
1

THE
TRAVEL

BOOK
AU

TU
M

N
20

19
Α
Π
Ο
∆
Ρ
Α
Σ
Ε
Ι
Σ
 
Σ
Τ
Ο
Υ
Σ
 
Κ
Α
Λ
Υ
Τ
Ε
Ρ
Ο
Υ
Σ
 
Π
Ρ
Ο
Ο
Ρ
Ι
Σ
Μ
Ο
Υ
Σ

Σ
Ε
 
Ο
Λ
Η
 
Τ
Η
Ν
 
Ε
Υ
Ρ
Ω
Π
Η
 
Κ
Α
Ι
 
Τ
Η
Ν
 
Ε
Λ
Λ
Α
∆
Α

ns



2

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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σελ. 3 Παρίσι Η πόλη του Φωτός
Σελ. 4 Λόνδινο
Σελ. 5 Γύρος Ιταλίας
Σελ. 6 Ρώμη Η αιώνια πόλη
Σελ. 7 Βαρκελώνη Η πόλη του Γκαουντί
Σελ. 8 Βαρσοβία Η πατρίδα του Σοπέν
Σελ. 9 Κλασικη Ιταλία Best of Italy
Σελ. 10 Κρακοβία
Σελ. 11 Πράγα - Βερολίνο
Σελ. 12 Πράγα Η χρυσή πόλη
Σελ. 13 Κλασική Βιέννη
Σελ. 14 Βρυξέλλες - Άμστερνταμ
Σελ. 15 Τα στολίδια της Ανδριατικής
Σελ. 16 Αλσατία-Δρόμος Κρασιού, Μέλανας Δρυμός
Σελ. 17 Μάλτα
Σελ. 18 Σικελία - Ελληνόφωνα χωριά
Σελ. 19 Μέγας γύρος Μαρόκου
Σελ. 20 Ντουμπάι - Άμπου Ντάμπι
Σελ. 21 Εξωτικό Μαρακές / Βουδαπέστη

ΟΔΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σελ. 22 Βουδαπέστη - Βιέννη - Μπρατισλάβα
Σελ. 23 Διαμάντια Δαλματικών Ακτών
Σελ. 24 Αυτοκρατορικές πρωτεύουσες Κεντρικής Ευρώπης
Σελ. 25 Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούτβα
Σελ. 26 Ιταλικό Πανόραμα
Σελ. 28 Πανόραμα Κροατίας - Σλοβενίας - Λίμνες Πλίτβιτσε 
Σελ. 30 Βελιγράδι - Νόβι Σαντ
Σελ. 31 Μαργαριτάρια Μαύρης Θάλασσας / Μπάνσκο
Σελ. 32 Βουκουρέστι - Μπρασόβ - Σινάϊα
Σελ. 33 Σόφια - Φιλιππούπολη / Βυζαντινή Οχρίδα
Σελ. 34 Διεθνές Τρίγωνο  Ελλάδα-Βουλγαρία-Τουρκία
Σελ. 35 Κωνσταντινούπολη
Σελ. 36 Καππαδοκία
Σελ. 37 Αϊβαλί - Σμύρνη

ΕΛΛΑΔΑ
Σελ. 38 Τήνος / Κέρκυρα
Σελ. 39 Δελφοί - Αράχωβα / Ευβοια / Μεσολόγγι
Σελ. 40 Γιάννενα - Ζαγοροχώρια / Γραφικό Πήλιο
Σελ. 41 Σκιάθος / Λευκάδα
Σελ. 42 Τολό - Πόρτο Χέλι / Καρπενήσι
Σελ. 43 Όροι συμμετοχής

OI ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ 
ΣΤΙΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 
ΚΑΙ ΤΙΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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1η ημέρα Πτήση Για Παρίσι - Ξενάγηση Πόλης 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση 
της πόλης. Θα επισκεφθούμε την Παναγία των Παρισίων και 
το ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε στο 
Πάνθεον, σημείο ταφής των επιφανέστερων Γάλλων. Ακολούθως, 
θα θαυμάσουμε τους κήπους και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, 
όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα, θα οδηγηθούμε 
στη γειτονιά Σεν Ζερμέν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και 
ντε Φλορ, αλλά και τον ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια, 
θα περάσουμε από το μουσείο Ορσέ, την πανέμορφη γέφυρα 
του Αλεξάνδρου Γ́ , το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του 
Ναπολέοντα Α ́ για να ολοκληρώσουμε την πορεία μας με το 
σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Συνεχίζοντας 
τη ξενάγησή μας, θα θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα, όπου 
κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο. 
Στην πλατεία Ομόνοιας θα δούμε το γαλλικό κοινοβούλιο, τον 
οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους 
κήπους του Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας 
το εμπορικό κέντρο της πόλης, θα περάσουμε από τον ναό της 
Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία 
της Μουσικής και την πλατεία Βαντόμ. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 

2η ημέρα Παρίσι - Λούβρο - Βερσαλλίες – Προαιρετικός 
Βραδινός Γύρος Πόλης & Κρουαζιέρα Στο Σηκουάνα
Μετά το πρόγευμα, θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, όπου και θα 
ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. Εκεί μαζί 
με τα άλλα εκθέματα, μας περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες του 
παλατιού, η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης και η 
αινιγματική Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών που αποτέλεσαν 
το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. 
Θα θαυμάσουμε την Αίθουσα των Κατόπτρων όπου υπογράφηκε 
η συνθήκη των Βερσαλλιών, τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του 
Λουδοβίκου του 14ου του Βασιλιά  Ήλιου, της Μαρίας Αντουανέτας 
και θα περπατήσουμε στους καταπληκτικούς κήπους των 
ανακτόρων. Το βράδυ σας προτείνουμε έναν νυχτερινό γύρο 
πόλης και ανάβαση στο υψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, 
τον λόφο της Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, 
η πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και η οικεία του Σαλβαδόρ 
Νταλί. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα 
στον Σηκουάνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα Παρίσι – Disneyland
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη χώρα του παραμυθιού, 
την εξωπραγματική Disneyland (εισιτήρια εξ ιδίων). Εκεί θα 
ζήσουμε στιγμές χαράς στα θεάματα και στα διάφορα παιχνίδια 
του πάρκου. Ελευθερώστε το μικρό παιδί που κρύβετε μέσα σας 

