Μια πρώτη βόλτα στην πόλη με 
την παρουσία πάντα του αρχηγού που σας συνοδεύει, θα 
αποτελέσει την καλύτερη εισαγωγή για όσα θα δούμε στην 
αυριανή μας ξενάγηση.

2Η ΗΜΈΡΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ                                                                         
Η παλιά πόλη της, έχει πλούσια αναγεννησιακή 
αρχιτεκτονική, με πολλά μπαρόκ και γοτθικά δείγματα. 
Τα παλάτια, οι εκκλησίες και τα αρχοντικά της Κρακοβίας 
έχουν να επιδείξουν πλούτο χρωμάτων, αρχιτεκτονικών 
λεπτομερειών, βιτρώ, έργων ζωγραφικής, γλυπτών και 
επιπλώσεων. Στην πρωινή μας ξενάγηση θα επισκεφθούμε 
την εβραϊκή γειτονιά Κάζιμιερτς, με τις επτά συναγωγές, 
θα δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο λόφο του 
Βάβελ, τον Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς τάφους 
και την Καμπάνα, το Πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν και την 
μεγαλύτερη μεσαιωνική πλατεία της Ευρώπης με την 
Εκκλησία Μαριάτσκι (Βασιλική της Παναγίας). Αφιερωμένη 
στην Παναγία, είναι ο ναός όπου ο -αγιοποιηθείς πλέον- 
Πάπας Ιωάννης Παύλος ΙΙ διετέλεσε επί μακρόν εφημέριος 

Κρακοβία 4 ημέρες Αναχώρηση 28-31/10  Ryanair  πακέτο διακοπών

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί Επιβάρυνση Μονόκλινου Παρατηρήσεις

INX Design Hotel (Κεντρικό) 4* Πρωινό 339 295 90 Θεσσαλονίκη - Κρακοβία  11.05 - 12.00
Κρακοβία - Θεσσαλονίκη   11.30 - 14.25

Mercure Old Town (Κεντρικό) 4* Πρωινό 349 299 110

πακέτο εκδρομής 50€

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κράτηση έως 10 Οκτωβρίου . Από τις 11 Οκτωβρίου οι τιμές αυξάνονται 100€ κατά άτομο. Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν προαγοραστει και η τιμή πώλησης 
της εκδρομής είναι εγγυημένη μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Στην τιμή περιλαμβάνεται χειραποσκευή  5 kg 40 X20 X25.   Το κόστος extra αποσκευής  20kg είναι 60 €. Τιμή συμμετοχής στην 

προαιρετική εκδρομή  Αλατορυχεία Βιέλιτσκα 20€ (δεν περιλαμβάνεται η τιμή εισόδου) .Τιμή συμεμτοχής στην προαιρετική εκδρομή  στο Άουσβιτς  25€  (δεν περιλαμβάνεται η τιμή 
εισόδου & ξεναγού ) . (Minimum συμμετοχή 16 ατόμων) Φόροι αεροδρομίων  45€

πριν γίνει επίσκοπος της πόλης και αργότερα καρδινάλιος. 
Από το καμπαναριό της επιβλητικής εκκλησίας, κάθε μία 
ώρα, ειδικά επιφορτισμένος για το σκοπό αυτό τρομπετίστας 
παίζει μια μελωδία που απλώνεται σε όλη την πλατεία. Το 
δε αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Σουκιένιτσε, στο κέντρο 
της πλατείας, το κέντρο του εμπορίου των υφασμάτων για 
αιώνες, θα κεντρίσει το ενδιαφέρον μας.  Ελεύθερος χρόνος 
για να γευτείτε τοπικές γεύσεις στα παραδοσιακά εστιατόρια 
του ιστορικού κέντρου.Σας προτείνουμε να επισκευτείτε 
το εργοστάσιο του Schindler, o οποίος έσωσε πάνω από 
1200 ζωές Εβραίων κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Αυτό το μοναδικό εργοστάσιο σμάλτων είναι τώρα 
συναρπαστικό μουσείο για την ζωή του και την Ναζιστική 
Κατοχή της Κρακοβίας. Επίσης σας προτείνουμε με την 
συνοδία του αρχηγού μας να επισκευθείτε το Kazimierz, 
που ήταν μια ξεχωριστή πόλη έως ότου ενσωματώθηκε με 
την Κρακοβία.Περπατώντας στους παλιούς λιθόστρωτους 
δρόμους της, θα συναντήσετε μια σειρά από συναγωγές και 
εβραϊκά νεκροταφεία, με επίσης μερικά μνημεία και μουσεία. 
Ένα ζωντανό μέρος της πόλης, το Kazimierz διαθέτει πολλά 
υπέροχα εστιατόρια και μπαρ για να επισκεφθείτε, καθώς και 
μια πολυσύχναστη αγορά Σαββατοκύριακου.

3Η  ΗΜΈΡΑ  ΚΡΑΚΟΒΙΑ (ΑΟΥΣΒΙΤΣ)
Πρωινό και αναχώρηση προαιρετικά για το Άουσβιτς. Παρά 
το γεγονός ότι έχουν περάσει εβδομήντα και πλέον χρόνια 
από την απελευθέρωση των εγκλείστων του κολαστηρίου 
από τους Ρώσους, το όνομα αυτό εξακολουθεί να προκαλεί 
ακόμα και σήμερα φρίκη. «Auschwitz» είναι η γερμανική 
ονομασία της Πολωνικής πόλης Oswiecim, περίπου 60 
χιλιόμετρα βoρειοδυτικά της Κρακοβίας, εκεί όπου οι 

Ναζί μετέτρεψαν τις παλιές στρατιωτικές εγκαταστάσεις 
στο φρικτότερο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Αυτό που 
σοκάρει τον επισκέπτη, αφού περάσει το κατώφλι με 
την κυνική επιγραφή «Arbeit macht Frei» (Η εργασία 
απελευθερώνει), είναι η μεθοδικότητα, η εντατική μελέτη 
των διαδικασιών και η κατασκευή τέτοιων υποδομών, 
ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα 
στο έργο αυτό. Η σημερινή μας επίσκεψη απαιτεί γερό 
στομάχι, ειδικά όταν θα βρεθούμε μπροστά στα εκθέματα 
με προσωπικά αντικείμενα, μικρά παπούτσια και ρούχα 
παιδιών, πολλά από τα οποία ήταν νηπιακής ηλικίας όταν 
δολοφονήθηκαν. Το εξαιρετικά οργανωμένο μουσείο που 
δέχεται περισσότερους από 1.500.000 επισκέπτες ετησίως, 
είναι ιδιαίτερα διδακτικό και λειτουργεί σαν μια σοβαρή 
προειδοποίηση για τους κινδύνους του ολοκληρωτισμού 
και του φανατισμού κάθε απόχρωσης. Επιστροφή στην 
Κρακοβία και χρόνος ελεύθερος.

4Η ΜΈΡΑ  ΑΛΑΤΟΡΥΧΈΙΑ ΒΙΈΛΙΤΣΚΑ - ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ                                               
Πρωινό και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε προαιρετικά τα 
περίφημα αλατωρυχεία της Wieliczka, σε απόσταση μόλις 
15 χλμ από το κέντρο της Κρακοβίας. Τα αλατωρυχεία 
έχουν ιστορία 700 ετών και εκτείνονται σε  περισσότερα 
από 300 χιλιόμετρα υπόγειων στοών. Μία στοά μάλιστα έχει 
διαμορφωθεί σε παρεκκλήσι προς τιμήν του Ευλογημένου 
Κίνγκα, προστάτη Αγίου των εργαζομένων σε ορυχεία. Η 
«αλατόγλυπτη» εκκλησία έχει σκαλιστεί, εξ ολοκλήρου, 
από τους ίδιους τους αλατωρύχους οι οποίοι έφτιαξαν 
ακόμη και τους πολυελαίους από κρυστάλλους αλατιού. 
Επιστροφή στην Κρακοβία και ελεύθερος χρόνος στο 
ιστορικό κέντρο . Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο 
για την πτήση επιστροφής
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1Η ΗΜΈΡΑ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΥΒΛΙΝΟ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα 
της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, το Δουβλίνο. Άφιξη, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΈΡΑ ΔΟΥΒΛΙΝΟ - ΜΠΈΛΦΑΣΤ - ΔΟΥΒΛΙΝΟ
Πρωινή αναχώρηση για την θρυλική πρωτεύουσα της 
Βόρειας Ιρλανδίας, το Μπέλφαστ. Πανοραμική ξενάγηση στην 
πόλη κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων 
τον κεκλιμένο πύργο του ρολογιού, το κτίριο της Όπερας, το 
Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο Κουίνς και την παμπ Κράουν. 
Συνεχίζουμε για το δυτικό Μπέλφαστ, όπου θα ξεναγηθούμε 
στην περιοχή των εχθροπραξιών μεταξύ καθολικών και 
προτεσταντών κατά τις δεκαετίες 1970-1990 και του 
σημερινού τείχους της Ειρήνης. Επίσης θα επισκεφτούμε 
το Dock στο οποίο κατασκευάστηκε ο Τιτανικός. Χρόνος 
ελεύθερος και επιστροφή στο Δουβλίνο. Διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΈΡΑ ΔΟΥΒΛΙΝΟ - ΞΈΝΑΓΗΣΗ
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην πανέμορφη πόλη 
του Δουβλίνου. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα 
περάσουμε από την κεντρική λεωφόρο Ο’ Κόνελ, θα δούμε 
το ιστορικό κτίριο του Ταχυδρομείου, το παλαιό Τελωνείο 
του 18ου αιώνα και θα καταλήξουμε στο Κολλέγιο της 
Αγίας Τριάδος για να επισκεφτούμε την Βιβλιοθήκη του 
και να θαυμάσουμε το μοναδικό Book of Kells. Ακολουθεί 
επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (συλλογή 
χρυσών κέλτικων κοσμημάτων). Στη συνέχεια θα 
επισκεφτούμε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου, 
σύμβολο της προτεσταντικής εκκλησίας της Ιρλανδίας, το 
Φοίνιξ Παρκ, το μεγαλύτερο αστικό πάρκο της Ευρώπης, το 
αποστακτήριο ουίσκυ Jameson, καθώς και τις εγκαταστάσεις 
της ζυθοποιίας Guinness. Επίσης, καιρού επιτρέποντος, θα 
πραγματοποιήσουμε μια μικρής διάρκειας κρουαζιέρα στα 
ήρεμα νερά του Λίφι, απ΄ όπου θα θαυμάσουμε τα ιστορικά 
κτίρια της πόλης. Η εξερεύνηση του Δουβλίνου συνεχίζεται 
στους γνωστούς πεζόδρομους Crafton και Ηenry για ψώνια, 
φαγητό, καφέ κλπ. Η βόλτα μας ολοκληρώνεται στην 
περιοχή Temple Bar, μία από τις παλαιότερες της πόλης, όπου 
θα έχουμε την ευκαιρία απολαύσουμε ένα ποτήρι μπύρα σε 
κάποια από τις δεκάδες παμπ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

ΔΟΥΒΛΙΝΟ - ΜΠΕΛΦΑΣΤ 
5 HMEPEΣ (25-29.10)

4Η ΗΜΈΡΑ   NEWGRANGE & ΛΟΦΟΙ ΤΟΥ TARA
Πρωινό και προαιρετική εκδρομή στις σημαντικότερες 
προϊστορικές τοποθεσίες της Ιρλανδίας που βρίσκονται 
κοντά στον ποταμό Boyne. Το Newgrange είναι τεράστιο 
πέρασμα του τάφου που χρονολογείται από τη Νεολιθική 
περίοδο. Χτισμένο γύρω στο 3200 π.Χ., προηγήθηκε τόσο 
του Stonehenge όσο και των αιγυπτιακών πυραμίδων. Η 
κυκλική οροφή υποστηρίζεται από ένα τοίχο αντιστήριξης 
από λευκές πέτρες χαλαζία και μεγάλες πέτρες σκαλισμένες 
σε σπιράλ και άλλα σχέδια. Μέσα από τα περάσματα και τους 
θαλάμους, και στο Χειμερινό Ηλιοστάσιο, ο ανατέλλοντος 
ήλιος φωτίζει το εσωτερικό. Το Newgrange είναι μέρος της 
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.Ο λόφος της Ταρά 
παίζει μεγάλο ρόλο στην ιρλανδική ιστορία και τη μυθολογία, 
ως παραδοσιακό χώρο εγκαινίων των αρχαίων ψηλών 
βασιλέων. Υπάρχουν εδώ αρκετές πέτρινες κατασκευές, ο 

παλαιότερος από τους οποίους είναι ο μεγαλιθικός τάφος 
που ονομάζεται Μοίρα των ομήρων, που θεωρείται ότι 
χτίστηκε περίπου το 3000 π.Χ. Οι χωματουργικές εργασίες 
εδώ περιλαμβάνουν δύο συνδεδεμένα περιβλήματα, ένα 
φρούριο δακτυλίου και ένα δαχτυλίδι. Και οι δύο αρχαίοι 
χώροι συνδυάζονται στο Newgrange και στο Hill of Tara Day 
Trip από το Δουβλίνο, μια  περιήγηση για να συζητήσουμε την 
ιστορία και τη μυθολογία που συνδέονται με τα δύο μνημεία.

5Η ΗΜΈΡΑ  ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Νωρίς το πρωί μετάβαση στο αεροδρόμιο για την απευθείας 
πτήση επιστροφής στη πόλη μας .

Δουβλίνο  5 ημέρες Αναχώρηση 25-29/10  Ryanair  πακέτο διακοπών

Ξενοδοχείο-Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί Επιβάρυνση Μονόκλινου Παρατηρήσεις

Jurys Inn Dublin - Parnell Street 4* Πρωινό 389 309 160
Θεσσαλονίκη - Δουβλίνο 14.00 - 16.05
Δουβλίνο - Θεσσαλονίκη 06.15 - 12.05

The Castle Hotel - Parnell Square 4* Πρωινό 399 309 160

πακέτο εκδρομής 60 ευρώ

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κράτηση έως 10 Οκτωβρίου . Από τις 11 Οκτωβρίου οι τιμές αυξάνονται 100€ κατά άτομο. Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν προαγοραστει και η τιμή πώλησης 
της εκδρομής είναι εγγυημένη μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Στην τιμή περιλαμβάνεται χειραποσκευή 5 kg 40 X20 X25. Το κόστος extra αποσκευής  20kg είναι 80€.  

Τιμή συμμετοχής στην προαιρετική εκδρομή  Newgrange και Λόφοι  Τάρα 40€ .  (Minimum συμμετοχή 16 ατόμων) Φόροι αεροδρομίων  45€

Κρακοβία 4 ημέρες Αναχώρηση 28-31/10  Ryanair  πακέτο διακοπών

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί Επιβάρυνση Μονόκλινου Παρατηρήσεις

INX Design Hotel (Κεντρικό) 4* Πρωινό 339 295 90 Θεσσαλονίκη - Κρακοβία  11.05 - 12.00
Κρακοβία - Θεσσαλονίκη   11.30 - 14.25

Mercure Old Town (Κεντρικό) 4* Πρωινό 349 299 110

πακέτο εκδρομής 50€

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κράτηση έως 10 Οκτωβρίου . Από τις 11 Οκτωβρίου οι τιμές αυξάνονται 100€ κατά άτομο. Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν προαγοραστει και η τιμή πώλησης 
της εκδρομής είναι εγγυημένη μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Στην τιμή περιλαμβάνεται χειραποσκευή  5 kg 40 X20 X25.   Το κόστος extra αποσκευής  20kg είναι 60 €. Τιμή συμμετοχής στην 

προαιρετική εκδρομή  Αλατορυχεία Βιέλιτσκα 20€ (δεν περιλαμβάνεται η τιμή εισόδου) .Τιμή συμεμτοχής στην προαιρετική εκδρομή  στο Άουσβιτς  25€  (δεν περιλαμβάνεται η τιμή 
εισόδου & ξεναγού ) . (Minimum συμμετοχή 16 ατόμων) Φόροι αεροδρομίων  45€
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ΜΑΛΤΑ
4 HMEPEΣ (22-29.10) 

1Η ΗΜΈΡΑ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ - ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΛΈΤΑ.
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μάλτα. Άφιξη 
και μεταφοράστη Βαλέτα για να γνωρίσουμε την περίφημη 
πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη. 
Η ξενάγηση γίνεται με τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των 
αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τμήμα της Παλιάς Πόλης. 
Πρόκειται για μια μοναδική καστρούπολη  με ιδιαίτερη 
ιστορική σημασία και απεριόριστη ομορφιά. Θα περπατήσουμε 
στα στενά γραφικά δρομάκια και θα απολαύσουμε τα 
στοιχεία μιας άλλης εποχής. Θα θαυμάσουμε τους κήπους 
Μπαράκα, απ’ όπου θα δούμε την πανοραμική θέα των δύο 
φυσικών λιμανιών της Μάλτας και των τριών ιστορικών 
πόλεων που συνδέονται με τις δύο μεγάλες πολιορκίες του 
1565 και 1942. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2Η ΗΜΈΡΑ ΒΑΛΈΤΑ - ΒΙΤΤΟΡΙΟΖΑ - ΜΑΡΣΑΛ ΟΚ - ΡΑΜΠΑΤ - 
ΜΈΔΙΝΑ - ΜΟΣΤΑ
Μετά το πρωινό μας θα αρχίσουμε την ξενάγησή μας με 
πανοραμική θέα γύρω από τις οχυρώσεις της Βαλέτας. Θα 
έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε τα εντυπωσιακά τείχη που 
την περιβάλλουν και την γεωγραφική της θέση. Έπειτα θα 
προχωρήσουμε στη μεσαιωνική οχυρωμένη πόλη Βιττοριόζα, 
όπου εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την εκκλησία 16ου 
αιώνα του Αγίου Λορέντζου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το Marsaxlokk-το μεγαλύτερο ψαροχώρι της Μάλτας. Εδώ, 

θα έχετε ελεύθερο χρόνο για να περιπλανηθείτε στην αγορά 
ή απλά να χαλαρώσετε παρακολουθώντας τα πολύχρωμα 
ψαροκάικα και να πιείτε καφέ μποροστά στη μοναδική 
εικόνα που δημιουτγούν τα πολύχρωμα ψαροκάικα . Στην 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Ραμπάτ και γύρω από την 
περίμετρο της Μεδίνας που ήταν κάποτε η πρωτεύουσα της 
Μάλτας. Προχωρώντας μέσω μιας υπαίθριας διαδρομής θα 
καταλήξουμε στο χωριό Μόστα, που βρίσκεται στο κέντρο 
του νησιού και είναι γνωστό για την εκκλησία με τον τρίτο 
μεγαλύτερο αυτό στηριζόμενο τρούλο σε όλη την Ευρώπη.

3Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΟΑΙΡΈΤΙΚΗ ΈΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΚΟΖΟ.
Ελεύθερη ημέρα. Η πρότασή μας είναι η ολοήμερη 
εκδρομή στο μαγευτικό νησί Γκόζο. Για να φτάσουμε στο   
δεύτερο μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους της Μάλτας, 
μεταφερόμαστε στο πορθμείο και επιβιβαζόμαστε στο ferry 
boat. Η εξαιρετική ομορφιά του τοπίου, τα υπέροχα σπίτια και 
οι αγροικίες, η εναλλαγή των εικόνων που θα συναντήσετε θα 
σας πείσουν σίγουρα, για το πόσο άξιζε η επίσκεψή σας στο 
νησί του Γκόζο. Θα επισκεφτούμε την Ggantija, με τα μοναδικά 
ευρήματα από την Νεολιθική εποχή, την πρωτεύουσά του 
Γκόζο Βικτώρια, με το περίφημο κάστρο και την παλιά πόλη, 
στη συνέχεια το παραδοσιακό χωριό Φοντάνα, όπου μπορείτε 
να αγοράσετε παραδοσιακά προϊόντα και τέλος το γραφικό 
ψαροχώρι Xlendi, όπου μπορείτε προαιρετικά να γευματίσετε.

4Η ΗΜΈΡΑ ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Τελευταία ημέρα στο νησί των ιπποτών όπου θα έχετε 
ελεύθερο χρόνο για να περπατήσετε και να επισκεφθείτε 
την αγορά για τα τελευταία σας ψώνια. Νωρίς το μεσημέρι 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής 
στην πόλη μας.

  8

Μάλτα 4 ημέρες Αναχωρήσεις  22-25/10 & 29/10 -01/11  Ryanair  πακέτο διακοπών

Ξενοδοχείο-Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί Επιβάρυνση Μονόκλινου Παρατηρήσεις

Alexandra Hotel 3*-Αγ.Ιουλιανός 3* Πρωινό 245 200 90
22/10 Θεσσαλονίκη - Μάλτα 09.10 - 09.35                               
25/10  Μάλτα - Θεσσαλονίκη 14.35 - 17.10 

29/10 Θεσσαλονίκη - Μάλτα 09.10 - 09.35  
01/11 Μάλτα - Θεσσαλονίκη 14.35 - 17.10

St. Julians Bay - Αγ.Ιουλιανός 3* Πρωινό 285 225 120

Cavalieri Art 4* - Αγ.Ιουλιανός 4* Πρωινό 315 250 135

Argento - Αγ.Ιουλιανός 4* Πρωινό 309 260 149

πακέτο εκδρομής 50 ευρώ

Το αεροπορικό εισιτήριο υπολογίστηκε στα 80€.Οποιαδήποτε διαφορά την ημέρα της κράτησης θα διαφοροποιήσει ανάλογα την τελική τιμή της εκδρομής.  Οι εκδρομές πραγματοποιούνται 
με minimum συμμετοχή 15 ατόμων. Στην τιμή περιλαμβάνεται  χειραποσκευή 5 kg 40 X20 X25 για κάθε άτομο .Το κόστος extra αποσκευής  20kg είναι 60 €.  Φόροι αεροδρομίων  45€
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ΜΑΛΤΑ
5 HMEPEΣ (25-29.10)

1Η ΗΜΈΡΑ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ.
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μάλτα. Άφιξη 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας . Στη συνέχεια μετάβαση 
στη Βαλέτα με τον αρχηγό μας για μια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη των Ιπποτών.

2Η ΗΜΈΡΑ ΒΑΛΈΤΑ  
Πρωινό και μετάβαση στη Βαλέτα για να γνωρίσουμε την 
περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του Αγ. 
Ιωάννη. Η ξενάγηση γίνεται με τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία 
των αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τμήμα της Παλιάς 
Πόλης. Πρόκειται για μια μοναδική καστρούπολη με ιδιαίτερη 
ιστορική σημασία και απεριόριστη ομορφιά. Θα περπατήσουμε 
στα στενά γραφικά δρομάκια και θα απολαύσουμε τα στοιχεία 
μιας άλλης εποχής. Θα θαυμάσουμε τους κήπους Μπαράκα, 
απ’ όπου θα δούμε την πανοραμική θέα των δύο φυσικών 
λιμανιών της Μάλτας και των τριών ιστορικών πόλεων που 
συνδέονται με τις δύο μεγάλες πολιορκίες του 1565 και 
1942. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3Η ΗΜΈΡΑ BAΛΈΤΑ - ΒΙΤΤΟΡΙΟΖΑ - ΜΑΡΣΑΛ ΟΚ - ΡΑΜΠΑΤ - 
ΜΈΔΙΝΑ - ΜΟΣΤΑ
Μετά το πρωινό μας θα αρχίσουμε την ξενάγησή μας με 
πανοραμική θέα γύρω από τις οχυρώσεις της Βαλέτας. 
Θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε τα εντυπωσιακά 

τείχη που την περιβάλλουν και την γεωγραφική της θέση. 
Έπειτα θα προχωρήσουμε στη μεσαιωνική οχυρωμένη 
πόλη Βιττοριόζα, όπου εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να 
δούμε την εκκλησία 16ου αιώνα του Αγίου Λορέντζου. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το Marsaxlokk-το μεγαλύτερο 
ψαροχώρι της Μάλτας. Εδώ, θα έχετε ελεύθερο χρόνο για 
να περιπλανηθείτε στην αγορά ή απλά να χαλαρώσετε 
παρακολουθώντας τα πολύχρωμα ψαροκάικα και να πιείτε 
καφέ μποροστά στη μοναδική εικόνα που δημιουτγούν τα 
πολύχρωμα ψαροκάικα . Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για το Ραμπάτ και γύρω από την περίμετρο της Μεδίνας που 
ήταν κάποτε η πρωτεύουσα της Μάλτας. Προχωρώντας μέσω 
μιας υπαίθριας διαδρομής θα καταλήξουμε στο χωριό Μόστα, 
που βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και είναι γνωστό για την 
εκκλησία με τον τρίτο μεγαλύτερο αυτό στηριζόμενο τρούλο 
σε όλη την Ευρώπη. 

4Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΟΑΙΡΈΤΙΚΗ ΈΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΚΟΖΟ
Ελεύθερη ημέρα. Η πρότασή μας είναι η ολοήμερη 
εκδρομή στο μαγευτικό νησί Γκόζο. Για να φτάσουμε στο 
δεύτερο μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους της Μάλτας, 
μεταφερόμαστε στο πορθμείο και επιβιβαζόμαστε στο ferry 
boat. Η εξαιρετική ομορφιά του τοπίου, τα υπέροχα σπίτια και 
οι αγροικίες, η εναλλαγή των εικόνων που θα συναντήσετε 
θα σας πείσουν σίγουρα, για το πόσο άξιζε η επίσκεψή σας 

Μάλτα 5 ημέρες Αναχώρηση 25-29/10  Ryanair  πακέτο διακοπών

Ξενοδοχείο-Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί Επιβάρυνση Μονόκλινου Παρατηρήσεις

Alexandra Hotel 3*-Αγ.Ιουλιανός 3* Πρωινό 255 205 100

Θεσσαλονίκη - Μάλτα  
17.35 - 18.20                                              

Μάλτα  - Θεσσαλονίκη  
06.10 - 08.45                                        

St. Julians Bay - Αγ.Ιουλιανός 3* Πρωινό 325 250 154

Cavalieri Art 4* - Αγ.Ιουλιανός 4* Πρωινό 355 265 180

Argento - Αγ.Ιουλιανός 4* Πρωινό 435 310  250 

πακέτο εκδρομής 50 ευρώ

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κράτηση έως 10 Οκτωβρίου . Από τις 11 Οκτωβρίου οι τιμές αυξάνονται 100€ κατά άτομο. Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν προαγοραστεί και η τιμή πώλησης 
της εκδρομής είναι εγγυημένη μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Στην τιμή περιλαμβάνεται χειραποσκευή 5 kg 40 X20 X25.Το κόστος extra αποσκευής  20kg είναι 60€.  

Φόροι αεροδρομίων  45€

στο νησί του Γκόζο. Θα επισκεφτούμε την Ggantija, με 
τα μοναδικά ευρήματα από την Νεολιθική εποχή, την 
πρωτεύουσά του Γκόζο Βικτώρια, με το περίφημο κάστρο 
και την παλιά πόλη, στη συνέχεια το παραδοσιακό χωριό 
Φοντάνα, όπου μπορείτε να αγοράσετε παραδοσιακά 
προϊόντα και τέλος το γραφικό ψαροχώρι Xlendi, όπου 
μπορείτε προαιρετικά να γευματίσετε.

5Η ΗΜΈΡΑ ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και πολύ νωρίς μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής στην πόλη μας.



10

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ 
ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΟΛΔΑΒΑ 

6 HMEPEΣ (23-28.10)

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση . Άφιξη και 
θα ακολουθήσει η πανοραμική ξενάγηση μας, με τα
ωραιότερα κτίρια της Βουδαπέστης που είναι χτισμένα 
πάνω στις όχθες του Δούναβη, μεταξύ των οποίων το
Βασιλικό Ανάκτορο, εκκλησίες, ιστορικά ανάκτορα και 
το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας. Έπειτα συνεχίζουμε την
περιήγηση μας με τα πόδια. Η συνοικία του Πύργου και 
η Παλιά Πόλη έχουν πεζοδρομηθεί και επανέκτησαν την
αρχική τους γοητεία. Στην περιοχή του λόφου του Πύργου, 
μπορεί κανείς να επισκεφτεί εκτός από το Ανάκτορο
των Αψβούργων, το Μουσείο Ιστορίας της Βουδαπέστης, 
την κρήνη του Ματθία, το Θέατρο του Πύργου, το
Ανάκτορο Σάντορ αλλά και την Εθνική Πινακοθήκη 
Ουγγαρίας, όπου είναι συγκεντρωμένα τα πολυτιμότερα
έργα ουγγρικής τέχνης. Περπατώντας την παλιά πόλη 
της Βούδας, σταθείτε στην οδό των Λόρδων, όπου
παλιότερα έμεναν αριστοκράτες και έμποροι. Αξίζει να 
δείτε την εκκλησία του Αγίου Ματθία, τον «Προμαχώνα
των Ψαράδων» με τους κωνικούς πύργους και την 
υπέροχη θέα. Το βράδυ σας προτείνουμε μια κρουαζιέρα
στον ποταμό Δούναβη για να θαυμάσετε εν πλω τα 
φωταγωγημένα κτίρια της πόλης με την μακροχρόνια
ιστορία και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στην
διάθεση των εκδρομέων 

2Η ΗΜΈΡΑ ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΒΙΈΝΝΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Βιέννη. Άφιξη και 
αμέσως ξεκινάμε της περιήγησης της πόλης με το
ανάκτορο Mπελβεντέρε και στη συνέχεια θα περιηγηθούμε 
στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα
θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, 
όπως το Δημοτικό Πάρκο, τα χειμερινά ανάκτορα

4Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΑΓΑ - ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και αναχωρούμε για τη ξενάγηση της Παλιάς πόλης, 
όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης 
(Staromestske namesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το 
αστρονομικό ρολόι, το ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή 
συνοικία, το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο 
του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ 
(Václavské namesti), την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο 
φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε στη πέτρινη γέφυρα του 
Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Το μεσημέρι 
χρόνος ελεύθερος για καφέ ή ψώνια στο κένρο της πόλης 
στην διάθεση των εκδρομέων. Το βράδυ προαιρετική 
διασκέδαση σε μεσαιωνική ταβέρνα της πόλης .

5Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΟΝ ΜΟΛ-
ΔΑΒΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση της Καστρούπολης 
και του Κάστρου όπου θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, 
το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, 
την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον 
Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου 
κ.α. Στην συνέχεια χρόνος ελεύθερος για καφέ ή ψώνια 
στο κέντρο της πόλης στην διάθεση των εκδρομέων. Το 
απόγευμα (προαιρετικά) θα επιβιβαστούμε από την όχθη 
της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι – για να απολαύσουμε 
δίωρη κρουαζιέρα στο Μολδάβα όπου θα θαυμάσουμε την 
μεσαιωνική πόλη, με φωταγωγημένα όλα της τα ιστορικά 
κτίρια.

6Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΑΓΑ - ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και στην συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής
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Χόφμπουργκ, την Όπερα, το Τετράγωνο των Mουσείων, 
την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το νεοκλασικό
Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό 
Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία
του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε και την εκπληκτική 
εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας και το βράδυ χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο.

3Η ΗΜΈΡΑ ΣΈΝΜΠΡΟΥΝ - ΠΈΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
- ΠΡΑΓΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για το ανάκτορο και τον κήπο του 
Σενμπρούν, που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών και
ήταν η πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής 
οικογένειας. Θα επισκεφτούμε τα σημαντικότερα δωμάτια
και την μεγάλη αίθουσα χορού και στη συνέχεια θα 
μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο για την περιπατητική
μας ξενάγηση . Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από τα 
Ανάκτορα Χόφμπρουκ. Το σύμπλεγμα του Hofburg
περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά 
μουσεία, ένα παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή
Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα 
γραφεία του προέδρου της Αυστρίας. Στη συνέχεια, θα 
δούμε την Ελληνική γειτονιά με την Εκκλησία της Αγίας 
Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, όπου θα θαυμάσουμε την
μοναδική εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ - Κρήνη 
αφιερωμένη στο Γάμο του  Ιωσήφ με την Μαρία, την
Πλατεία Γκράμπεν με τον μεγαλοπρεπή στύλο της 
Πανώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος
απεικονίζει έναν άγιο και έναν άγγελο που παρακολουθούν 
την εξόντωση μίας μάγισσας. Χρόνος ελεύθερος για
καφέ και συνεχίζουμε οδικώς για την Πράγα. Άφιξη 
αργά το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
μεταφερθούμε στο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας

Βουδαπέστη - Βιέννη - Πράγα 
6 ημέρες

Αναχώρηση 23-28/10  Wizzair  & Charter Aegean πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί Επιβάρυνση Μονόκλινου Παρατηρήσεις

Mercure International  Simms  
or Similar  (Hμικεντρικά)

4* Πρωινό 349 289 119

 23.10  Θεσσαλονικη -  Bουδαπέστη 
Wizzair 13.50 - 14.25

 28.10  Πράγα - Θεσσαλονίκη
   Αegean 12.00 - 15.10

Στην τιμή περιλαμβάνεται χειραποσκευή 8 kg για κάθε άτομο και αποσκευή 23Κg  κατά άτομο. (δεν περιλαμβάνονται είσοδοι σε μουσεία & ξεναγοί). Στην πτήση της Ryanair  περιλαμβάνεται χειραποσκευή 5 kg 40 
Χ 20 Χ25 για κάθε άτομο .Το κόστος επιπλέον αποσκευής  20kg είναι 40 €.   Φόροι αεροδρομίων 145€. Μεταφορά απο Βόλο 20€  ανα διαδρομή, Λάρισα/Καβάλα/Δράμα/Κοζάνη/Πτολεμαίδα 15€ ανα διαδρομή  και 

Κατερίνη/Βέροια 10€ ανα διαδρομή
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άγιο και έναν άγγελο που παρακολουθούν την εξόντωση 
μίας μάγισσας. Η μάγισσα αυτή, στην ουσία,  είναι η 
πανούκλα. Αναχώρηση για την Πράγα. Άφιξη τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

6Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΑΓΑ - ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ                                   
Πρωινό και  ξενάγηση της Παλιάς πόλης, όπου μεταξύ άλλων 
θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske na-
mesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, 
το ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό 
Πύργο της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το 
Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské names-
ti), την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα 
περπατήσουμε στη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη 
με 30 αγάλματα αγίων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  Το 
απόγευμα χρόνος ελεύθερος  για καφέ ή ψώνια στο κέντρο 
της πόλης στην διάθεση των εκδρομέων . Το βράδυ σας 
προτείνουμε διασκέδαση σε μεσαιωνική ταβέρνα με μουσική 
από φυσιτά όργανα και νταούλια της εποχής .

7Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΟΑΙΡΈΤΙΚΗ ΣΤΟ ΚΑΡ-
ΛΟΒΥ ΒΑΡΥ                                  
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση της Καστρούπολης 
και του Κάστρου όπου θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, 
το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, 
την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον 
Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου 
κ.α. Στη συνέχεια αναχώρηση για την  όμορφη λουτρόπολη, 
το Κάρλοβι Βάρι, που ακούγεται σχεδόν σαν θρύλος στο 
βορρά, όπου βουνά, δάση και χωριά περνούν από τα μάτια μας 
στη διαδρομή σαν εικονογραφημένο βιβλίο. Η πανέμορφη 
λουτρόπολη θα μας εντυπωσιάσει με το πράσινο, τα γάργαρα 
νερά και τα υπέροχα κτίρια. Επιστροφή στην Πράγα.

8Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΑΓΑ - ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και στην συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΈΛΙΓΡΑΔΙ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για το 
Βελιγράδι. Άφιξη το απόγευμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία της πόλης.

2Η ΗΜΈΡΑ ΒΈΛΙΓΡΑΔΙ CITY TOUR - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε  την ‘’πανοραμική’’ περιήγηση  
μας στην Βελιγράδι . Θα δούμε τον Άγιο Σάββα, το 
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό 
Θέατρο, τον ιστορικό σιδηροδρομικό Σταθμό αλλά και 
τα κατεστραμμένα, ακόμη, κτίρια από τους  νατοϊκούς  
βομβαρδισμούς. Τέλος θα επισκεφτούμε Kalemegdan, 
το φρούριο – κάστρο της πόλης και τη φυλακή Νεμπόισα 
εκεί όπου φυλακίστηκε ο οραματιστής των ενωμένων 
Βαλκανίων Ρήγας Φεραίος. Αναχώρηση για την  Βουδαπέστη 
με ενδιάμεσες στάσεις. ‘Άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο

3Η ΗΜΈΡΑ ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Πρωινό και  πανοραμική περιήγηση μας, με τα ωραιότερα 
κτίρια της Βουδαπέστης που είναι χτισμένα πάνω στις όχθες 
του Δούναβη, μεταξύ των οποίων το Βασιλικό Ανάκτορο, 
εκκλησίες, ιστορικά ανάκτορα και το Κοινοβούλιο της 
Ουγγαρίας. Έπειτα συνεχίζουμε την περιήγηση μας με τα 
πόδια. Η συνοικία του Πύργου και η Παλιά Πόλη έχουν 
πεζοδρομηθεί και επανέκτησαν την αρχική τους γοητεία. 
Στην περιοχή του λόφου του Πύργου, μπορεί κανείς να 
επισκεφτεί εκτός από το Ανάκτορο των Αψβούργων, το 
Μουσείο Ιστορίας της Βουδαπέστης, την κρήνη του Ματθία, 
το Θέατρο του Πύργου, το Ανάκτορο Σάντορ αλλά και την 
Εθνική Πινακοθήκη Ουγγαρίας, όπου είναι συγκεντρωμένα
τα πολυτιμότερα έργα ουγγρικής τέχνης. Περπατώντας την 
παλιά πόλη της Βούδας, σταθείτε στην οδό των Λόρδων, 
όπου παλιότερα έμεναν αριστοκράτες και έμποροι. Αξίζει 
να δείτε την εκκλησία του Αγίου Ματθία, τον «Προμαχώνα 
των Ψαράδων» με τους κωνικούς πύργους και την υπέροχη 
θέα. Το βράδυ σας προτείνουμε μια κρουαζιέρα στον ποταμό 
Δούναβη για να θαυμάσετε εν πλω τα φωταγωγημένα κτίρια 

της πόλης με την μακροχρόνια ιστορία και την πλούσια 
πολιτιστική κληρονομιά.

4Η ΗΜΈΡΑ ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΒΙΈΝΝΗ (ΞΈΝΑΓΗΣΗ)
Πρωινό και  αναχώρηση για την Βιέννη. Άφιξη και θα 
ακολουθήσει  πανοραμική ξενάγηση περιήγηση στην 
αυτοκρατορική πόλη. θα δούμε το ανάκτορο Mπελβεντέρε 
και θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, 
όπου θα θαυμάσουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της
Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, θα περάσουμε από τα 
χειμερινά ανάκτορα Χόφμπουργκ, την Όπερα, το Τετράγωνο 
των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το 
νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το 
παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία 
του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία του 
Αγίου Καρόλου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια 
ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο με την συνοδεία του 
αρχηγού μας .

5Η ΗΜΈΡΑ ΣΈΝΜΠΡΟΥΝ - ΠΈΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - 
ΠΡΑΓΑ                                   
Πρωινό και  ξεκιάμε την ξενάγηση απο το ανάκτορο και τον 
κήπο του Σενμπρούν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών,
πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. 
Θα δούμε στα σημαντικότερα δωμάτια και αίθουσες χορών 
του παλατιού και θα συνεχίζουμε με την περιπατητική μας 
ξενάγηση . Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα 
Χόφμπρουκ. Το σύμπλεγμα του Hofburg περιλαμβάνει 
τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά μουσεία, ένα 
παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, 
τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του προέδρου 
της Αυστρίας. Στη συνέχεια, θα δούμε την Ελληνική γειτονιά 
με την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, όπου 
θα  θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ 
- Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του  Ιωσήφ με την Μαρία, την 
Πλατεία Γκράμπεν με τον  μεγαλοπρεπή στύλο της Πανώλης 
ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος απεικονίζει έναν 

ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
8 HMEPEΣ (21-28.10 & 31.10 - 07.11)

Οδικοαεροπορική  Πράγα - Βιέννη  
Βουδαπέστη -Βελιγράδι   8ημέρες

Αναχώρηση 21-28/10 & 31/10 - 07/11   Charter Aegean πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί Επιβάρυνση Μονόκλινου Παρατηρήσεις

International (Hμικεντρικό)
Simms (Hμικεντρικό) 
Crystal (Κεντρικό) or similar

4* Πρωινό 385 285 199
28.10  Πράγα-Θεσσαλονικη 

Αegean 12.00 - 15.10
 31.10  Θεσσαλονίκη -Πράγα

Αegean 23.00 - 00.10

Στην τιμή περιλαμβάνεται χειραποσκευή 8 kg για κάθε άτομο και αποσκευή 23Κg  κατά άτομο. (δεν περιλαμβάνονται είσοδοι σε μουσεία & ξεναγοί).   Φόροι αεροδρομίων 85€. Μεταφορά απο Βόλο 20€  ανα διαδρομή, 
Λάρισα/Καβάλα/Δράμα/Κοζάνη/Πτολεμαίδα 15€ ανα διαδρομή  και Κατερίνη/Βέροια 10€ ανα διαδρομή



12

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΑΥΑΡΙΑΣ - ΠΡΑΓΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΟΛΔΑΒΑ-ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 

5 HMEPEΣ (24-28.10)

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΥΡΈΜΒΈΡΓΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση. Άφιξη και 
θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας στην όμορφη
Νυρεμβέργη, την πόλη που συνέδεσε το όνομα της με 
την νεώτερη ιστορία της Γερμανίας και πατρίδα του
ζωγράφου της Αναγέννησης, Άλμπερτ Ντύρερ. Θα 
δούμε το εντυπωσιακό κέντρο, που διαρρέει ο ποταμός
Ρέγκνιτζ, με τα μεσαιωνικά κτίρια και τα οχυρωματικά 
έργα που την περιβάλλουν . Θα γνωρίσουμε το κτίριο που
στέγασε το Συμμαχικό Δικαστήριο του Β’ Παγκοσμίου 
πολέμου, την κεντρική πλατεία, το Δημαρχείο και τον
εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο

2Η ΗΜΈΡΑ ΝΥΡΈΜΒΈΡΓΗ - ΜΟΝΑΧΟ - ΝΥΡΈΜΒΈΡΓΗ
Πρωινό και αναχώρηση για Μόναχο. Άφιξη στην πρωτεύουσα 
της Βαυαρίας όπου και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας από 
την κεντρική πλατεία Μάριενπλατς με το παλαιό δημαρχείο 
, το επιβλητικό νέο δημαρχείο με τις 43 καμπάνες και τον 
κίονα της Παναγίας, με το χρυσό άγαλμά της. Θα συνεχίσουμε 
με την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, η παλαιότερη εκκλησία 
του Μονάχου. Θα διασχίσουμε την Βικτουααλιενμαρκτ, 
μια ανοιχτή αγορά εδωδίμων. Θα δούμε την εκκλησία του 
Αγίου Ιωάννη Νέποκουμ, ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα 
δείγματα της αρχιτεκτονικής μπαρόκ και το σπίτι των 
αδελφών Ασσάμ, την εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ και αμέσως 
μετά τον καθεδρικό ναό της Παρθένου Μαρίας με τους 
χαρακτηριστικούς τρούλους ύψους 99 μέτρων! Προχωράμε 
στην Προμεντανεπλάτς και στον ιστορικό Ναό του Σωτήρος 
(Salvatorkirche) o οποίος το 1828 παρεχωρήθη από τον 
βασιλιά Λουδοβίκο Α΄ στον

Ελληνισμό της πόλης . Ακολουθεί η Τεατινέρ στράσσε 
(πεζόδρομος με καταστήματα)και η Οντεόνπλάτς, 
συνεχίζουμε στη Ρεσιντέντς στράσσε και την πλατεία του 
Μαξιμιλιαν΄υ Ιωσήφ, του πρώτου Βασιλιά της Βαυαρίας, 
εδώ βρίσκεται η κεντρική είσοδος του χειμερινού παλατιού 
(Ρεσιντέντς) και το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο της Όπερας 
του Μονάχου και τέλος θα δούμε το σπίτι όπου ο Μότσαρτ 
το 1780 έγραψε την όπερα της Ιδομενέας. Επιστροφή στην 
Νυρεμβέργη.

3Η ΗΜΈΡΑ ΝΥΡΈΜΒΈΡΓΗ - ΠΡΑΓΑ ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και αναχωρούμε για την Πράγα. Άφιξη, ξενάγηση της 
Παλιάς πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία 
της Παλιάς πόλης (Staromestske namesti), το μεσαιωνικό 
Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το ναό της Παναγίας Τυν, 
την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το 
Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία 
Βενσεσλάβ (Václavské namesti), την Εθνική βιβλιοθήκη, το 
Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε στη πέτρινη 
γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Το 
μεσημέρι χρόνος ελεύθερος για καφέ ή ψώνια στο κένρο της 
πόλης στην διάθεση των εκδρομέων. Το βράδυ προαιρετική
διασκέδαση σε μεσαιωνική ταβέρνα της πόλης.

4Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΟΝ ΜΟΛ-
ΔΑΒΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση της Καστρούπολης 
και του Κάστρου όπου θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, 
το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, 
την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον

Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου 
κ.α. Στην συνέχεια χρόνος ελεύθερος για καφέ ή ψώνια 
στο κέντρο της πόλης στην διάθεση των εκδρομέων. Το 
απόγευμα (προαιρετικά) θα επιβιβαστούμε από την όχθη 
της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι – για να απολαύσουμε 
δίωρη κρουαζιέρα στο Μολδάβα όπου θα θαυμάσουμε την 
μεσαιωνική πόλη, με φωταγωγημένα όλα της τα ιστορικά 
κτίρια.

5Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΑΓΑ - ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ                                   
Πρωινό και στην συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής

Παν. Βαυαρίας - Πράγα  5ημέρες Αναχώρηση 24-28/10   Ryanair & Charter Aegean πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί Επιβάρυνση Μονόκλινου Παρατηρήσεις

Semiramis International Simms 
or Similar (Hμικεντρικά)

4* Πρωινό 349 289 119

24.10  Θεσσαλονικη - Νυρεμβέργη 
Ryanair 07.30 - 08.50

28.10  Πράγα - Θεσσαλονίκη
Αegean 12.00 - 15.10

Στην τιμή περιλαμβάνεται χειραποσκευή 8 kg για κάθε άτομο και αποσκευή 23Κg  κατά άτομο. (δεν περιλαμβάνονται είσοδοι σε μουσεία & ξεναγοί). Στην πτήση της Ryanair  περιλαμβάνεται χειραποσκευή 5 kg 40 Χ 20 Χ25 για κάθε 
άτομο .Το κόστος επιπλέον αποσκευής  20kg είναι 40 €.   Φόροι αεροδρομίων 145€. Μεταφορά απο Βόλο 20€  ανα διαδρομή, Λάρισα/Καβάλα/Δράμα/Κοζάνη/Πτολεμαίδα 15€ ανα διαδρομή  και Κατερίνη/Βέροια 10€ ανα διαδρομή
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8 HMEPEΣ (21-28.10)

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΑΥΑΡΙΑΣ - ΠΡΑΓΑ

1Η&2Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΈΛΙΓΡΑΔΙ - ΖΑΓΚΡΈΜΠ
Συγκέντρωση το βράδυ στα γραφεία μας και αναχώρηση για 
το Βελιγράδι. Φτάνοντας νωρίς το πρωί θα Ξεκινήσουμε την 
‘’πανοραμική’’ περιήγηση  μας στην Βελιγράδι . Θα δούμε τον 
Άγιο Σάββα, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Εθνικό Μουσείο, 
το Εθνικό Θέατρο, τον ιστορικό σιδηροδρομικό Σταθμό 
αλλά και τα κατεστραμμένα, ακόμη, κτίρια από τους 
νατοϊκούς  βομβαρδισμούς. Τέλος θα επισκεφτούμε Kale-
megdan, το φρούριο – κάστρο της πόλης και τη φυλακή 
Νεμπόισα εκεί όπου φυλακίστηκε ο οραματιστής των 
ενωμένων Βαλκανίων Ρήγας Φεραίος. Συνεχίζουμε για το 
Ζάγκρεμπ, Άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο

3Η ΗΜΈΡΑ ΖΑΓΚΡΈΜΠ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΝΥΡΈΜΒΈΡΓΗ
Πρωινό σύντομη περιήγηση στην πόλη και αναχώρηση για 
Σάλτσμπουργκ . Άφιξη στο μοναδικό ‘’κάστρο αλατιού ‘’, το 
Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο 
μιας άλλης ρομαντικής εποχής Σύντομη δίωρη περιήγηση και 
συνεχίζουμε για Νυρεμβέργη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο

4Η ΗΜΈΡΑ ΝΥΡΈΜΒΈΡΓΗ 
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας στην 
όμορφη Νυρεμβέργη, την πόλη που συνέδεσε το όνομα της
με την νεώτερη ιστορία της Γερμανίας και πατρίδα του 
ζωγράφου της Αναγέννησης, Άλμπερτ Ντύρερ. Θα δούμε
το εντυπωσιακό κέντρο, που διαρρέει ο ποταμός Ρέγκνιτζ, 
με τα μεσαιωνικά κτίρια και τα οχυρωματικά έργα
που την περιβάλλουν . Θα γνωρίσουμε το κτίριο που 
στέγασε το Συμμαχικό Δικαστήριο του Β’ Παγκοσμίου 
πολέμου, την κεντρική πλατεία, το Δημαρχείο και τον 
εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό. Χρόνος ελεύθερος με την
συνοδεία του αρχηγού μας

5Η ΗΜΈΡΑ ΝΥΡΈΜΒΈΡΓΗ - ΜΟΝΑΧΟ - ΝΥΡΈΜΒΈΡΓΗ
Πρωινό και αναχώρηση για Μόναχο. Άφιξη στην πρωτεύουσα 
της Βαυαρίας όπου και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση 
μας από την κεντρική πλατεία Μάριενπλατς με το παλαιό 
δημαρχείο , το επιβλητικό νέο δημαρχείο με τις 43 
καμπάνες και τον κίονα της Παναγίας, με το χρυσό άγαλμά 
της. Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, η 
παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου. Θα διασχίσουμε την 
Βικτουααλιενμαρκτ, μια ανοιχτή αγορά εδωδίμων. Θα δούμε 
την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Νέποκουμ, ένα από τα 
αντιπροσωπευτικότερα δείγματα της αρχιτεκτονικής μπαρόκ 
και το σπίτι των αδελφών Ασσάμ, την εκκλησία του Αγίου 
Μιχαήλ και αμέσως μετά τον καθεδρικό ναό της Παρθένου 
Μαρίας με τους χαρακτηριστικούς τρούλους ύψους 99 
μέτρων! Προχωράμε στην Προμεντανεπλάτς και στον 
ιστορικό Ναό του Σωτήρος (Salvatorkirche) o οποίος το 1828
παρεχωρήθη από τον βασιλιά Λουδοβίκο Α΄ στον Ελληνισμό 
της πόλης . Ακολουθεί η Τεατινέρ στράσσε (πεζόδρομος 
με καταστήματα)και η Οντεόνπλάτς, συνεχίζουμε στη 
Ρεσιντέντς στράσσε και την πλατεία του Μαξιμιλιαν΄υ 
Ιωσήφ, του πρώτου Βασιλιά της Βαυαρίας, εδώ βρίσκεται η 
κεντρική είσοδος του χειμερινού παλατιού (Ρεσιντέντς) και 
το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο της Όπερας του Μονάχου και 
τέλος θα δούμε το σπίτι όπου ο Μότσαρτ το 1780 έγραψε την 
όπερα της Ιδομενέας. Επιστροφή στην Νυρεμβέργη.