Περιλαμβάνονται  Αεροπορικά εισιτήρια με απ’ ευθείας πτήσεις της Aegean Airlines. Τρεις (3), τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & 
εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Επίσημος ξεναγός στο μουσείο του Λούβρου. Μεταφορά στη Disneyland.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνονται Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (2,60€ σε 4* ξενοδοχεία & 1,70€ σε 3* ξενοδοχεία το άτομο τη 
διανυκτέρευση). Πακέτο Εισόδου Λούβρο (περιλαμβάνει εισιτήριο μουσείου, προκράτηση & ραντεβού εισόδου για αποφυγή ουράς κατά την είσοδο & ακουστικά για τη ξενάγηση)  25€ ενήλικας – 11€ παιδί έως 18 ετών. Ημερήσια Εκδρομή 
στη Νορμανδία 60€ το άτομο. Βραδινός Γύρος Πόλης & Κρουαζιέρα Σηκουάνα στο Παρίσι 35€ το άτομο. Εισιτήριο Disneyland  79€ ενήλικας – 72€ παιδί 3-11 ετών. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς 
χώρους  Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

4,5 ΗΜΕΡΕΣΠΑΡΙΣΙ  ΠΌΛΗ ΤΌΥ ΦΩΤΌΣ
απολαμβάνοντας τα χρώματα  και τις φιγούρες που μας μεγάλωσαν. 
Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα 
φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους θησαυρούς 
και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε σε ένα από τα 29 εστιατόρια και 
επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της Χιονάτης 
και των επτά νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο 
Visionarium με τον Ιούλιο Βερν, ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ 
μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο Star Tour. Αργότερα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας.

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

5η ημέρα Παρίσι – Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και λίγος ελεύθερος χρόνος. 
Αργότερα, μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής 
μας γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Διατροφή Κανονική 
Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. 

Μονόκ. Πτήσεις - Αερ. Εταιρία 

25/10

4 ημέρες

Ibis Paris Clichy 
Batignolles 3*

Novotel La 
Defense 4*

Le Meridien Etoile 4*

Πρωινό  

429€

485€

549€

Έως 12 ετών 229€

1ο παιδί έως 16 ετών 269€          

2ο παιδί έως 16 ετών 309€

Έως 12 ετών  269€

120€

150€

200€

Aegean Airlines Εγγυημένες θέσεις 
Θεσ/νίκη - Παρίσι Πτήση Α3 520 

14:30 – 16:30                   
Παρίσι – Θεσ/νικη Πτήση Α3 521 

14:25 -18:10   

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 165 €. Περιλαμβάνει 10kg χειραποσκευή και βαλίτσα 23kg ανά άτομο.

Κάθε Τρίτη   
5 ημέρες     

από 01/10

Ibis Paris Clichy 
Batignolles 3*

Novotel La 
Defense 4*

Le Meridien Etoile 4*

Πρωινό  

425€

495€

579€

Έως 12 ετών 229€

1ο παιδί έως 16 ετών 269€          

2ο παιδί έως 16 ετών 309€

Έως 12 ετών  269€

149€

219€

295€

Ryanair
 Θεσ/νίκη – Παρίσι (BVA) 

 Πτήση FR 3093 09:10 – 11:20                  
Παρίσι (BVA) – Θεσ/νικη

Πτήση FR 3094 12:00 -15:50   
   

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 165 €. Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό πακέτο η τιμή μειώνεται κατά 90€. Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή και 
βαλίτσα 15kg στα 2 άτομα.
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1η μέρα  Πτήση για Λονδίνο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Αγγλίας. Άφιξη στο Λονδίνο και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια και ελεύθερος χρόνος 
για χαλάρωση και ξεκούραση στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.

2η μέρα  Λονδίνο (ξενάγηση πόλης και επίσκεψη στο 
βρετανικό μουσείο)
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την ξενάγησή μας 
στη βρετανική πρωτεύουσα. Ο ελληνόφωνος ξεναγός θα μας 
οδηγήσει στα σημαντικότερα αξιοθέατα του Λονδίνου περνώντας 
από το φημισμένο Χάιντ Παρκ με τα ανάκτορα του Κένσινγκτον, 
στη συνέχεια από τη Μαρμπλ Αρτς (μαρμάρινη αψίδα) το μοναδικό 
μαρμάρινο μνημείο στο Λονδίνο, όπως και από την πλατεία 
Τραφάλγκαρ, τον ομφαλό του Λονδίνου, από όπου θα διακρίνουμε 
και τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ όπου και διαμένει η βασίλισσα 
Ελισάβετ Β’. Συνεχίζουμε την πανοραμική ξενάγηση περνώντας από 
το περίφημο κτίριο του Κοινοβουλίου που στεγάζει τη Βουλή των 
Κοινοτήτων και τη Βουλή των Λόρδων και φιλοξενεί το έμβλημα 
της πόλης, το Μπιγκ Μπεν. Μετά από μια ολιγόλεπτη στάση στον 
Πύργο του Λονδίνου, το σημείο και αξιοθέατο από όπου ξεκινάει η 
ιστορία μιας μεγάλης αυτοκρατορίας, θα συνεχίσουμε με το Σίτι, το 
μέρος όπου χτυπάει η οικονομική καρδιά του Ηνωμένου Βασιλείου 
για να δούμε το Χρηματιστήριο, την Τράπεζα της Αγγλίας και τον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου, αριστούργημα του Κρίστοφερ 
Ρεν. Η ξενάγησή μας τελειώνει με την επίσκεψη στο Βρετανικό 

Μουσείο. Η ελληνική πτέρυγα με τα περίφημα Μάρμαρα του 
Παρθενώνα θα αποτελέσουν τον λόγο της επίσκεψής μας. Μετά το 
τέλος της ξενάγησης θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας. Το 
απόγευμά μας είναι ελεύθερο.