6Η ΗΜΈΡΑ ΝΥΡΈΜΒΈΡΓΗ - ΠΡΑΓΑ ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πράγα. Άφιξη, ξενάγηση της Παλιάς πόλης, όπου 
μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης 

(Staromestske namesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το 
αστρονομικό ρολόι, το ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή 
συνοικία, το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο 
του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ 
(Václavské namesti), την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο 
φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε στη πέτρινη γέφυρα του 
Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Το μεσημέρι 
χρόνος ελεύθερος για καφέ ή ψώνια στο κένρο της πόλης 
στην διάθεση των εκδρομέων. Το βράδυ προαιρετική 
διασκέδαση σε μεσαιωνική ταβέρνα της πόλης 

7Η ΗΜΈΡΑ ΠΑΡΓΑ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΟΝ ΜΟΛ-
ΔΑΒΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση της Καστρούπολης 
και του Κάστρου όπου θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, 
το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, 
την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον 
Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου 
κ.α. Στην συνέχεια χρόνος ελεύθερος για καφέ ή ψώνια 
στο κέντρο της πόλης στην διάθεση των εκδρομέων. Το 
απόγευμα (προαιρετικά) θα επιβιβαστούμε από την όχθη 
της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι – για να απολαύσουμε 
δίωρη κρουαζιέρα στο Μολδάβα όπου θα θαυμάσουμε την 
μεσαιωνική πόλη, με φωταγωγημένα όλα της τα ιστορικά 
κτίρια.

8Η ΗΜΈΡΑ ΠΑΡΓΑ - ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και στην συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής

Οδικοαεροπορική           
Πανόραμα Βαυαρίας - Πράγα 

 8ημέρες 
 (Βραδινή Αναχώρηση)

Αναχώρηση 21-28/10 & 31/10 - 07/11   Charter Aegean πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί Επιβάρυνση Μονόκλινου Παρατηρήσεις

Semiramis International
Simms or similar 
(Ημικεντρικό) 

  4* Πρωινό 349 289 119
 28.10 Πράγα-Θεσσαλονικη 

Αegean 12.00 - 15.10
Θεσσαλονίκη-Πράγα

 31.10  Αegean 23.00 - 00.10

Στην τιμή περιλαμβάνεται χειραποσκευή 8 kg για κάθε άτομο και αποσκευή 23Κg  κατά άτομο. (δεν περιλαμβάνονται είσοδοι σε μουσεία & ξεναγοί).   Φόροι αεροδρομίων 85€. Μεταφορά απο Βόλο 20€  ανα 
διαδρομή, Λάρισα/Καβάλα/Δράμα/Κοζάνη/Πτολεμαίδα 15€ ανα διαδρομή  και Κατερίνη/Βέροια 10€ ανα διαδρομή
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ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
8 HMEPEΣ (21-28.10 & 31.10 -07.11)

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒEΛΙΓΡΑΔΙ
Συγκέντρωση στα γραφεία και αναχώρηση για το Βελιγράδι. 
Άφιξη το απόγευμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία της πόλης.

2Η ΗΜΈΡΑ ΒΈΛΙΓΡΑΔΙ CITY TOUR - ΒΙΈΝΝΗ
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε  την ‘’πανοραμική’’ περιήγηση  
μας στην Βελιγράδι . Θα δούμε τον Άγιο Σάββα, το 
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό 
Θέατρο, τον ιστορικό σιδηροδρομικό Σταθμό αλλά και 
τα κατεστραμμένα, ακόμη, κτίρια από τους  νατοϊκούς  
βομβαρδισμούς. Τέλος θα επισκεφτούμε Kalemegdan, 
το φρούριο – κάστρο της πόλης και τη φυλακή Νεμπόισα 
εκεί όπου φυλακίστηκε ο οραματιστής των ενωμένων 
Βαλκανίων Ρήγας Φεραίος. Αναχώρηση για την Βιέννη με 
ενδιάμεσες στάσεις. ‘Άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο

3Η ΗΜΈΡΑ ΒΙΈΝΝΗ (ΞΈΝΑΓΗΣΗ)
Πρωινό και  θα ακολουθήσει  πανοραμική ξενάγηση 
περιήγηση στην αυτοκρατορική πόλη. θα δούμε το ανάκτορο 
Mπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο 
του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα 
της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, θα περάσουμε από τα  
χειμερινά ανάκτορα Χόφμπουργκ, την Όπερα, το Τετράγωνο 
των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το 
νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το 
παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία 
του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία 
του Αγίου Καρόλου. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος 
στο ιστορικό κέντρο με την συνοδεία του αρχηγού μας .

4Η ΗΜΈΡΑ ΣΈΝΜΠΡΟΥΝ - ΠΈΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση  για το ανάκτορο και τον κήπο 
του Σενμπρούν, που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών,  
πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. 

Θα ξεναγηθούμε στα σημεντικότερα δωμάτια και 
αίθουσες χορών του παλατιού και θα συνεχίζουμε με την 
περιπατητική μας ξενάγηση . Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει 
από τα Ανάκτορα Χόφμπρουκ. Το σύμπλεγμα του Hofburg 
περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά 
μουσεία, ένα παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή 
Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα 
γραφεία του προέδρου της Αυστρίας. Στη συνέχεια, θα δούμε 
την Ελληνική γειτονιά με την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, 
τον Άγιο Στέφανο, όπου θα  θαυμάσουμε την εξωτερική 
πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ - Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο  
του  Ιωσήφ με την Μαρία, την Πλατεία Γκράμπεν με τον  
μεγαλοπρεπή στύλο της Πανώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας 
Τριάδας, ο οποίος απεικονίζει έναν άγιο και έναν άγγελο που 
παρακολουθούν την εξόντωση μίας μάγισσας. Η μάγισσα 
αυτή, στην ουσία,  είναι η πανούκλα. Τέλος , ελεύθερος 
χρόνος σε ένα από τα σπουδαιότερα Καφέ, το Hawelka ή στο 
ζαχαροπλαστείο Νεμέλ 

5Η ΗΜΈΡΑ ΒΙΈΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ - ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για Πράγα . Άφιξη το μεσημέρι και  
ξενάγηση της Παλιάς πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε 
την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske namesti), το 
μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το ναό της 
Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της 
πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, 
την πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské namesti), την Εθνική 
βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε 
στη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 30 
αγάλματα αγίων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  Το απόγευμα 
χρόνος ελεύθερος  για καφέ ή ψώνια στο κέντρο της πόλης 
στην διάθεση των εκδρομέων . Το βράδυ σας προτείνουμε 
διασκέδαση σε μεσαιωνική ταβέρνα με μουσική από φυσιτά 
όργανα και νταούλια της εποχής .

6Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΟΝ ΜΟΛ-
ΔΑΒΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση της Καστρούπολης 
και του Κάστρου όπου θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, 
το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, 
την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον 
Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου 
κ.α. Στην συνέχεια  χρόνος ελεύθερος  για καφέ ή ψώνια 
στο κέντρο της πόλης στην διάθεση των εκδρομέων. Το 
απόγευμα  (προαιρετικά) θα επιβιβαστούμε από την όχθη 
της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι – για να απολαύσουμε 
δίωρη κρουαζιέρα στο Μολδάβα  όπου θα θαυμάσουμε την 
μεσαιωνική πόλη, με φωταγωγημένα όλα της τα ιστορικά 
κτίρια.

7Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΑΓΑ - ΔΡΈΣΔΗ (ΠΡΟΑΙΡΈΤΙΚΗ)
Πρωινό. Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την «Βενετία του  
ποταμού Έλβα» την πανέμορφη Δρέσδη  με μακροχρόνια 
και λαμπρή ιστορία, η οποία μάλιστα αποτελούσε και 
την έδρα των Σαξόνων βασιλιάδων. Η Δρέσδη για πολλά 
χρόνια ήταν σημείο συνάντησης ζωγράφων και γλυπτών 
μουσικών και συγγραφέων. Οι όμορφες γέφυρες, πλακάκια 
και αναπαριστά την πομπή των Σαξόνων κυβερνητών. 
Φυσικά τα ιστορικά μπαρόκ κτίρια, οι επιβλητικοί ναοί 
και φυσικά η φημισμένη όπερα θα ικανοποιήσουν και τον 
ποιο απαιτητικό επισκέπτη. Θα επισκεφθούμε το βασιλικό 
συγκρότημα Σβίνγκερ με το παλάτι και τους κήπους του, 
το «τείχος των διαδόχων» που κατασκευάστηκε με 24.000 
πορσελάνινα πλακάκια.   Το απόγευμα επιστροφή στη Πράγα.

8Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΑΓΑ - ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και στην συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής 

Σημαντική Σημείωση: Η εκδρομή στις 31.10 εκτελείται 
αντιστρόφως χωρίς να παραληφθεί κάτι.

Οδικοαεροπορική  Πράγα - Βιέννη 
Βελιγράδι   8ημέρες

Αναχώρηση 21-28/10 & 31/10 - 07/11   Charter Aegean πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί Επιβάρυνση Μονόκλινου Παρατηρήσεις

International (Hμικεντρικό)
Simms (Hμικεντρικό) 
Crystal (Κεντρικό) or similar

4* Πρωινό 399 299 199

28.10 Πράγα-Θεσσαλονικη 
Αegean 12.00 - 15.10

31.10  Θεσσαλονίκη-Πράγα
Αegean 23.00 - 00.10

Στην τιμή περιλαμβάνεται χειραποσκευή 8 kg για κάθε άτομο και αποσκευή 23Κg  κατά άτομο. (δεν περιλαμβάνονται είσοδοι σε μουσεία & ξεναγοί). Φόροι αεροδρομίων 85€. Μεταφορά απο Βόλο 20€  ανα διαδρομή, 
Λάρισα/Καβάλα/Δράμα/Κοζάνη/Πτολεμαίδα 15€ ανα διαδρομή  και Κατερίνη/Βέροια 10€ ανα διαδρομή
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ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY
5 HMEPEΣ ( 26-30.10)

1Η ΗΜΈΡΑ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το 
κοσμοπολίτικο Παρίσι. Μετά από ολιγόωρη πτήση, άφιξη 
στην πόλη του φωτός. Μεταφορά  στο  ξενοδοχείο και 
τακτοποίηση στα  δωμάτια. Στην συνέχεια θα έχουμε την 
ευκαιρία για  μια  πρώτη γνωριμία  με την πόλη πάντα με 
την συνοδεία του αρχηγού της εκδρομής. Διανυκτέρευση

2Η ΗΜΈΡΑ ΠΑΡΙΣΙ (ΞΈΝΑΓΗΣΗ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ακολουθώντας τη χρονολογική 
και καλλιτεχνική εξέλιξη του Παρισιού θα ξεκινήσουμε 
την πανοραμική  προαιρετική ξενάγηση, όπου θα δούμε το 
Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, την μεγαλύτερη αψίδα 
του κόσμου, την Αψίδα του Θριάμβου, την διάσημη λεωφόρο 
των Ηλυσίων Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, 
την πλατεία Ομονοίας (το σημείο που διαδραματίστηκαν 
τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας της Γαλλικής 
επανάστασης), την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, τα 
πολυσύχναστα Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό κτίριο της 
Όπερας, τις φημισμένες πυραμίδες του Λούβρου, την Γαλλική 
Ακαδημία, την πλατεία του Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο, 
την νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο της πόλεως, την 
Παναγία των Παρισίων, το περίφημο Πανεπιστήμιο της 
Σορβόννης , το Πάνθεον, τους πανέμορφους και με γαλλική 
φινέτσα κήπους του Λουξεμβούργου, την Εκκλησία του 
Αγίου Σουλπίκιου, τις καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από 
το Σαν Ζερμαίν ντε Πρε με τα διάσημα καφέ, την Σχολή 
Καλών Τεχνών, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό που 
σήμερα έχει μετατραπεί στο μουσείο Ορσέ και τέλος το 
περίφημο πολεμικό μουσείο, όπου είναι θαμμένος ο 

Ναπολέων, γνωστό ως το μέγαρο των Απομάχων. Χρόνος 
ελεύθερος στην διάθεσή σας. H δική μας πρόταση είναι να 
πραγματοποιήσετε προαιρετική Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με 
τα περίφημα μπατώ μους και βραδινή βόλτα στη μαγευτική

3Η ΗΜΈΡΑ ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΥΒΡΟ (ΞΈΝΑΓΗΣΗ) - ΜΟΥΣΈΙΟ ΑΡΩΜΑ-
ΤΩΝ                                               
Πρωινό και αναχώρηση για προαιρετική  ξενάγηση στο 
μουσείο του Λούβρου, όπου στην ξενάγηση μας θα δούμε 
την Τζοκόντα, την Αφροδίτη της Μήλου, την Νίκη της 
Σαμοθράκης, όπως επίσης την ελληνική, την ρωμαϊκή, 
και ένα μέρος της αιγυπτιακής πτέρυγας. Επίσης θα 
θαυμάσουμε τους μοναδικούς πίνακες του “David” και του 
“De la Croix”. Ακολούθως θα μεταφερθούμε στο Μουσείο 
Αρωμάτων Fragonard, όπου θα έχουμε την ευκαιρία 
να περιηγηθούμε στην ιστορία των αρωμάτων και να 
δοκιμάσουμε τα πιο αντιπροσωπευτικά από κάθε κατηγορία 
τους. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για αγορές και βόλτα 
στην πανέμορφη πόλη. Για το βράδυ η πρόταση μας είναι 
να διασκεδάσετε (προαιρετικά) στα περίφημα καμπαρέ 
του Παρισιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση

4Η ΗΜΈΡΑ ΠΑΡΙΣΙ - DISNEYLAND (ΠΡΟΑΙΡΈΤΙΚΑ)
Πρωινό και η μέρα σας είναι αφιερωμένη στο υπέροχο 
Βασίλειο του DISNEY , ένα από τα δημοφιλέστερα πάρκα 
διασκέδασης. Είναι ένα τεράστιο θεματικό πάρκο με 
ποικίλλων μορφών δραστηριότητες. Αποτελείται από πολλά 
λούνα παρκ, παιδικές χαρές και πίστες ενώ στήνονται 
τεράστια κτίρια, ξεπεταγμένα από παραμύθια του Walt Dis-
ney. Ανήκει στην εταιρεία Walt Disney και λειτούργησε για 

πρώτη φορά στις 17 Ιουλίου του 1955.Επισκεφθείτε τον 
Πύργο της Ωραίας Κοιμωμένης, ταξιδέψτε στην χώρα του 
Πήτερ Παν και του Πινόκιο, ζήστε την περιπέτεια στην Άγρια 
Δύση, στο Βουνό των Κεραυνών και περπατήστε στα βήματα 
του Ιντιάνα Τζόουν Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι. 
Διανυκτέρευση.