3η μέρα  Εκδρομή στην πόλη και στο κάστρο Γουίνδσορ 
– Προαιρετική κρουαζιέρα στον Τάμεση
Πρόγευμα και αναχώρηση για την εκδρομή στο Γουίνδσορ. Εκεί 
θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το ομώνυμο κάστρο-
κατοικία των Βασιλέων της Αγγλίας από τον καιρό του Γουλιέλμου 
του Κατακτητή. Βρίσκεται σε μία έκταση πέντε στρεμμάτων με 
επιβλητικά τείχη πάνω σε έναν λοφίσκο και περιτριγυρίζεται 
με τάφρο. Θα επισκεφθούμε τα επίσημα διαμερίσματα και το 
κουκλόσπιτο της Βασίλισσας όπως και το παρεκκλήσι του Σεντ 
Τζόρτζις, αφιερωμένο στον προστάτη άγιο του Τάγματος της 
Περικνημίδας. Μετά το τέλος της επίσκεψής μας, θα έχουμε 
χρόνο να απολαύσουμε μια βόλτα στα δαιδαλώδη δρομάκια της 
όμορφης πόλης. Νωρίς το μεσημέρι επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Μετά το μεσημέρι προαιρετικά μπορείτε να συμμετέχετε στην 
εκδρομή-κρουαζιέρα στον ποταμό Τάμεση με επίσκεψη στην πόλη 
του Γκρίνουιτς. Θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο για την 
αποβάθρα του Εμπάνκμεντ και θα επιβιβασθούμε στο ποταμόπλοιο 
που μετά από 45 λεπτά ταξιδιού στα αξιοθέατα στις όχθες του 
Τάμεση θα φτάσουμε στο Γκρίνουιτς. Εκεί θα επισκεφθούμε το 
Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς και αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας.

5 ΗΜΕΡΕΣΛΟΝΔΙΝΟ
4η μέρα Λονδίνο (ελεύθερη ημέρα)
Μετά το πρωινό έχετε όλη την ημέρα στη διάθεσή σας να ανακαλύψετε τα 
αξιοθέατα και τις γωνιές της περίφημης αυτής μητρόπολης. Προτείνουμε 
να ξεκινήσετε την περιήγησή σας σε αξιοθέατα της πόλης όπως το 
περίφημο μουσείο των κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τισό, το 
καλύτερο στο είδος του και το Οντιτόριουμ. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, 
εκδρομή στο Λονδίνο δεν νοείται χωρίς ψώνια. Η περίφημη Όξφορντ 
Στριτ με τα αμέτρητα πολυκαταστήματα όπως το Σέλφριντζις, η Μποντ 
Στριτ με τους γνωστούς οίκους μόδας υψηλής ραπτικής και η Ρίτζεντ 
Στριτ με καταστήματα υψηλής ποιότητας αποτελούν αγοραστικό πόλο 
έλξης εκατομμυρίων επισκεπτών του Λονδίνου. Επίσης, δεν πρέπει να 
λησμονήσουμε το πολυκατάστημα-αξιοθέατο Χάροντς στο Νάιτσμπριτζ. 
Μπορείτε πάλι να διαθέσετε το χρόνο σας σε επισκέψεις περίφημων 
λονδρέζικων μουσείων όπως το μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ένα από 
τα καλύτερα και φημισμένα του κόσμου και να αφιερώσετε και λίγο 
χρόνο στο μουσείο εικαστικών τεχνών της Βικτωρίας και Αλβέρτου που 
βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Εξίσου σημαντικό θεωρείται και το μουσείο 
επιστημών που συναρπάζει κάθε μικρό και μεγάλο επισκέπτη. Το 
απόγευμα μπορείτε να επισκεφθείτε το περίφημο «μάτι» του Λονδίνου 
και να απολαύσετε την καλύτερη θέα της πόλης μέχρι και 40χλμ. 
απόσταση από τα 135 μέτρα ύψος της ρόδας.

5η μέρα Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται  Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής. Φόροι αεροδρομίων. Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού Μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία. Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* ή 4*. Ημιδιατροφή. 
Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται Ό,τι δεν αναφέρεται στον πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο. Είσοδοι μουσείων και μνημείων.

Σημαντικές Σημειώσεις Η Smart Price ισχύει για κρατήσεις ένα (1) πριν την αναχώρηση.  Η τιμή περιλαμβάνει μία (1) χειραποσκευή 8kg ανά δύο 
(2) άτομα. Η επιβάρυνση επιπλέον χειραποσκευής ανέρχεται στα 12€ ανά δρομολόγιο. Τελικές ώρες πτήσεων με την έκδοση του ενημερωτικού της 
εκδρομής. 

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Smart Price Κανονική 
Τιμή Επιβ. Μονόκ. Πτήσεις - Αερ. Εταιρία - Παρ/σεις

25.10
08.11
15.11
22.11
29.11
06.12

Royal National 3* 
or similar 

Πρωινό 560 € 660€ 150 €

Ryanair  
Θεσ/νίκη – Λονδίνο (STN) 

 Πτήση: FR 8583 22:35 – 23:59    
 

Λονδίνο (STN) – Θεσ/νίκη 
Πτήση: FR 8582 17:35 -22:45

GOLDEN



5

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

2η μέρα Βενετία - Φλωρεντία (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα και θα μεταφερθούμε στη Φλωρεντία, όπου θα 
αρχίσει η γνωριμία μας με την πρωτεύουσα της Τοσκάνης και 
λίκνο της ιταλικής Αναγέννησης. Θα περιηγηθούμε στην Πιάτσα 
ντέλα Σινιορία, στο Πόντε Βέκιο και στην ιστορική πλατεία του 
καθεδρικού ναού με το καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών 
και το ιστορικό Βαπτιστήριο. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία 
να επισκεφθούμε το σπίτι του Δάντη. Φυσικά δεν θα παραλείψουμε 

να φωτογραφήσουμε την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα με τα 
ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την περίφημη αψίδα της 
Ελευθερίας.

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

4η μέρα Ρώμη (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ξενάγηση στην πόλη. Τα 
μνημεία που διασώθηκαν από την Χρυσή Εποχή της αρχαίας 
Ρώμης, είναι εντυπωσιακά και θα τα επισκεφθούμε στην πρωινή 
μας περιήγηση που είναι πανοραμική. Από το Κολοσσαίο, το οποίο 
άρχισε να χτίζεται το 72 μ.Χ., θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με 
την πόλη. Ακολουθεί ο μεγάλος ιππόδρομος (Circus Maximus), 
το ακροατήριο του οποίου έφθανε τους 150.000 θεατές. Το 
ρωμαϊκό φόρουμ, ήταν η έδρα της πολιτιστικής και διοικητικής 
ζωής της αυτοκρατορίας. Η Piazza Venezia φιλοξενεί το πρώτο 
αναγεννησιακό κτίριο που ανεγέρθηκε στην πόλη, το Palazzo 

6 ΗΜΕΡΕΣΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 
Venezia, με το τεράστιο μνημείο του Vittorio Emmanuelle. Η Piazza 
de Campidoglio σχεδιάστηκε από τον Μικελάντζελο. Στην Φοντάνα ντι 
Τρέβι που σχεδίασε ο Σάλβι και βρίσκεται δίπλα στο Palazzo Poli, θα 
θαυμάσουμε ένα εντυπωσιακό θέαμα από μυθικά θαλάσσια πλάσματα. 
Λίγο πιο πέρα, στη Piazza Navona θα απολαύσουμε την Fontana del 
Tritone. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η μέρα Ρώμη - Βατικανό
Πρόγευμα και αναχώρηση για την επίσκεψή μας στο Βατικανό. Στο 
μικρότερο κράτος στον κόσμο βρίσκεται η κατοικία του Πάπα, δίπλα 
στην περίφημη βασιλική του Αγίου Πέτρου. Είναι ένα συγκότημα 
μνημειακών διαστάσεων, το οποίο αποτελείται απο την πλατεία, 
έξοχο δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής, τη βασιλική του Αγίου Πέτρου, 
τη μεγαλύτερη παπική βασιλική και τα ανάκτορα με τους κήπους του 
Βατικανού που καταλαμβάνουν περίπου τη μισή έκταση. Θα έχετε χρόνο 
να θαυμάσετε το εξαιρετικό έργο του Μιχαήλ Άγγελου και του Τζαν 
Λορέντσο Μπερνίνι, όπως τις περίφημες νωπογραφίες, το σκέπαστρο 
της Αγίας Τράπεζας, τον θρόνο του Αγίου Πέτρου κ.ά. Ελεύθερος 
χρόνος. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η μέρα Ρώμη - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα. Ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες αγορές σας και 
αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο και την πτήση 
επιστροφής.

Περιλαμβάνονται Αεροπορικά εισιτήρια. Φόροι αεροδρομίων. Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού.  Μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία. Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*. Ημιδιατροφή. Περιηγήσεις, ξεναγήσεις 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται Ό,τι δεν αναφέρεται στον πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Είσοδοι μουσείων 
και μνημείων. Checkpoints.

Σημαντικές Σημειώσεις Η Smart Price ισχύει για κρατήσεις ένα (1) πριν την αναχώρηση.  Η τιμή περιλαμβάνει μία (1) χειραποσκευή 8kg ανά δύο 
(2) άτομα. Η επιβάρυνση επιπλέον χειραποσκευής ανέρχεται στα 12€ ανά δρομολόγιο. Τελικές ώρες πτήσεων με την έκδοση του ενημερωτικού της 
εκδρομής. 

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Smart Price Κανονική 
Τιμή

Επιβ. 
Μονόκ. Πτήσεις - Αερ. Εταιρία - Παρ/σεις

06.11
11.11
16.11
20.11
26.11
02.12

4* Ημιδιατροφή 545 € 645 € 130 €

Ryanair  
Θεσ/νίκη – Μπέργκαμο 

 Πτήση: FR 4775 12:40 – 13:50    
 

Ρώμη (CIA) – Θεσ/νίκη 
Πτήση: FR 7068 13:00 -15:45

Check points 30€

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

2η ημέρα Ρώμη – Βατικανό (Μουσεία & Άγιος Πέτρος)
Πρόγευμα. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, 
για να ξεναγηθούμε στα μουσεία του Βατικανού, ένα από τα 
σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε τις αίθουσες των 
γλυπτών, των χαλιών και των παπύρων, των αυτοκρατόρων και 
θα καταλήξουμε στη διάσημη Καπέλα Σιστίνα (Capella Sistina), το 
παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού, της κατοικίας του Πάπα της 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, του οποίου η οροφή ζωγραφίστηκε 
από τον Μιχαήλ Άγγελο (Michelangelo). Μετά θα περάσουμε στην 
Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, 
που θα μας εντυπωσιάσει με τον πλούτο και την επιβλητικότητά 
της. Μεταξύ άλλων, θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου & 
τον τεράστιο μπρούτζινο άμβωνα που δεσπόζει πάνω από τον 
Παπικό Βωμό έργο του Μπερνίνι. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Ρώμη – Προαιρετική Ημερήσια Εκδρομή στη 
Φλωρεντία
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε 