5Η ΗΜΈΡΑ ΠΑΡΙΣΙ - ΒΈΡΣΑΛΙΈΣ - ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ\
Πρωινό και προαιρετική αναχώρηση για το ανάκτορο των 
Βερσαλλιών, για θα δούμε τα βασιλικά δωμάτια καθώς 
και το δωμάτιο των κατόπτρων, όπου έχουν υπογραφεί 
πολλές συνθήκες. Αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να 
επισκεφθούμε τους καταπληκτικούς κήπους του Λουδοβίκου, 
οι οποίοι αποτέλεσαν το πρότυπο των περισσοτέρων 
Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης.  Επιστροφή στο Παρίσι 
και χρόνος  ελεύθερος ως την ώρα που θα  μεταφερθούμε 
στο αεροδρόμιο του Παρισιού  για  την πτήση επιστροφής 

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

Παρίσι 5 ημέρες Αναχωρήσεις  26-30/10    Ryanair  πακέτο διακοπών

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί Επιβάρυνση Μονόκλινου Παρατηρήσεις

B.W. Ronceray - Κεντρικό 3* Πρωινό 439 339 90
26/10  Θεσσαλονίκη-Παρίσι 

06.30 - 08.55
30/10  ΠαρίσΙ - Θεσσαλονίκη 

16.10 - 20.00                       

Προαιρετική Eurodisnεy 40€ 
Προαιρετική Βερσαλλιες 40 €

Holiday inn Opera-Κεντρικό 4* Πρωινό 449 349 135

 πακέτο εκδρομής 80€ 

Το αεροπορικό εισιτήριο υπολογίστηκε στα 130€. Οποιαδήποτε διαφορά την ημέρα της κράτησης θα διαφοροποιήσει ανάλογα την τελική τιμή της εκδρομής. Οι εκδρομές πραγματοποιούνται με minimum συμμετοχή 15 
ατ’ομων  Στην τιμή περιλαμβάνεται χειραποσκευή 5 kg 40 Χ 20 Χ25 κατ άτομο. Το κόστος extra αποσκευής  20kg είνα 80 €. Φόροι αεροδρομίων  45€
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1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΙΈΝΝΗ (ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση . Άφιξη  και  θα 
ακολουθήσει  περιήγηση με το λεωφορέιο  στην πόλη 
της Βιέννης. θα δούμε το ανάκτορο Mπελβεντέρε και θα 
περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου 
θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, 
όπως το Δημοτικό Πάρκο, θα περάσουμε από τα χειμερινά 
ανάκτορα Χόφμπουργκ, την Όπερα, το Τετράγωνο των 
Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το νεοκλασικό 
Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό 
Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία 
του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία 
του Αγίου Καρόλου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2Η ΗΜΈΡΑ ΣΈΝΜΠΡΟΥΝ - ΠΈΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση  το ανάκτορο και τον κήπο του 
Σενμπρούν, που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών,  πρώην 
θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το έργο 
ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, όταν η Μαρία Θηρεσία 
προσέλαβε το Ν. Πακάσ ο συνεχίζουμε με την περιπατητική 
μας ξενάγηση . Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα 
Χόφμπρουκ. Το σύμπλεγμα του Hofburg περιλαμβάνει 
τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά μουσεία, ένα 
παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, 
τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του προέδρου 
της Αυστρίας. Στη συνέχεια, θα δούμε την Ελληνική γειτονιά 
με την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, όπου 
θα  θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ 

ΒΙΕΝΝΗ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΕΛΚ ΒΑΧΑΟΥ 
5 HMEPEΣ (25-29.10)

Κεντρικής Ευρώπης. θα διασχίσουμε την ειδυλλιακή κοιλάδα 
του Βάχαου, το πιο στενό πέρασμα του ποταμού  Δούναβη 
σε αυστριακό έδαφος. Το απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη

5Η ΗΜΈΡΑ  ΒΙΈΝΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και Χρόνος στη διάθεσή σας για να περπατήσετε 
στην πόλη, να απολαύσετε τον καφέ σας και να αγοράσετε τα 
αναμνηστικά σας. Τέλος, μεταφορά στο αεροδρόμιο για  την  
πτήση επιστροφής.

- Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του  Ιωσήφ με την Μαρία, την 
Πλατεία Γκράμπεν με τον  μεγαλοπρεπή στύλο της Πανώλης 
ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος απεικονίζει έναν 
άγιο και έναν άγγελο που παρακολουθούν την εξόντωση μίας 
μάγισσας. Η μάγισσα αυτή, στην ουσία,  είναι η πανούκλα. 
Τέλος , ελεύθερος χρόνος σε ένα από τα σπουδαιότερα 
Καφέ, το Hawelka ή στο ζαχαροπλαστείο Νεμέλ .

3Η ΗΜΈΡΑ ΒΙΈΝΝΗ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Πρωινό και αναχώρηση (προαιρετικά)  για το μοναδικό 
‘’κάστρο αλατιού ‘’, το Ζάλτσμπουργκ, γενέτειρα του Μότσαρτ 
και πόλη μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ 
μπορείτε να περπατήσετε στους ατέλειωτους πεζόδρομους 
της παλιάς πόλης. Θα επισκεφτούμε, ακόμη,  τους κήπους  
του ανακτόρου Mίραμπελ δίπλα στον ποταμό Salzach. 
Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης, θα δούμε 
το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της 
πόλης και το Αβαείο του Aγ. Πέτρου.  Επιστροφή στην Βιέννη

4Η ΗΜΈΡΑ   ΒΙΈΝΝΗ - ΜΈΛΚ ΒΑΧΑΟΥ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την προαιρετική  εκδρομή 
στο Μελκ, την κοιλάδα του Βάχαου μς. Εδώ έχουμε την 
ευκαιρία να γνωρίσουμε την πιο όμορφη περιοχή του 
κρατιδίου της Κάτω Αυστρίας. Ξεκινάμε με επίσκεψη 
στο περίφημο μοναστηριακό συγκρότημα του Μελκ με 
τη χιλιόχρονη ιστορία, την ανεκτίμητη βιβλιοθήκη των 
Βενεδικτίνων μοναχών με τα σπάνια βιβλία και χειρόγραφα, 
καθώς και μια από τις πιο εντυπωσιακές μπαρόκ εκκλησίες της 

Βιέννη 5 ημέρες Αναχωρήσεις  25-29/10    Ryanair  πακέτο διακοπών

Ξενοδοχείο-Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί Επιβάρυνση Μονόκλινου Παρατηρήσεις

Simms (Hμικεντρικό) 4* Πρωινό 279 209 149

25/10 Θεσσαλονίκη - Βιέννη 
07.30 - 08.25 

29/10 Βιέννη - Θεσσαλονίκη 
17.25 - 20.00 

Προαιρετική Σαλτσμπουργκ 80€                                     
Προαιρετική Μελκ Βαχαου 50 €

πακέτο εκδρομής 55€
Το αεροπορικό εισιτήριο υπολογίστηκε στα 80€.Οποιαδήποτε διαφορά την ημέρα της κράτησης θα διαφοροποιήσει ανάλογα την τελική τιμή της εκδρομής. Οι εκδρομές 

πραγματοποιούνται με minimum συμμετοχή 15 ατ’ομων  Στην τιμή περιλαμβάνεται χειραποσκευή 5 kg 40Χ25 Χ20 για κάθε άτομο .Το κόστος επιπλέον αποσκευής  20kg είναι 80 €.                                                                             
Φόροι αεροδρομίων  45€ 
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ΡΩΜΗ
4 HMEPEΣ (23-26.10) | 5 HMEPEΣ (26-30.10)

1Η ΗΜΈΡΑ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση 
για Ρώμη. Άφιξη  και μεταφορά στη πόλη για την ξενάγηση 
στην «Αιώνια Πόλη». Θα επισκεφθούμε το Κολοσσαίο, 
το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο 
του κόσμου, και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. 
Περνώντας από την Οδό των Αυτοκρατορικών Αγορών 
στην καρδιά της αρχαίας Ρώμης, θα φτάσουμε στον λόφο 
του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες 
μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β΄, τον 
πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται 
και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στη φημισμένη 
Φοντάνα Ντι Τρέβι και τέλος στην πολύβουη Πιάτσα 
ντι Σπάνια. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας και το απόγευμα ελεύθερος χρόνος στην ιστορική 
πόλη για βόλτα και δείπνο με την περίφηση ιταλική 
κουζίνα Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση . 

2Η ΗΜΈΡΑ ΑΓΙΟΣ ΠΈΤΡΟΣ - ΜΟΥΣΈΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το 
ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε 
στα περίφημα μουσεία του, με εκθέματα που περιλαμβάνουν 
διάσημα αγάλματα του αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης, 

όπως το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα του 
Μπελβεντέρε, έργα των Τζιότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, 
Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη 
από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσουμε στη 
μεγαλόπρεπη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη 
εκκλησία του κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του 
Αποστόλου Πέτρου, όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε την 
Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω 
από τον παπικό βωμό, έργο του Μπερνίνι. Διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΈΡΑ ΠΈΡΙΠΑΤΙΤΙΚΗ ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΈΝΤΡΟ
Πρωινό και σήμερα οργανώνουμε προαιρετικά περιπατιτική 
ξενάγηση στο αναγεννησιακό ιστορικό κέντρο της πόλης.  
Θα επισκεφτούμε  τη Φοντάνα Ντι Τρέβι, στη συνέχεια θα 
επισκεφτούμε το εντυπωσιακό Πάνθεον, να απολαύσετε 
ένα παγωτό στην πιάτσα Ντε λα Ροτόντα. Αμέσως  μετά τα  
βήματά σας θα σας βγάλουν   στην πιάτσα Ναβόνα,  για να 
φωτογραφίστε την κρήνη των Τεσσάρων ποταμών  του 
Μπερνίνι , το Συντριβάνι του Ποσειδώνα και να απολαύσετε  
τα  σπαγγέτι σε  μία από τις  εκδοχές τους  σε ένα από τα  
πολλά εστιατόρια της  περιοχής. Θα επισκεφτούμε στη 
συνέχεια  τις  όχθες  του Τίβερη και  θα θαυμάσουμε το 
κάστρο Σαν Αντζελο. Θα καταλήξουμε  στη   πιάτσα  Ντι 
Σπάνια   και  τα  στενά  γύρω από αυτή και συγκεκριμένα 

στη  βια  Κοντότι  βρίσκονται τα καταστήματα και οι μπουτίκ 
πολλών και γνωστών οίκων μόδας. Αξίζει να σημειωθεί 
πως στον συγκεκριμένο δρόμο βρίσκεται και το Καφέ 
Γκρέκο, το πιο ιστορικό καφέ της Ρώμης στο οποίο συνήθιζε 
να απολαμβάνει τον καφέ του και ο διάσημος Τζιάκομο 
Καζανόβα (1725-1798). Για περισσότερο οικονομικές 
αγορές, βέβαια, μπορείτε να  βρεθείτε στη Βία Ντελ Κόρσο

4Η ΗΜΈΡΑ ΡΩΜΗ - ΠΡΟΑΙΡΈΤΙΚΗ ΈΚΔΡΟΜΗ ΝΑΠΟΛΗ ΠΟΜΠΗΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή  στην  
Πομπηία. Άφιξη ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο 
.Συνεχίζουμε γαια Νάπολη. Περιήγηση στην πόλη Θα δούμε 
Το παλάτσο Ρεάλε, το Τεάτρο Σαν Κάρλο, η καλύτερη Όπερα 
στην Ιταλία μετά του Μιλάνο, το Πάνθεον, η Γκαλέρια 
Ουμπέρτο, το παλιό και το νέο Κάστρο, και βέβαια η παραλία 
Σάντα Λουτσία .  Επιστροφή στην Ρώμη

5Η ΗΜΈΡΑ ΡΩΜΗ - ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Νωρίς το πρωί , αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση

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

Ρώμη 4 ημέρες Αναχωρήσεις  23-26/10   Ryanair  πακέτο διακοπών 

Ξενοδοχείο-Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί Επιβάρυνση Μονόκλινου Παρατηρήσεις

Genova  (Κεντρικό) 4* Πρωινό 309 249 149
23/10 Θεσσαλονίκη - Ρώμη  09.15 -10.00                               

26/10 Ρώμη - Θεσσαλονίκη   06.10 - 08.50         

πακέτο εκδρομής 60€

Το αεροπορικό εισιτήριο υπολογίστηκε στα 80€.Οποιαδήποτε διαφορά την ημέρα της κράτησης θα διαφοροποιήσει ανάλογα την τελική τιμή της εκδρομής. Οι εκδρομές πραγματοποιούνται 
με minimum συμμετοχή 16 ατ’ομων. Στην τιμή περιλαμβάνεται χειραποσκευή 5 kg 40 X20 X25 για κάθε άτομο . Το κόστος extra αποσκευής  20kg είναι 80 €. Φόροι αεροδρομίων  45€

Ρώμη 5 ημέρες Αναχωρήσεις  26-30/10   Ryanair  πακέτο διακοπών 

Ξενοδοχείο-Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί Επιβάρυνση Μονόκλινου Παρατηρήσεις

Genova  (Κεντρικό) 4* Πρωινό 375 289 199
26/10 Θεσσαλονίκη - Ρώμη  09.15 -10.00                               

30/10 Ρώμη - Θεσσαλονίκη   06.10 - 08.50

προαιρετική εκδρομή Νάπολη Πομπηία  80€         

πακέτο εκδρομής 60€

Το αεροπορικό εισιτήριο υπολογίστηκε στα 80€.Οποιαδήποτε διαφορά την ημέρα της κράτησης θα διαφοροποιήσει ανάλογα την τελική τιμή της εκδρομής. Οι εκδρομές πραγματοποιούνται 
με minimum συμμετοχή 16 ατ’ομων. Στην τιμή περιλαμβάνεται χειραποσκευή 5 kg 40 X20 X25 για κάθε άτομο . Το κόστος extra αποσκευής  20kg είναι 80 €. Φόροι αεροδρομίων  45€
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ΝΑΠΟΛΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΠΟΖΙΤΑΝΟ
5 HMEPEΣ (24-28.10)

1Η ΗΜΈΡΑ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑΠΟΛΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Νάπολη. Στο 
αεροδρόμιο της Νάπολη θα μας περιμένει το λεωφορείο 
μας με το οποίο θα κατευθυνθούμε στo ξενοδοχείο για 
τακτοποίηση. Ξεκούραση και ακολουθεί  βραδινή έξοδος 
στην πανέμορφη Νάπολη, η πατρίδα του Καρούζο και της Σ. 
Λόρεν. Οι Ιταλοί συνηθίζουν να λένε «Vedi apoli e poi mu-
ori!» (Τη Νάπολη να δω, κι ας πεθάνω!) ενώ ο Γκαίτε έγραψε 
εγκωμιαστικά σχόλια για την πόλη που χαρακτήρισε «φυσικό 
παράδεισο ».