Περιλαμβάνονται  Αεροπορικά εισιτήρια με απ’ ευθείας πτήσεις της Aegean Airlines ή Ryanair.. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*. Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου 
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Επίσημος ξεναγός στη 
Βασιλική του Αγίου Πέτρου & στα Μουσεία του Βατικανό. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Δεν περιλαμβάνονται Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Ρώμη 
6€ το άτομο τη διανυκτέρευση). Checkpoints 20€ το άτομο. Πακέτο Βατικανό 30€ το άτομο  (εισιτήριο μουσείου, προκράτηση & ραντεβού για αποφυγή ουράς κατά την είσοδο στα μουσεία, ακουστικά για τη ξενάγηση του Αγίου Πέτρου)
Ημερήσια Εκδρομή στη Φλωρεντία  (παρουσία του συνοδού της εκδρομής & επίσημου ξεναγού 70€ το άτομο. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται

4 ΗΜΕΡΕΣΡΏΜΗ Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΌΛΗ    
ημερήσια εκδρομή για την πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την υπέροχη 
Φλωρεντία. Με τη βοήθεια του ξεναγού μας θα δούμε την Πιάτσα ντε 
λα Σινιορία (Piazza Della Signoria), την εκκλησία Σάντα Κρότσε (Santa 
Croce) με τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκιο 
(Ponte Vecchio) και την ιστορική πλατεία του Καθεδρικού Ναού με το 
καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών (Santa Maria Del Fiore) 
και το ιστορικό βαπτιστήριο. Θα επισκεφθούμε το σπίτι του Δάντη, του 
μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε ένα πέρασμα από 
το Ναό του Ορσανμικέλε (Orsanmichele), ενώ δεν θα παραλείψουμε 
να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα (Piazza della 
Repubblica) με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την περιβόητη 
αψίδα της Ελευθερίας (Arch of Triumph). Επιστροφή στη Ρώμη. 

4η ημέρα Ρώμη – Πτήση Επιστροφής 
Πρόγευμα και η μέρα σας ελεύθερη για ψώνια σε μία από τις 
γνωστότερες αγορές του κόσμου. Στη συνέχεια μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 
2-12

Επιβ. 
Μονόκ. Πτήσεις - Αερ. Εταιρία 

25/10
Novotel Roma Est 

4* ή παρόμοιο

American Palace 
4* ή παρόμοιο

Πρωινό  

419€

465€

319€

335€

109€

149€

Aegean Airlines Εγγυημένες θέσεις 
Θεσ/νίκη - Αθήνα Πτήση Α3 7101 06:25 – 07:15

Αθήνα – Ρώμη  Πτήση  Α3 650 08:25 – 09:35  
Ρώμη – Αθήνα Πτήση  Α3 655 17:25 – 20:25

Αθήνα – Θεσ/νικη Πτήση Α3 7132 22:00 -22:50     

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 165 €. Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτομο και βαλίτσα 23kg ανά άτομο. Check point 20€

Κάθε 
Παρασκευή 
από 01.11

Novotel Roma Est 
4* ή παρόμοιο

American Palace 
4* ή παρόμοιο

Πρωινό  

339€

379€

245€

259 €

109€

149€

Ryanair
Θεσ/νίκη – Ρώμη (CIA) 

 Πτήση FR 7069 10:30 – 11:10                  
Ρώμη (CIA) – Θεσ/νικη

Πτήση FR 7068 13:00 -15:45   
     

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 165 €. Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό πακέτο η τιμή μειώνεται κατά 90€. Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή και 
βαλίτσα 15kg στα 2 άτομα. Check point 20€

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
KΑΘΕ ΕΒΔΌΜΑΔΑ
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1η ημέρα Πτήση για Βαρκελώνη (Ξενάγηση Πόλης) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα 
της Καταλονίας, και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας, 
τη Βαρκελώνη. Άφιξη, μεταφορά & θα ξεκινήσουμε μία πρώτη 
επαφή με την πόλη. Θα ξεκινήσουμε από το Ιστορικό κέντρο 
της πόλης, τη γοτθική συνοικία, γνωστή ως Barrio Gotico, με τα 
πανέμορφα πέτρινα σοκάκια. Σήμα κατατεθέν της γειτονιάς είναι 
ο καθεδρικός ναός της Αγίας Ευλαλίας ο οποίος είναι ιδιαίτερα 
εντυπωσιακός. Θα περπατήσουμε στον εμπορικό δρόμο Porta 
del Angel όπου μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο & ξεκούραση. Το απόγευμα θα περπατήσουμε 
στην ομορφότερη και ακριβότερη λεωφόρο της Βαρκελώνης την 
Paseo de Gracia. Θα δούμε τα καλύτερα ξενοδοχεία της πόλης με 
τα εστιατόρια τους μέχρι 3 αστέρια michelin για τους λάτρεις της 
γαστρονομίας, τις ακριβότερες φίρμες ρούχων των διασημότερων 
οίκων μόδας τους κόσμου αλλά πάνω απ’ όλα θα θαυμάσουμε τα 
δύο διασημότερα σπίτια του μεγάλου αρχιτέκτονα Antonio Gaudi, 
το Casa Battlo και το Casa Mila, όπως επίσης και τα σπίτια των 
καλύτερων αρχιτεκτόνων της εποχής όπως του Lluis Domenech 
I Montaner, του Puig I Cadafalch , του Enric Sagnier και πολλών 
άλλων.  Για το βράδυ  σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε 
Flamenco στην πατρίδα του και να αφεθείτε στον έντονο και 
γεμάτο πάθος ρυθμό του. 