2Η ΗΜΈΡΑ ΝΑΠΟΛΗ - ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και ξεκινάμε για την περιήγηση μας στην πόλη.  Το 
παλάτσο Ρεάλε, το Τεάτρο Σαν Κάρλο, η καλύτερη Όπερα 
στην Ιταλία μετά του Μιλάνο, το Πάνθεον, η Γκαλέρια 
Ουμπέρτο, το παλιό και το νέο Κάστρο, και βέβαια η 
παραλία Σάντα Λουτσία, είναι κάποια από τα αξιοθέατα της 
πόλης που θα δούμε.Ακολουθεί ξενάγηση της πόλης κατά 
την οποία Θα δούμε την γραφική παραλία της, το παλάτι, 
την Σάντα Λουτσία με το κάστρο της, την περίφημη Σάντα 
Κιάρα και επίσης όποιος επιθυμεί μπορεί να επισκεφτεί  
και το περίφημο αρχαιολογικό μουσείο της Νάπολη. Από 
τα κορυφαία Ευρωπαϊκά Μουσεία με εκθέματα όπως το 
ψηφιδωτό του Μεγ. Αλεξάνδρου και οι νωπογραφίες από τη 
«Βίλα μυστηρίων της Πομπηίας». Στο μουσείο εκτίθενται 
απίστευτης αξίας ελληνικά και ρωμαϊκά Ευρήματα από την 
Μεγάλη Ελλάδα και εν γένει από τον Μεσογειακό χώρο. 
Ελεύθερος  χρόνος για βόλτα και καφέ και στη συνέχεια 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Οι Ιταλοί συνηθίζουν να λένε 

«Vedi apoli e poi muori!» (Τη Νάπολη να δω, κι ας πεθάνω!) 
ενώ ο Γκαίτε έγραψε εγκωμιαστικά σχόλια για την πόλη που 
χαρακτήρισε «φυσικό παράδεισο » . Διανυκτέρευση

3Η ΗΜΈΡΑ ΝΑΠΟΛΗ - ΣΑΛΈΡΝΟ - ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΠΟΖΙΤΑΝΟ - 
ΑΜΑΛΦΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση προαιρετικά για το 
Σαλέρνο. Με την άφιξη θα επισκεφτούμε το Ντουόμο της 
πόλης, με τα διαφορετικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Θα μας  
εντυπωσιάσει η κρύπτη του Αγίου Αντρέα, που βρίσκεται 
κάτω από τον ναό, με περίτεχνο ταβάνι, διπλής όψης 
αγάλματα και ποικιλία μαρμάρων και αγιογραφιών που 
συνθέτουν μια εικόνα διαφορετική από…κρύπτη! Θα έχουμε 
επίσης το χρόνο να περπατήσουμε στο ενδιαφέρον ιστορικό 
κέντρο με τα πανέμορφα γραφικά σοκάκια. Αμέσως μετά 
θα πάρουμε το καραβάκι από το λιμάνι του Σαλέρνο,  για 
να πραγματοποιήσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στο 
Τυρρηνικό Πέλαγος. Πρώτη μας επίσκεψη το γραφικό ι 
Ποζιτάνο, ένας οικισμός-βεράντα στο απέραντο γαλάζιο, 
και χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε στα στενά 
καλντερίμια του. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το Αμάλφι, 
χτισμένο στον μυχό του ομώνυμου κόλπου στην Κοστιέρα 
Αμαλφιτάνα, μία από τις πλέον συγκλονιστικές ακτές της 
Ευρώπης. Στην περιπατητική μας περιήγηση θα δούμε τα 
αρχοντικά σπίτια και τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα με 
βυζαντινά, αραβικά και γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Αργά 
το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Νάπολη .  
Διανυκτέρευση. 

4Η ΗΜΈΡΑ ΠΟΜΠΗΙΑ
Πρωινό και προαιρετική αναχώρηση για τον 
αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας, που θάφτηκε από 
τη λάβα και τη στάχτη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ.. Στην 
ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε μεταξύ άλλων 
την Πόρτα Μαρίνα, την αρχαία αγορά, το θέατρο, 
τους ναούς του Δία και του Απόλλωνα, τα λουτρά, τις 
πολυτελείς επαύλεις με τις περίφημες τοιχογραφίες 
(1ος αι. π.Χ.), που μας παρέχουν μια ολοκληρωμένη 
εικόνα της ζωγραφικής του αρχαίου κόσμου. Στη 
συνέχεια επιστροφή στη Νάπολη

5Η ΗΜΈΡΑ ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στην όμορφη πόλη για 
ψώνια καφέ και φαγητό. Αργά το απόγευμα , μετάβαση 
στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής .

Νάπολη Πομπηία Ποζιτάνο     
5ημέρες        

Αναχωρήσεις  24-28/10    Ryanair  πακέτο διακοπών

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί Επιβάρυνση Μονόκλινου Παρατηρήσεις

Smart Naples - Κεντρικό 4* Πρωινό 349 259 170
24/10  Θεσσαλονίκη - Νάπολη  20.50  21.15
28/10 Νάπολη - Θεσσαλονίκη  19.00 - 21.25                                    Exe Majestic - Kεντρικό 4* Πρωινό 379 279 200

Ramada by Whydham - Κεντρικό 4* Πρωινό 399 289 210

πακέτο εκδρομής 60 ευρώ

Το αεροπορικό εισιτήριο υπολογίστηκε στα 145€. Οποιαδήποτε διαφορά την ημέρα της κράτησης θα διαφοροποιήσει ανάλογα την τελική τιμή της εκδρομής. Οι εκδρομές 
πραγματοποιούνται με minimum συμμετοχή 15 ατόμων. Στην τιμή περιλαμβάνεται χειραποσκευή 5kg 40x20x25 για κάθε άτομο Το κόστος extra αποσκευής 20 kg είναι 80€. Φόροι 

αεροδρομίων 45€.
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ΒΕΝΕΤΙΑ
5 HMEPEΣ (26-30.10)

1Η ΗΜΈΡΑ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΈΝΈΤΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση 
για Βενετία . Άφιξη και μετάβαση στο Μέστρε για να 
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας 

2Η ΗΜΈΡΑ ΒΈΝΈΤΙΑ  - ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την γαληνότατη 
Βενετία. Άφιξη επιβίβαση στο  λεωφορείο και  αναχώρηση 
για τη πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 
118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, 
και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το Τρονκέτο, θα πάρουμε 
το  βαπορέτο και θα καταλήξουμε στην περιοχή Καστέλλο, 
όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας 
από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το 
επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία 
από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, 
και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το 
ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο 
Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του 
Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με 
εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), 

ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το 
περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από 
τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος 
και αργά το απόγευμα επιστροφή  στο ξενοδοχείο  μας . 
Διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΈΡΑ ΒΈΡΟΝΑ - ΣΙΡΜΙΟΝΈ - ΜΠΟΡΓΚΈΤΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση προαιρετικά για τη 
ρομαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών του 
Σαίξπηρ, στις όχθες του ποταμού Αδίγη. Στην κεντρική 
Πλατεία Μπρα θα δούμε την περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και 
θα συνεχίσουμε για τις όμορφες πλατείες Ντελ Έρμπε και 
Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα 
μεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για να δούμε το «αρχοντικό 
των Καπουλέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. 
Στη  συνέχεια θα  επισκεφτούμε το μεσαιωνικό Σιρμιόνε  με το 
ομώνυμο καλοδιατηρημένο κάστρο του, θα  περπατήσουμε 
στο  ιστορικό κέντρο της  πόλης και θα   γνωρίσουμε  μόνο  
εξωτερικά  την εξοχική  κατοικία  της  Μαρίας Κάλας. Τ
ελευταίος μας  προορισμός για σήμερα το Μποργκέτο που  
βρίσκεται στην λεγόμενη «κοιλάδα των Θεών», και αποτελεί  
ένα από τα ωραιότερα ιταλικά χωριά, ένα εκπληκτικό τοπίο 
βουτηγμένο στο πράσινο, με τον ποταμό να ρέει μέσα στο 

Βενετία     5ημέρες        Αναχωρήσεις  26-30/10    Ryanair  πακέτο διακοπών

Ξενοδοχείο-Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί Επιβάρυνση Μονόκλινου Παρατηρήσεις

Venice Michalangelo - Mestre 4* Πρωινό 349 200 90
 26/10  Θεσσαλονίκη - Βενετία 14.10 - 15.05                                                                     
30/10 Νάπολη - Θεσσαλονίκη  21.00 - 23.25                                    

Προαιρετική εκδρομή Κρουαζίερα Άμάλφι 
Ποζιτάνο 60€  

Four Points by Sheraton - Mestre 4* Πρωινό 379 225 120

Laguna Palace - Mestre 4* Πρωινό 399 250 135

πακέτο εκδρομής 80 ευρώ

Το αεροπορικό εισιτήριο υπολογίστηκε στα 155€.Οποιαδήποτε διαφορά την ημέρα της κράτησης θα διαφοροποιήσει ανάλογα την τελική τιμή της εκδρομής. Οι εκδρομές πραγματοποιούνται με 
minimum συμμετοχή 15 ατόμων. Στην τιμή περιλαμβάνεται χειραποσκευή 5 kg 40 Χ 20 Χ25 για κάθε άτομο . Το κόστος extra αποσκευής  20kg είναι 80 €. Φόροι αεροδρομίων  45€ 

χωριό αλλά και γραφικά σοκάκια που συμπληρώνουν ιδανικά 
το σκηνικό που παραπέμπει σε άλλες εποχές.  Επιστροφή  στο 
ξενοδοχείο μας το απόγευμα  . Διανυκτέρευση. 

4Η ΗΜΈΡΑ ΒΈΝΈΤΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να ξαναζήσετε  την 
ατμόσφαιρα της μοναδικής αυτής πόλης. Επισκεφτείτε τη 
γέφυρα Rialto , την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
και κάντε μια βόλτα με παραδοσιακή γόνδολα 

5Η ΗΜΈΡΑ ΒΈΝΈΤΙΑ (ΜΈΣΤΡΈ) - ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και αγορά αναμνηστικών 
. Στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής
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1Η  &  2Η ΗΜΈΡΑ   ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΛΙΜΝΗ ΣΚΟΝΔΡΑΣ -  
ΜΠΟΥΤΒΑ (ΠΈΡΙΟΧΗ)
Συγκέντρωση το βράδυ στις 21:30 και αναχώρηση στις 22:00 
για τις ακτές του Μαυροβουνίου. Το πρωί θα περάσουμε από 
το Εθνικό Πάρκο της Λίμνη Σκόδρας που θα μας εντυπωσιάσει 
με την βιοποικιλία και τα νούφαρα που επιπλέουν. Όσοι 
θέλουν προαιρετικά θα απολαύσουν μια mini κρουαζιέρα στη 
λίμνη με το μοναδικής ομορφιάς τοπίο. Mετά την κρουαζιέρα 
θα επισκεφθούμε το Sveti Stefan ή Άγιο Στέφανο, ένα  χωριό 
ευρισκόμενο στα νότια του Μαυροβουνίου, εντός του Δήμου 
της Μπούντβα. Πρόκειται για πρώην ψαροχώρι, το οποίο, 
στην συνέχεια, μετατράπηκε σε ξενοδοχειακό συγκρότημα. 
Ο Βλαντιμίρ Μίτροβιτς ήταν αρχικός διευθυντής του 
ξενοδοχείου, προτού αυτό αγοραστεί από τον Όμιλο Ρέστη.
Στη συνέχεια μετάβαση και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 
στη Μπούτβα . ΤΟ βράδυ ελεύθερο στο ιστορικό κέντρο με το 
ομώνυμο κάστρο της πόλης.

Unesco. Θα περιηγηθούμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και στον ναό του Αγίου 
Νικολάου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα

4Η ΗΜΈΡΑ ΜΠΟΥΤΒΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Πρόγευμα και αναχώρηση  για το Ντουμπρόβνικ. Θα 
επιβιβαστούμε σε Ferryboat για να διασχίσουμε το νοτιότερο 
φιόρδ της Ευρώπης. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση στην 
πόλη του Ντουμπρόβνικ που φυλάσσεται για περισσότερα 
από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά και 
καλοδιατηρημένα τείχη. Βρίσκεται υπό την προστασία της 
Unesco καιχαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς 
και πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που 
θα δούμε μέσα στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας 
αρχιτεκτονικής, όπως ο μητροπολιτικός ναός του προστάτη 
της πόλης, Αγίου Βλασίου, με τον μαρμάρινο οπλισμένο 
ιππότη στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, 
το φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος 
και το παλαιότερο φαρμακείο της πόλης από την εποχή 
της δημοκρατίας της Ραγούζας. Δεν θα παραλείψουμε 
να δούμε τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή κρήνη 
του Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Τέλος θα 
επισκεφτούμε σημεία που γυρίστηκε η πολύ επιτυχημένη 
σειρά Game of Thrones. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και 
φαγητό. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας .

3Η ΗΜΈΡΑ ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΝΤΒΑ
Πρόγευμα και αμέσως θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση 
στην Μπούτβα από την  μαρίνα της πόλης, που βρίσκονται 
δεμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα είναι βόρεια 
της παλαιάς πόλης και από εκεί ξεκινά ο πεζόδρομος 
Σλοβένσκα Ομπάλα. Από εκεί θα περάσουμε την κεντρική 
πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούμε την 
Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα 
της παλαιάς πόλης, πάνω στα ερείπια παλιών οχυρώσεων. 
Το φρούριο που άλλαξε σχήμα και μέγεθος πολλές φορές, 
στεγάζει τώρα το θέατρο της Μπούτβα. Ελεύθερος χρόνος 
για καφέ. Στη συνέχεια αναχώρηση για το μεσαιωνικό 
Κότορ που είναι περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο 
ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της 
Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο κόλπος του Κότορ που είναι το 
νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική 
της παλιάς πόλης έχουν συμβάλει στην ανακήρυξή του ως 
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ 
5 HMEPEΣ *3 νύχτες*  (22-26.10  & 27-31.10)

5Η ΗΜΈΡΑ   ΜΠΟΥΤΒΑ - ΤΙΡΑΝΑ - ΈΠΙΣΤΡΟΦΗ (581 ΧΛΜ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αλβανίας 
τα Τίρανα, τη μεγαλύτερη πόλη της Δημοκρατίας της 
Αλβανίας με πληθώρα όμορφων εκκλησιών και κατάφυτων 
πάρκων και θα περιηγηθούμε στο κέντρο της πόλης, η οποία 
ιδρύθηκε το 1614, κοσμείται με ορισμένα αρχιτεκτονικά 
μνημεία της εποχής του Μουσολίνι, για να δούμε τα κυριότερα 
αξιοθέατα. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη αργά το βράδυ.

Ξενοδοχείο-Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί
Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Παρατηρήσεις

Pozzo - Μπούντβα 4* Πρωινό 149 119 79
Δεν περιλαμβάνονται είσοδοι σε μουσεία & 

κρουαζιέρες
Pozzo - Μπούντβα 4* Ημιδιατροφή 185 139 109
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ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
4 HMEPEΣ *2 νύχτες*(23-26.10, 25-28.10 & 28-31.10) 
5 HMEPEΣ *3 νύχτες*(22-26.10  & 27-31.10)

1Η & 2Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΈΛΙΓΡΑΔΙ ( ΞΈΝΑΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ) - ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 21:30 και αναχώρηση 
στις 22.00 μμ. , για το Βελιγράδι. Άφιξη στο Βελιγράδι το 
πρωί φθάνουμε στο Βελιγράδι, το πρωί. Αμέσως ξεκινάμε 
προαιρετιά  την ‘’πανοραμική’’ ξενάγησή μας στην πόλη. 
Θα επισκεφτούμε τον Άγιο Σάββα, το Κοινοβούλιο, το 
Δημαρχείο, το Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο, τον 
ιστορικό Σιδηροδρομικό Σταθμό αλλά και τα κατεστραμμένα, 
ακόμη, κτίρια από τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς. Τέλος 
θα επισκεφτούμε Kalemegdan, το φρούριο – κάστρο της 
πόλης και τη φυλακή Νεμπόισα εκεί όπου φυλακίστηκε ο 
οραματιστής των ενωμένων Βαλκανίων Ρήγας Φεραίος. Στη 
συνέχεια ελεύθερος χρόνος στον μεγάλο κοσμοπολίτικο 
πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα Το μεσημέρι 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το απόγευμα ελεύθερο 
στην διάθεσή σας . Το βράδυ προαιρετική κρουαζιέρα για να 
θαυμάσετε το ατμοσφαιρικό και κινηματογραφικό τοπίο που 
αγκαλιάζει το Βελιγράδι . Το βράδυ μπορείτε να διασκεδάσετε 
σε ένα από τα παραποτάμια νυχτερινά κέντρα ή τα night club 
ή σε κάποιο από τα πολλά εστιατόρια με τοπική μουσική.

3Η ΗΜΈΡΑ ΒΈΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ - SREMSKIKARLOVCI & 
WINETASTING
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια  ολοήμερη προαιρετικη 
εκδρομή στην Βοϊβοντίνα. Πρώτα θα επισκεφτούμε το Νόβι 
Σαντ, πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα, μια πόλη, που αποπνέει 
αέρα Αυστροουγγαρίας. Στη ‘’πανοραμική’’ μας ξενάγηση, 
θα δούμε το κάστρο Petrovaradin, την πλατεία Slobodan, 
τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο και στο τέλος ελεύθερο 
χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο όπου μέχρι σήμερα 
δεσπόζει το κτίριο, όπου στέγαζε το αλλοτινό Ελληνικό 
σχολείο . Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Φρούσκα 
Γκόρα και στη συνέχεια την βγαλμένη από παραμύθι πόλη 
Σρέμσκι Κάρλοβτσι (Sremski Karlovci), όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να επισκεφθούμε το οινοποιείο της περιοχής για 
να δοκιμάσετε εκλεκτά κρασιά της περιοχής . Το απόγευμα 
επιστροφή στο Βελιγράδι και το βράδυ προαιρετική έξοδος 
σε παραδοσιακή ταβέρνα στη Σκανταρλίγια, μια περιοχή που 
θυμίζει την Πλάκα της Αθήνας και την Μονμάρτη στο Παρίσι. 
Μια γνωριμία με το νυχτερινό Βελιγράδι υπό τους ήχους 
τσιγγάνικων βιολιών και σέρβικων τραγουδιών.