2η ημέρα Βαρκελώνη (Ξενάγηση Πόλης)  
Η πρωινή μας ξενάγηση, θα αρχίσει από τον επιβλητικό ναό της 
Sagrada Familia, το σημαντικότερο έργο του Gaudi που είναι και 

το πιο επισκέψιμο μνημείο της Βαρκελώνης. Θα συνεχίσουμε προς 
το Ολυμπιακό χωριό, το Ολυμπιακό λιμάνι και την Barceloneta, το 
παλιό ψαροχώρι με τις πανέμορφες παραλίες του. Θα περάσουμε 
από την μεγαλύτερη και εμπορικότερη πλατεία την Plaza 
Cataluna και στην συνέχεια θα κατηφορίσουμε τον πασίγνωστο 
πεζόδρομο Las Ramblas, με την αγορά των λουλουδιών της, με 
τους υπαίθριους καλλιτέχνες και ζωγράφους, με την αστείρευτη 
ζωντάνια της. Συνεχίζοντας στην Ramblas, θα δούμε την 
βρύση καναλέτας, να πιείτε νερό για να επιστρέψετε ξανά στην 
Βαρκελώνη σύμφωνα με μία τοπική παράδοση και είναι επίσης το 
σημείο συνάντησης των οπαδών της πιο επιτυχημένης ομάδας του 
21 αιώνα, της Μπαρτσελόνα. Περπατώντας, θα δούμε την Plaza 
Real και στο τέλος του πεζόδρομου δεσπόζει το πελώριο άγαλμα 
του Κολόμβου. Θα ανηφορήσουμε προς το Montjuik (λόφο των 
Εβραίων) και θα δούμε το Ολυμπιακό στάδιο με σχεδόν όλες 
οι εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας του 1992. Η επόμενη στάση 
μας είναι το Ισπανικό χωριό, μια μικρογραφία της Ισπανίας, που 
κατασκευάστηκε για την παγκόσμια έκθεση του 1929. Για το 
απόγευμα σας προτείνουμε μία προαιρετική ξενάγηση στην άλλη 
Βαρκελώνη. Θα δούμε το περίφημο Parque Guel, έργο του Antonio 
Gaudi, παράδειγμα αρμονίας της φύσης και αρχιτεκτονικής που 
έχει κηρυχθεί παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Unesco. Διασχίζοντας τα ακριβότερα προάστια της πόλης, θα 
προσεγγίσουμε το γήπεδο της Barcelona, το Camp Nou, όπου 
θα σταματήσουμε για φωτογραφίες . Επόμενη στάση το ιστορικό 
κέντρο της πόλης και τα στενάκια της συνοικίας El Born, όπου 
θα δούμε την εκκλησία Santa Maria del Mar, μοναδικό δείγμα 

Περιλαμβάνονται  Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Θεσ/νικη – Αθήνα – Βαρκελώνη – Αθήνα – Θεσ/νικη. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*. Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου 
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Δώρο η εκδρομή Girona – Figueres. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Δεν περιλαμβάνονται  Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων  Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

4 ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Κανονική 
Τιμή

Παιδί 
2-12

Επιβ. 
Μονόκ. Πτήσεις - Αερ. Εταιρία - Παρ/σεις

25/10

NH Barcelona Diagonal 
Center 3*

Ronda Lesseps Hotel 4* ή 
παρόμοιο

Πρωινό  

529€

539€

485€ 279€

Aegean Airlines Εγγυημένες θέσεις 
Θεσ/νίκη - Αθήνα Πτήση Α3 71010 

6:25 – 07:15
Αθήνα – Βαρκελώνη Πτήση Α3 710 

08:45 – 11:00  
Βαρκελώνη – Αθήνα Πτήση Α3 711 

11:45 – 15:50
Αθήνα – Θεσ/νικη Πτήση  Α3 7120

16:45 -17:40  

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 165 €. Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτομο και βαλίτσα 23kg ανά άτομο. 

ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ Η ΠΌΛΗ ΤΌΥ ΓΚΑΌΥΝΤΙ
γοτθικής αρχιτεκτονικής. Στην συνέχεια κάνοντας μία στάση στο 
Hospital Sant Pau, το μεγαλύτερο μοντερνιστικό συγκρότημα στον 
κόσμο, ένα νοσοκομείο βγαλμένο από παραμύθι, μνημείο της Unesco 
, και έργο του μεγάλου αρχιτέκτονα Lluis Domenech I Montaner. Στην 
συνέχεια,  θα καταλήξουμε στον λόφο Montjuik , όπου θα θαυμάσουμε 
το μαγικό σιντριβάνι , ένα πρόγραμμα φωτός, νερού και μουσικής σε 
ένα μοναδικό περιβάλλον.

3η ημέρα Βαρκελώνη – Girona – Figueres
Η ολοήμερη ξενάγηση μας, θα αρχίσει από την Girona, μια πανέμορφη 
πόλη στις όχθες του ποταμού Onar με πανέμορφα ζωγραφιστά σπίτια. 
Θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό της πόλης και θα περπατήσουμε 
στην πρώην εβραϊκή συνοικία όπου μένανε οι Sefardites, οι Εβραίοι 
της Ισπανίας. Μετά από ένα καφέ θα συνεχίσουμε προς το Figueres 
την πόλη του Dali. Στο μουσείο του θα δούμε την μεγαλύτερη συλλογή 
έργων του που υπάρχει στον κόσμο. Ένα θαυμάσιο κτίριο με πίνακες και 
έργα του από τα νεανικά του χρόνια έως και τον θάνατό του. Σε πολλά 
από τα έργα του εμφανίζεται η Gala, η γυναίκα και ο έρωτας της ζωής 
του, και στο κέντρο του μουσείου βρίσκεται ο τάφος του στον χώρο και 
στην πόλη που τον τίμησε όσο κανείς άλλος. Βγαίνοντας από το μουσείο 
απολαύστε επίσης την έκθεση κοσμημάτων που αποτελείται από 37 
μοναδικά κοσμήματα τα οποίο σχεδίασε ο πολυτάλαντος ζωγράφος . 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στην Βαρκελώνη.

4η ημέρα Βαρκελώνη – Πτήση Επιστροφής 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Έπειτα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής.

ΔΏΡΟ
Η ΕΚΔΡΟΜΗ

GIRONA - FIGUERES
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1η ημέρα Αναχώρηση για Βαρσοβία 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ’ ευθείας πτήση για την 
γοητευτική πρωτεύουσα της Πολωνίας και πατρίδα του μεγάλου 
μουσουργού Σοπέν, Βαρσοβία. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και 
διανυκτέρευση.