4Η ΗΜΈΡΑ BEΛΙΓΡΑΔΙ - ΜΟΥΣΈΙΟ ΤΙΤΟ & ΤΈΣΛΑ
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη στο ατμοσφαιρικό Βελιγράδι 
.Ευκαιρία να περπατήσετε στο ιστορικό κέντρο , να 
δοκιμάσετε την τοπική κουζίνα η να επισκεφτείτε κάποιο 
από τα πολλά μουσεία της πόλης . Για όσους θέλουν να 
γνωρίσουν καλύτερα το Βελιγράδι τους προτείνουμε 
προαιρετική ξενάγηση στο Μουσείο Τίτο, αφιερωμένο στον 
ηγέτη που σημάδεψε την ιστορία της χώρας . Στη συνέχεια 
ξενάγηση στο Μουσείο Νίκολα Τέσλα ο οποίος θεωρείται ο 
πιο δημοφιλής σύγχρονος Σέρβος. Το μουσείο εμφανίζει 
μια σειρά από εφευρέσεις του μεγάλου ανθρώπου μαζί με 

πολλά από τα προσωπικά του αντικείμενα. Μετά το τέλος 
της ξενάγησης ελεύθεροι στο πεζόδρομο της ΜΙχαίλοβα . 
Απόγευμα ελεύθερο .

5Η ΗΜΈΡΑ ΒΈΛΙΓΡΑΔΙ - ΈΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση και μέσω Νις. Άφιξη 
το βράδυ στην πόλη μας

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

Ξενοδοχείο-Δωμάτιο
Τοποθεσία

Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Παρατηρήσεις

Happy Star (Hμικεντρικό) 3* Πρωινό 99 69 60 Δεν περιλαμβάνονται 
είσοδοι σε μουσεία 

& κρουαζιέρα 
στον Σάββα 12€ 

Προαιρετική εκδρομή 
στο Νοβισαντ 15€.

Minimum συμμετοχή 
16 ατόμων

Jump Inn (Hμικεντρικό) 4* Πρωινό 119 82 70

Design Mr. President (Κεντρικό) 4* Πρωινό 125 86 75

Design Mr. President (Κεντρικό) 4* Hμιδιατροφή 155 108 95

Hοliday Inn (Hμικεντρικό) 4* Πρωινό 129 88 80

Ξενοδοχείο-Δωμάτιο
Τοποθεσία

Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Παρατηρήσεις

Happy Star (Hμικεντρικό) 3* Πρωινό 75 55 40 Δεν περιλαμβάνονται 
είσοδοι σε μουσεία 

& κρουαζιέρα 
στον Σάββα 12€ 

Προαιρετική εκδρομή 
στο Νοβισαντ 15€.

Minimum συμμετοχή 
16 ατόμων

Jump Inn  (Hμικεντρικό) 4* Πρωινό 85 60 50

Design Mr. President (Κεντρικό) 4* Πρωινό 89 63 50

Design Mr. President (Κεντρικό) 4* Hμιδιατροφή 109 76 60

Hοliday Inn (Hμικεντρικό) 4* Πρωινό 95 68 50
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Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 21:30 και αναχώρηση 
στις 22:00. Θα φθάσουμε το πρωί στο Βουκουρέστι και 
αμέσως ξεκινάει προαιρετικά η ‘’πανοραμική’’ ξενάγηση μας 
στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το “Παρίσι των 
Βαλκανίων” όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται. Επίσκεψη στο 
παλάτι του κοινοβουλίου, το ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβό, 
«ναό της μουσικής» το περίφημο Athenaeum, το νεοκλασικό 
οικοδόμημα του βασιλικού παλατιού που σήμερα στεγάζει 
το Εθνικό Μουσείο Τέχνης, το παλάτι του Βασιλιά Κάρολου 
του 1ου, 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), την Αψίδα του Θριάμβου, 
την πατριαρχική εκκλησία (1658) και το Πατριαρχείο, την 
Όπερα και το κτήριο του Πανεπιστημίου. Η ημέρα μας θα 
κλείσει με μια βόλτα στη παλιά πόλη, όπου θα δούμε της 
εκκλησία της Σταυρουπόλεως και θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για ψώνια στα καταστήματα.

3Η ΗΜΈΡΑ ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ
Μετά το πρωινό, προαιρετικά αναχωρούμε για τα θρυλικά 
Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την Κοιλάδα Πράχωβα, 
φθάνουμε στη Σινάϊα, όπου θα επισκεφθούμε το Ανάκτορο 
του Κάρολου Α, του πρώτου Βασιλιά της Ρουμανίας, γνωστό 
Πέλες. Στη συνέχεια θα δούμε το ομώνυμο μοναστήρι, που 
χτίστηκε από τον Κατακουζηνό, πάνω σε μία πέτρα που 
έφερε από το Όρος Σινά, εξ’ ου και η ονομασία της περιοχής. 
Συνεχίζουμε για το Κάστρο Μπράν, όπου θα επισκεφτούμε τον 

1Η & 2Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - BOYKOYΡΈΣΤΙ 
(ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)

Πύργο με το ίδιο όνομα, γνωστό και σαν Πύργος του Δράκουλα. 
Από εκεί θα μεταβούμε στο Μπρασώβ, όπου θα θαυμάσουμε 
τα κτίσματα του 18ου αιώνα και ιδιαίτερα την Μπισέρικα 
Νεάγρα (Μαύρη Εκκλησιά), τη μεγαλύτερη εκκλησία 
Γοτθικού Ρυθμού από τη Βιέννη έως την Κωνσταντινούπολη, 
το Δημαρχείο, τον Πύργο με το Ρολόι, την Κεντρική Πλατεία. 
Επιστροφή στο Βουκουρέστι, διανυκτέρευση. 

4Η ΗΜΈΡΑ ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η τελευταία ημέρα της εκδρομής. Μετά το πρωινό ξεκινάμε 
για Τζιουρτζιού, Ρούσε, Πλέβεν, Σόφια, Κούλατα, Προμαχώνα 
και το βράδυ, μετά τις καθορισμένες στάσεις για φαγητό και 
καφέ εξ’ ιδίων στα ίδια με τα κατά την μετάβαση μας σημεία, 
φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη αργά το βράδυ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
4 HMEPEΣ *2 νύχτες*(23-26.10, 25-28.10 & 28-31.10)

Ξενοδοχείο-Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί
Επιβάρυνση 
Μονόκλινου

Central by Zeus - Κεντρικό 4* Πρωινό 85 64 40

International - Κεντρικό 4* Πρωινό 89 69 40

Rin Central - Κεντρικό 4* Πρωινό 95 72 45

Parliament - Κεντρικό 4* Πρωινό 99 76 47

Novotel Unirli  - Κεντρικό 4* Πρωινό 109 82 55

Inter Business - Hμικεντρικό 4* Hμιδιατροφή 115 85 60

Sheraton - Κεντρικό 5* Πρωινό 129 97 65

Παρατηρήσεις: Δεν περιλαμβάνονται είσοδοι σε μουσεία & κρουαζιέρες.
Προαιρετική εκδρομή στα Καρπάθια 20€. (Minimum συμμετοχή 16 ατόμων)
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1Η ΗΜΈΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ
Συγκέντρωση νωρίς πρωί & αναχώρηση για τα σύνορα 
Προμαχώνα. Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. Περνώντας τη 
Γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον Δούναβη φτάνουμε στο 
Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2Η ΗΜΈΡΑ ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ (ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) & «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ»
Πρόγευμα & ξεκινάμε προαιρετικά τη ξενάγησή μας. Θα 
θαυμάσουμε το ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβώ, «ναό της 
μουσικής» το Ατενέουμ Ρομαν, το επιβλητικό νεοκλασικό 
οικοδόμημα του βασιλικού παλατιού που σήμερα στεγάζει 
το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας το παλάτι του 
βασιλιά Κάρολου του 1ου που σήμερα στεγάζει την 
Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την πλατεία της 
Επανάστασης του 1989 και το κτήριο που στέγαζε τα 
γραφεία του καθεστώτος Τσαουσέσκου, το εντυπωσιακό

οικοδόμημα της Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης (Cercul Na-
tional Militar) και το τελευταίο «απόκτημα», πριν από 
την πτώση της δικτατορίας, το φαραωνικών διαστάσεων 
προεδρικό μέγαρο, με τον οξύμωρο τίτλο «Σπίτι του Λαού» 
που σήμερα ονομάζεται Παλάτι του κοινοβουλίου, το 2ο 
μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το Πεντάγωνο. Επίσης 
θα γνωρίσουμε την Αψίδα του Θριάμβου, την πατριαρχική 
εκκλησία και το Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτήριτου 
Πανεπιστημίου. Ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης, στη φημισμένη οδό Λιπσκάνι και στον αρχαιολογικό 
χώρο της λεγόμενης παλιάς βασιλικής αυλής, όπου 
δεσπόζει η προτομή του Βλαντ Τσέπες. Μην παραλείψετε να 
επισκεφτείτε τον Ορθόδοξο ναό Σταυρουπόλεως.

3Η ΗΜΈΡΑ ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ - ΣΙΝΑΙΑ - ΜΠΡΑΝ ( ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥ-
ΛΑ) - ΜΠΡΑΣΟΦ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση προαιρετικά για τα θρυλικά 
Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού

Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των 
Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, 
θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της 
Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το Μοναστήρι 
της Σινάια, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από την επίσημη 
ονομασία της πόλης και έπειτα αναχωρούμε για το Μπραν. 
Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του 
Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό 
φρούριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με 
μια περιήγηση στο Μπρασόφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη 
και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη 
σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιστροφή στο 
Βουκουρέστι αργά το απόγευμα.

4Η ΗΜΈΡΑ ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ (ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) - ΈΠΙ-
ΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση το πρωί για Σόφια όπου θα 
ακολουθήσει περιήγηση στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. 
Θα δούμε τη Βυζαντική Εκκλησία της Αγίας Κυριακής, τα 
Ρωμαϊκά Μνημεία, τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νέφσκυ, 
τη Βουλή και την Πανεπιστημιούπολη. Συνεχίζουμε για 
σύνορα Προμαχώνα, άφιξη στην πόλη μας.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
4 HMEPEΣ *3 νύχτες* (23-26.10 & 28-31.10)

Ξενοδοχείο-Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο Παιδί
Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Central by Zeus  - Κεντρικό 4* Πρωινό 115 83 60

International - Κεντρικό 4* Πρωινό 119 89 60

Rin Central - Κεντρικό 4* Πρωινό 119 85 65

Parliament - Κεντρικό 4* Πρωινό 125 90 70

Novotel Unirli - Κεντρικό 4* Πρωινό 139 98 80

Inter Business - Hμικεντρικό 4* Hμιδιατροφή 149 104 90

Sheraton - Κεντρικό 5* Πρωινό 164 115 95

Παρατηρήσεις: Δεν περιλαμβάνονται είσοδοι σε μουσεία & κρουαζιέρες.
Προαιρετική εκδρομή στα Καρπάθια 20€. (Minimum συμμετοχή 16 ατόμων)
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ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

1Η ΗΜΈΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΟΝΗ ΡΙΛΑ - ΣΟΦΙΑ
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. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2Η ΗΜΈΡΑ ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στη Φιλιππούπολη, την 
πόλη που έκτισε ο βασιλιάς Φίλιππος Β΄. Στην περιήγησή 
μας, διάρκειας περίπου δύο ωρών, 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 στην Σόφια

3H HMEPA ΣΟΦΙΑ ( ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αρχίζουμε 
την περιήγησή μας όπου θα δούμε, μεταξύ άλλων, 
τον βυζαντινό ναό της Αγίας Κυριακής, τα ρωμαϊκά 
μνημεία, τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νιέφσκι, 
τη Βουλή και την πανεπιστημιούπολη. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα 
της πόλης με κρασί και φολκλορικό πρόγραμμα.

4H HMEPA ΣΟΦΙΑ - ΒΙΤΟΣΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΈΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αργότερα (καιρού επιτρέποντος) ανάβαση με 
τελεφερίκ σφόσον λειτουργεί (έξοδα ατομικά) στο βουνό-
πάρκο Βίτοσα με τη φαντασμαγορική θέα στη πόλη της 
Σόφιας. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το Σαντάνσκι 
με την πλούσια αγορά . Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή 
στην πόλη μας.

Ξενοδοχείο-Δωμάτιο
Τοποθεσία

Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

St. George - (Κεντρικό) 3* Πρωινό 129 89 60

Budapest - (Κεντρικό) 4* Πρωινό 135 89 65

Ramada Sofia City Center 
Sup Room - (Κεντρικό)

4* Πρωινό 155 109 80
Σημαντική σημείωση: Στην τριήμερη εκδρομή δεν 
πραγματοποιείται η τέταρτη μέρα του τετραήμερου 
προγράμματος.

3 ΗΜΕΡΕΣ (24-26.10, 26-28.10, 28-30.10 & 29-31.10)  | 4 HMEPEΣ (23-26.10  & 28-31.10)

Ξενοδοχείο-Δωμάτιο
Τοποθεσία

Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

St. George - (Κεντρικό) 3* Πρωινό 95 69 40

Budapest - (Κεντρικό) 4* Πρωινό 99 69 45

Ramada Sofia City Center 
Sup Room - (Κεντρικό)

4* Πρωινό 109 79 50
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Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 21:00 και αναχώρηση 
στις 21:30 για τα σύνορα Ευζώνων. Συνεχίζουμε για 
Νις, Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα Ουγγαρίας 
φθάνουμε στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη νωρίς το 
απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη .

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

1Η & 2Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΈΛΙΓΡΑΔΙ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ

3Η ΗΜΈΡΑ ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Πρωινό και  πανοραμική περιήγηση μας, με τα 
ωραιότερα κτίρια της Βουδαπέστης που είναι χτισμένα 
πάνω στις όχθες του Δούναβη, μεταξύ των οποίων το 
Βασιλικό Ανάκτορο, εκκλησίες, ιστορικά ανάκτορα και 
το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας. Έπειτα συνεχίζουμε την 
περιήγηση μας με τα πόδια. Η συνοικία του Πύργου και 
η Παλιά Πόλη έχουν πεζοδρομηθεί και επανέκτησαν την 
αρχική τους γοητεία. Στην περιοχή του λόφου του Πύργου, 
μπορεί κανείς να επισκεφτεί εκτός από το Ανάκτορο των 
Αψβούργων, το Μουσείο Ιστορίας της Βουδαπέστης, την 
κρήνη του Ματθία, το Θέατρο του Πύργου, το Ανάκτορο 
Σάντορ αλλά και την Εθνική Πινακοθήκη Ουγγαρίας, όπου 
είναι συγκεντρωμένα τα πολυτιμότερα έργα ουγγρικής 
τέχνης. Περπατώντας την παλιά πόλη της Βούδας, 
σταθείτε στην οδό των Λόρδων, όπου παλιότερα έμεναν 
αριστοκράτες και έμποροι. Αξίζει να δείτε την εκκλησία 
του Αγίου Ματθία, τον «Προμαχώνα των Ψαράδων» με 
τους κωνικούς πύργους και την υπέροχη θέα. Το βράδυ 
σας προτείνουμε μια κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη 
για να θαυμάσετε εν πλω τα φωταγωγημένα κτίρια της 
πόλης με την μακροχρόνια ιστορία και την πλούσια 
πολιτιστική κληρονομιά.

4H HMEPA ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΗΜΈΡΗΣΙΑ ΈΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ 
ΒΙΈΝΝΗ
Πρωινό και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή 
στη Βιέννη. Στην περιήγησή μας θα θαυμάσουμε τα 
θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο 
Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, θα 
δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε 
την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου θα δούμε τα 
πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό 

Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την 
πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το 
Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο 
και την Εκκλησία του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη 
συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγ. 
Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της 
ελληνικής παροικίας. Χρόνος ελεύθερος. Στην συνέχεια 
επιστροφή αργά το απόγευμα στη Βουδαπέστη. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση σε ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά.