2η ημέρα Βαρσοβία – Ξενάγηση πόλεως
Πλούσιο πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μας. Θα 
ξεκινήσουμε την γνωριμία μας στην πόλη της Βαρσοβίας που 
κατέχει μια θέση στον κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής 
κληρονομιάς της UNESCO. Θα ξεκινήσουμε από τη παλιά πόλη 
στις όχθες του ποταμού Βιστούλα, όπου στη κεντρική πλατεία 
δεσπόζει το άγαλμα του βασιλιά Σίγκισμουντ μπροστά από το 
Βασιλικό Ανάκτορο. Το ιστορικό κέντρο φιλοξενεί αναρίθμητες 
εκκλησίες όπως τον εντυπωσιακό Καθεδρικό του Αγ. Ιωάννη 
που περιλαμβάνει τάφους ιπποτών & αντιβασιλέων επιφανών 
πολιτών. Συνεχίζουμε με την ανακαινισμένη πλατεία (Rynek) όπου 
αποτελεί ένα θαύμα μιας και οι φωτογραφίες της απεικονίζουν τη 
καταστροφή εν καιρό πολέμου σε αντίθεση με σήμερα που είναι 
ήδη γεμάτη δημοτικά κτίρια και πλακόστρωτα. Ολοκληρώνουμε 
τη περιήγηση μας χωρίς να παραλείψουμε να επισκεφτούμε το 
ασύγκριτο πάρκο Λαζένκι, με ένα από τα διαμάντια του πολωνικού 
στέμματος, το «Παλάτι στο Νησί» γεμάτο κιόσκια, καφέ εστιατόρια, 
λίμνες, θέατρα κα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Βαρσοβία Ημέρα ελεύθερη – (Προαιρετική 
εκδρομή στην Κρακοβία) 
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Η μέρα σήμερα είναι 
ελεύθερη στη διάθεση σας και εκμεταλλευτείτε την με ιδιαίτερο 

τρόπο! Προτείνουμε μία ολοήμερη εκδρομή (ατομικά έξοδα) 
στην Κρακοβία, την πόλη των αντιθέσεων. Ξεκινώντας από τη 
Παλιά πόλη γεμάτη ζωή, θα δείτε μνημεία με γοτθικά, μπαρόκ 
και αναγεννησιακά στοιχεία, τη μεγαλύτερη κεντρική πλατεία της 
Ευρώπης καθώς και το Παλαιό Θέατρο. Ακολουθεί το Βασιλικό 
Κάστρο Βαβέλ, ένα από τα πιο μαγευτικά συμπλέγματα κάστρων 
της Πολωνίας, με το Καθεδρικό Ναό όπου στο καμπαναριό του 
βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες καμπάνες της Ευρώπης, η 
«καμπάνα του Ζιγισμούνδου» και θεωρείται σύμβολο καλής τύχης 
για τους κατοίκους. Αργά το απόγευμα επιστροφή με το τρένο πάλι 
στη Βαρσοβία και το βράδυ απολαύστε την Πολωνέζικη κουζίνα 
και διασκεδάστε σε ένα από τα ατμοσφαιρικά εστιατόρια και μπαρ 
της πόλης.

4η ημέρα Βαρσοβία – Ημέρα ελεύθερη – (Προαιρετική 
εκδρομή Ζελαζόβα Βόλα) ή Πόζναν
Πρόγευμα και ημέρα στη διάθεση σας. Προαιρετικά (κόστος 
ατομικό) επιλέξτε επίσκεψη στο Ζελαζόβα Βόλα, τη γενέτειρα του 
Φρειδερίκου Σοπέν. Επισκεφτείτε τη οικία του διάσημου Πολωνού 
μουσικού συνθέτη και οι λάτρεις της κλασσικής μουσικής αγοράστε 
CD με τα αγαπημένα έργα όπως Πόλκες & Μαζούρες. Επιστροφή 
στη Βαρσοβία και περπατήστε στον εμπορικό δρόμο Nowy Swiat 
με ποικιλία καταστημάτων, κομψές μπουτίκ, νεωτεριστικά μπιστρό, 
μπαρόκ ύφους ναούς, εστιατόρια, καφέ κα.
Προτείνουμε μία ολοήμερη εκδρομή στην πανέμορφη πόλη 
Πόζναν. Το Πόζναν βρίσκεται στη δυτική – κεντρική Πολωνία. Είναι 
η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη και δεύτερο βιομηχανικό, εμπορικό 
και εκπαιδευτικό κέντρο της Πολωνίας. Η ιστορία του Πόζναν 
ξεκινά τον 9ο αιώνα σαν ξύλινο οχυρό χτισμένο πάνω στο νησί 

Περιλαμβάνονται Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines. Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά 
αναφέρονται στον τιμοκατάλογό μας. Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Δεν περιλαμβάνονται 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται.

5 ΗΜΕΡΕΣΒΑΡΣΟΒΙΑ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΌΥ ΣΌΠΕΝ    
Ostrów Tumski του ποταμού Βάρτα (Warta). Μέχρι το 1039 στην πόλη 
βρίσκεται η βασιλική έδρα της Πολωνίας, γεγονός που την κάνει την 
πρώτη πρωτεύουσα της χώρας. Λόγω της θέσης του ανάμεσα στη 
Βαρσοβία και το Βερολίνο όλο και περισσότερος κόσμος κατέφτανε 
στην περιοχή. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η επέκταση της πόλης και τη 
μεταφορά του κέντρου της στην αριστερή όχθη του ποταμού Βάρτα. 
Τα αξιοθέατα του Ποζνάν βρίσκονται κυρίως γύρω από την Παλιά Πόλη. 
Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει το ανοιχτόχρωμο κτήριο με την πράσινη 
στέγη που βρίσκεται πάνω στην κεντρική πλατεία ,το Δημαρχείο. Κάθε 
μεσημέρι στις 12 συγκεντρώνεται πλήθος τουριστών κάτω από το 
κτήριο για να παρακολουθήσει το περίεργο ρολόι του δημαρχείου. Δύο 
τράγοι βγαίνουν από δύο μικρές πόρτες και χτυπούν τα κέρατά τους 12 
φορές. Το ιδιόμορφο αυτό ρολόι κατασκευάστηκε λόγο ενός παλιού 
μύθου που ήθελε δύο τράγοι να έχουν χτυπήσει τα κέρατά τους για να 
τραβήξουν την προσοχή σε μια φωτιά που είχε ξεσπάσει στο κτίριο. 