5H HMEPA ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - 
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
Πρωινό και αναχώρηση για μια προαιρετική ολοήμερη 
εκδρομή στο Szentendre (Άγιος Ανδρέας), παραδοσιακό 
χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο 
κεραμικής τέχνης της γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς, και 
την ορθόδοξη εκκλησία του 1752. Περιπλανηθείτε στο 
χωριό των Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως 
χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος Ανδρέας, όπου 
μπορείτε να αγοράσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά 
αναμνηστικά δώρα. Θα επισκεφτούμε το χωριό Eszter-
gom, όπου θα δούμε τα πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα 
στα οποία είναι: η Βασιλική, το Κάστρο και ο Καθεδρικός 
Ναός του Ezstergom, και η υπέροχη θέα του Δούναβη από 
το κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες. Συνεχίζουμε για την 

πρωτεύουσα Σλοβακίας. Από τις πιο όμορφες μητροπόλεις 
της Ευρώπης, η Μπρατισλάβα απλώνετε σε μια έκταση 
48.845 τετραγωνικών χιλιομέτρων και βρίσκεται στην 
καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης συνδεόμενη με τις 
γειτονικές χώρες μέσω του ποταμού Δούναβη. Οι βίλες 
νότια του ποταμού Δούναβη, τα γιγαντιαία παλάτια 
και κάστρα από την εποχή του κομμουνισμού, τα 
σημαντικότερα μουσεία, αλλά και η πληθώρα των μπαρ 
που πλημμυρίζουν από νεολαία, κάνουν την πόλη να 
ξεχωρίζει. Το πιο χαρακτηριστικό αξιοθέατο δεν είναι άλλο 
από το Κάστρο, στο οποίο στέφθηκαν Ούγγροι βασιλείς 
και φυλάσσονται αρκετά κοσμήματα του στέμματος. 
Η θέα που προσφέρει από ψηλά είναι φανταστική. Σε 
απόσταση αναπνοής απλώνεται η κεντρική αρτηρία 
της Μπρατισλάβα, ο Βεντούρσκα. Ένας πολυσύχναστος 
δρόμος γεμάτος καφέ, εστιατόρια και μπαρόκ παλάτια. 
Επόμενη στάση μας το υπέροχο σιντριβάνι στην κεντρική 
πλατεία της παλαιάς πόλης. Χρόνος ελεύθερος και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα.

6H HMEPA ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση νωρίς το πρωί για 
Κέσκεμετς, Ζέγκετ, σύνορα Σερβίας. Άφιξη στην πόλη μας 
το βράδυ.

6 HMEPEΣ (23-28.10 & 26-31.10)

Ξενοδοχείo - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί Επιβάρυνση Μονόκλινου

Ιbis City
(Κεντρικό)

3* sup Πρωινό 249 179 109

Mercure Korona 
(Κεντρικό)

4* Πρωινό 275 199 119

Παρατηρήσεις

Πακέτο Προαιρετικών Εκδρομών
Hμερήσια Βιέννη 25€/άτομο. Παραδουνάβια χωριά - Μπρατισλάβα 20€/άτομο.

Minimum συμμετοχών 20 άτομα. Δεν περιλαμβάνονται είσοδοι σε μουσεία & κρουαζιέρες.

Ξενοδοχείο-Δωμάτιο
Τοποθεσία

Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

St. George - (Κεντρικό) 3* Πρωινό 129 89 60

Budapest - (Κεντρικό) 4* Πρωινό 135 89 65

Ramada Sofia City Center 
Sup Room - (Κεντρικό)

4* Πρωινό 155 109 80

Ξενοδοχείο-Δωμάτιο
Τοποθεσία

Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

St. George - (Κεντρικό) 3* Πρωινό 95 69 40

Budapest - (Κεντρικό) 4* Πρωινό 99 69 45

Ramada Sofia City Center 
Sup Room - (Κεντρικό)

4* Πρωινό 109 79 50
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KAΠΠΑΔΟΚΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ 
8 HMEPEΣ ( 24-31.10)

1Η ΗΜΈΡΑ ΑΪΒΑΛΙ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΥΝΟΡΑ ΚΗΠΩΝ - 
TΣΑΝΑΚΑΛΈ
Αναχώρηση στις 07.30 το πρωί για Καβάλα, σύνορα των 
Κήπων, έλεγχος διαβατηρίων, άφιξη στο Τσανάκαλε.
Επίσκεψη – περιήγηση στις αρχαιότητες της μυθικής Τροίας 
( το αρχαίο Ιλιον) όπου θα δούμε ερείπια από την παλιά 
πόλη, το αντίγραφο του Δουρείου Ϊππου. Συνεχίζουμε για το 
μοναδικό Αϊβαλί. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

2Η ΗΜΈΡΑ ΑΪΒΑΛΙ - ΣΜΥΡΝΗ 
Αναχώρηση για την Αρχαία Πέργαμο, επίσκεψη στις 
αρχαιότητες και συνεχίζουμε για την Σμύρνη. Θα δούμε 
την παλιά ελληνική συνοικία του Αλσαντζάκ με το γραφικό 
πεζόδρομο της Σμύρνης, το ιστορικό Κορντόν. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

3Η ΗΜΈΡΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΠΑΜΟΥΚΑΛΈ
Πρωινό και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της 
Εφέσου, τον πλέον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο της 
Τουρκίας. Τελειώνοντας από κει κατευθυνόμαστε προς 
το Παμούκαλε. Περιήγηση στα αξιοθέατα του Παμούκαλε 
(εντυπωσιακό γεωλογικό τοπίο με ασβεστολιθικούς 
σχηματισμούς και θερμά λουτρά), γνωστό σαν κάστρο του 
Βαμβακιού. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4Η ΗΜΈΡΑ ΠΑΜΟΥΚΑΛΈ - ΠΡΟΚΟΠΙ
Σήμερα θα επισκεφτούμε την πόλη Ικόνιο. Περιήγηση 
– περίπατος στο ιστορικό κέντρο ( τζαμί και τάφος του 
Τζελαλεντίν Ρουμί, ποιητής-φιλόσοφος και ιδρυτής 
του τάγματος Δερβίσηδων. Καταλήγουμε στο Προκόπι. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΟΚΟΠΙ
Αρχίζουμε την επίσκεψη προσκύνημα στο σπίτι του Αη Γιάννη 
του Ρώσου. Ακολούθως θα δούμε την εκκλησία των Αγίων 
Κων/νου και Ελένης στην πόλη Σινασό και καταλήγουμε 
στην κοιλάδα του Κοράματος όπου θα περιηγηθούμε 
στις υπόσκαφες εκκλησίες, λατρευτικούς χώρους και 
χαρακτηριστικά κτίσματα. Επίσης θα επισκεφθούμε την 
κοιλάδα της Ζέλβης, και τον Άβανο. Επιστροφή το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο μας.

6Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΟΚΟΠΙ
Νωρίς το πρωί προαιρετική συμμετοχή σε μία καταπληκτική 
βόλτα με το αερόστατο απ΄όπου μπορείτε να θαυμάσετε 
από ψηλά την τόσο ιδιόμορφη, μοναδική και πανέμορφη 
Καππαδοκία. Αργότερα επίσκεψη στην υπόγεια πόλη της 
Μαλακοπής ( Ντερίμ Κουγιού), την εκκλησία των Αγίων  

7Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΟΚΟΠΙ - KΩΝ/ΠΟΛΗ
Μετά το πρωινό μας αφήνουμε την Καππαδοκία με προορισμό 
την Κωνσταντινούπολη.  Αργά το απόγευμα άφιξη και δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

8Η ΗΜΈΡΑ KΩΝ/ΠΟΛΗ - ΣΥΝΟΡΑ ΚΗΠΩΝ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Τοπ Καπί. 
Το μεσημέρι αναχώρηση για Ραιδεστό, σύνορα Κήπων, 
φθάνουμε το βράδυ στην πόλη μας.

Θεοδώρων και την κοιλάδα Περιστρέμματος-Ιχλάρα-
υπέροχη κοιλάδα, ανάμεσα σε δύο βράχους με πολύ ωραίες 
εκκλησίες. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε την Καρβάλη, 
γενέτειρα του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού και επίσκεψη 
στην εκκλησία του (σήμερα τζαμί) βυζαντινής προελεύσεως. 
Επιστροφή στο Προκόπι, διανυκτέρευση.

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί Επιβάρυνση Μονόκλινου

Troia Tusan (Τσανάκαλε)
Life Corner (Σμύρνη)
Richmond (Παμούκαλε)
Perissia (Προκόπι)
Grand Halic (Κωνσταντινούπολη)

4* &  5* Πρωινό &  6 Δείπνα 425 349 159
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1Η ΗΜΈΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΤΣΑΝΑΚΑΛΈ
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.

3Η ΗΜΈΡΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Μετά το πρόγευμα μετάβαση στην Ακρόπολη του Καντιφέ 
Καλέ για μια πανοραμική ξενάγηση της πολύπαθης και 
ιστορικής Σμύρνης. Καθοδόν περιήγηση της πόλης όπου θα 
δούμε το διοικητήριο με το γραφικό Ρολόι, τα παλιά ελληνικά 
αρχοντικά, την ελληνικη συνοικία του Αλσαντζάκ με το 
γραφικό πεζόδρομο της Σμύρνης, το ιστορικό Κορντόν, την 
ιστορική προκυμαία και τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό. 
Στη συνέχεια ελεύθεροι στην αγορά της Σμύρνης.

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

ΣΜΥΡΝΗ - ΕΦΕΣΣΟΣ - ΤΣΕΣΜΕ 
6 HMEPEΣ (23-28.10 & 26-31.10)

4Η ΗΜΈΡΑ   EΦΈΣΣΟΣ - ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ
Μετά το πρόγευμα θα κατευθυνθούμε νότια, στην καρδιά 
της Αρχαίας Ιωνίας. Θα επισκεφθούμε την αρχαία Έφεσο που 
αποτέλεσε για χίλια χρόνια σημαντική πόλη του ελληνισμού. 
Πατρίδα του φιλόσοφου Ηράκλειτου ήταν γνωστή σε όλο 
τον αρχαίο κόσμο για τη λατρεία της Εφεσίας Αρτέμιδος. 
Στον αρχαιολογικό χώρο θα δούμε το Βουλευτήριο, το 
Πρυτανείο, τη Δημόσια Αγορά, το Νυμφαίο, τη Βιβλιοθήκη 
του Κέλσου, το Θέατρο, το Γυμνάσιο και το Στάδιο. Τριγύρω 
από την Έφεσο θα επισκεφθούμε τον Κιρκιντζέ, το ελληνικό 
χωριό που αναφέρει η Διδώ Σωτηρίου στα «Ματωμένα 
Χώματα» και το κοσμοπολίτικο θέρετρο Κουσάντασι. 
Ελεύθερος χρόνος στην πλούσια αγορά και γεύμα εξ ιδίων. 
Το απόγευμα επιστρέφουμε στη Σμύρνη και κάνουμε μια 
βόλτα στη μοναδική συνοικία του Κορδελιού. Επιστρέφουμε 
στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

5Η ΗΜΈΡΑ  ΣΜΥΡΝΗ - ΤΣΈΣΜΈ - ΑΛΑΤΣΑΤΑ - ΑΪΒΑΛΙ
Πρωινό και αναχώρηση για το παραθαλάσσιο Τσεσμέ, 
παλιότερα γνωστό στα ελληνικά ως Κρήνη, ακριβώς απέναντι 
από τη Χίο, στη δυτική άκρη της χερσονήσου της Ερυθραίας. Η 
πορείας μας ακολουθεί τη νότια ακτή του κόλπου της Σμύρνης 
και θα περάσουμε έξω από τα Βούρλα, τη Σκάλα Βουρλών 
(αρχ. Κλαζομεναί), όπου σώζεται το σπίτι του ποιητή του 
Γιώργου Σεφέρη, τα Αλάτσατα, το Λυθρί (αρχ. Ερυθραί), την 
Κάτω Παναγία και άλλα χωριά όπου ο ελληνισμός ανθούσε 
μέχρι το 1922.Στη συνέχεια αναχώρηση για το Αϊβαλί, όπου 
και θα διανυκτερεύσουμε.

6Η ΗΜΈΡΑ ΑΪΒΑΛΙ - ΚΗΠΟΙ - ΈΠΙΣΤΡΟΦΗ
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.

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί Επιβάρυνση Μονόκλινου

Troia Tusan - Τσανάκαλε
Anemon - Σμύρνη

4* Hμιδιατροφή 255 199 109
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AΪΒΑΛΙ - ΣΜΥΡΝΗ 
4 HMEPEΣ (23-26.10 & 28-31.10) 

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΥΝΟΡΑ ΚΗΠΩΝ - ΑΪΒΑΛΙ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για Καβάλα, σύνορα των Κήπων, 
Τσανάκαλε, αφού περάσουμε τα στενά των Δαρδανελλίων. 
Συνεχίζουμε για την Τροία, άφιξη, επίσκεψη στις αρχαιότητες 
της μυθικής πόλης του Ομήρου (το αρχαίο Ϊλιον) όπου 
θα δούμε ερείπια από την παλιά πόλη, το αντίγραφο του 
Δούρειου Ϊππου και συνεχίζουμε για Aιβαλί. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο

2Η ΗΜΈΡΑ ΑΪΒΑΛΙ - ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΑ - ΠΈΡΓΑΜΟΣ
Πρωινό και αναχωρούμε για να επισκεφθούμε την 
Αρχαία Πέργαμο, από τις λαμπρότερες πόλεις της
αρχαιότητας. Θα δούμε το Ασκληπιείο και την Βασιλική 
του Αγίου Ιωάννου. Επιστροφή στο Αϊβαλί χρόνος
ελεύθερος για γεύμα εξ ιδίων και αργότερα, θα 
περιηγηθούμε στα γραφικά πέτρινα σοκάκια με τις παλιές
σαπωνοποιίες. Θα δούμε τα παλιά χρωματιστά ελληνικά 
αρχοντικά σπίτια με τις λουλουδιασμένες αυλές τους,

που σώζονται ακόμη και κοσμούν το Αϊβαλί. Επίσκεψη 
στην πάλαι ποτέ εκκλησία του Αγ Γεωργίου και στη
συνέχεια θα πάμε στον λόφο ΣΕΙΤΑΝ ΣΟΦΡΑΣΙ για μια 
πανοραμική θέα της πόλης. Ακολουθεί βόλτα στο γραφικό
λιμανάκι με τις παραδοσιακές ταβέρνες και επίσκεψη 
στα πανέμορφα Μοσχονήσια, ένα σύμπλεγμα από 22
μικρά νησάκια διασκορπισμένα στο κόλπο του Αιβαλιού. 
Επίσκεψη στον Ανακαινισμένο Ναό των Ταξιαρχών του
1890. Επιστροφή στο Αϊβαλί και διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΈΡΑ ΑΪΒΑΛΙ - ΦΩΚΑΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Φώκαια. Στάση στο 
γραφικό λιμάνι της με τη μοναδική ομορφιά που δεν θα
μας αφήσει ασυγκίνητους και στη συνέχεια διαμέσου 
Μενεμένης και Κορδελιού, φθάνουμε στην πολύπαθη και
κοσμοπολίτισα Σμύρνη. Περιήγηση της πόλης όπου θα 
δούμε το Διοικητήριο με το γραφικό Ρολόι του, τα παλιά
ελληνικά αρχοντικά, την ιστορική προκυμαία της, το

γραφικό Κορντόν και τον παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό.
Χρόνος ελεύθερος στη πλούσια αγορά της πόλης, το 
Κεμέραλτι. Επιστροφή στο Αϊβαλί και διανυκτέρευση.

4Η ΗΜΈΡΑ ΑΪΒΑΛΙ - ΤΡΟΙΑ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και συνεχίζουμε μέσω Αδραμυτίου για Τσανάκκαλε. 
Επίσκεψη στις αρχαιότητες της μυθικής Τροίας, την πόλη του 
Πριάμου, όπου θα δούμε ερείπια από την παλιά πόλη και 
αντίγραφο του Δουρείου Ίππου. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό 
χώρο με τα αλλεπάλληλα στρώματα υπολειμμάτων από τις 
διάφορες φάσεις ύπαρξης της πόλης. Θα διασχίσουμε τα 
στενά των Δαρδανελίων, για να φθάσουμε στην Καλλίπολη, 
γενέτειρα της γνωστήςΣοφίας Βέμπο. Άφιξη στα σύνορα, 
τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν, 
άφιξη αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί Επιβάρυνση Μονόκλινου

Musho Sarimsakli - Αϊβαλί 4* Πρωινό 149 109 65
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