5η ημέρα Βαρσοβία – Πτήση επιστροφής
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Αργά το μεσημέρι θα μεταφερθούμε στο 
αεροδρόμιο όπου και η πτήση της επιστροφής στην Ελλάδα. 

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 
2-12

Επιβ. 
Μονόκ. Πτήσεις - Αερ. Εταιρία 

24/10

Radisson Blu 
Sobieski 4*

Πρωινό  

415€

265€ 169€

Aegean Airlines Εγγυημένες θέσεις
Θεσ/νίκη - Αθήνα Πτήση Α3 7115  13:10 - 14:00
Αθήνα – Βαρσοβία Πτήση Α3 872  15:45 - 17:20 
Βαρσοβία – Αθήνα Πτήση Α3 873 17:05 - 20:35
Αθήνα – Θεσ/νικη Πτήση Α3 7132 20:00 - 22:50  Novotel Warszawa 

Centrum 4*
449€

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 165 €. Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτομο και βαλίτσα 23kg ανά άτομο. 

booking.com
8.4Very good



9

1η ημέρα Πτήση Για Ρώμη (Περιήγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρώμη. Άφιξη και 
συνεχίζουμε κατευθυνόμενοι στην πλατεία Βενετίας (Piazza 
Venezia) όπου θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο Vittorio 
Emanuele II, που βρίσκεται μπροστά από το λόφο του Καπιτωλίου, 
τον πιο σημαντικό από τους επτά ιστορικούς λόφους όπου ήταν 
χτισμένη η αρχαία πόλη. Θα δούμε την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza Di 
Spagna) και θα τελειώσουμε ρίχνοντας ένα κέρμα και κάνοντας 
μια ευχή στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι.  Έπειτα επιστροφή και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
 
2η ημέρα  Ρώμη (Ξενάγηση Πόλης)  - Βατικανό 
(Μουσεία & Άγιος Πέτρος) 
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο 
κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα μουσεία του 
Βατικανού, ένα από τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε 
τις αίθουσες των γλυπτών, των χαλιών και των παπύρων, των 
αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε στη διάσημη Καπέλα Σιστίνα 
(Capella Sistina), το παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού, της 
κατοικίας του Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, του οποίου 
η οροφή ζωγραφίστηκε από τον Μιχαήλ Άγγελο (Michelangelo). 
Μετά θα περάσουμε στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη 
μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, που θα μας εντυπωσιάσει με 
τον πλούτο και την επιβλητικότητά της. Μεταξύ άλλων, θα δούμε 
την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου & τον τεράστιο μπρούτζινο άμβωνα 

που δεσπόζει πάνω από τον Παπικό Βωμό έργο του Μπερνίνι. Στην 
συνέχεια θα δούμε το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο 
ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου. Στη συνέχεια, θα θαυμάσουμε 
τη ρωμαϊκή αγορά που ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το 
κέντρο εξουσίας της αυτοκρατορίας. Σήμερα, αποτελεί έναν από 
τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. 
Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Ρώμη  -  Φλωρεντία (Ξενάγηση πόλης) – 
Βενετία (περιοχή)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία. Ξεκινάμε τη 
ξενάγησή μας όπου θα δούμε την Πιάτσα ντε λα Σινιορία (Piazza 
Della Signoria), την εκκλησία Σάντα Κρότσε (Santa Croce) με 
τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκιο (Ponte 
Vecchio) και την ιστορική πλατεία του Καθεδρικού Ναού με το 
καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών (Santa Maria Del 
Fiore) και το ιστορικό βαπτιστήριο. Θα επισκεφθούμε το σπίτι του 
Δάντη, του μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε 
ένα πέρασμα από το Ναό του Ορσανμικέλε (Orsanmichele), ενώ 
δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα (Piazza della Repubblica) με τα ιστορικά καφέ Gilli 
και Paszkowski και την περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας (Arch of 
Triumph). Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για την περιοχή της 
Βενετίας. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.

Περιλαμβάνονται  Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Θεσ/νικη – Αθήνα – Ρώμη // Μιλάνο – Αθήνα – Θεσ/νικη. Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου 
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Επίσημος ξεναγός στη 
ξενάγηση της Φλωρεντίας. Επίσημος ξεναγός στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου & στα Μουσεία του Βατικανό. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνονται Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων. Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Μέστρε 3€ - Φλωρεντία 4.5€ - Ρώμη 6€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση). Checkpoints 20€ ανά άτομο. Vaporetto για μεταφορά από Tronchetto στη Βενετία και αντίστροφα κατά την επιστροφή 15€ 
ανά άτομο Πακέτο Βατικανό : 30€  (εισιτήριο μουσείου, προκράτηση & ραντεβού για αποφυγή ουράς κατά την είσοδο στα μουσεία, ακουστικά για τη ξενάγηση του Αγίου Πέτρου) Βραδινός Γύρος Πόλης στη Ρώμη (διάρκεια 3 ώρες) με το 
λεωφορείο & το συνοδό της εκδρομής 20€ ανά άτομο. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

5 ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Κανονική 
Τιμή

Παιδί 
2-12

Επιβ. 
Μονόκ. Πτήσεις - Αερ. Εταιρία - Παρ/σεις

24/10
13/11  
27/11  
04/12

Cicerone 4* 
Ρώμη

Russott 4*
Μέστρε

ή παρόμοια

Πρωινό  499€ 349 € 169 €

Aegean Airlines Εγγυημένες θέσεις 
Θεσ/νίκη - Αθήνα Πτήση Α3 7101 06:25 – 07:15

Αθήνα - Ρώμη Πτήση Α3 650 08:25 – 09:35  
Μιλάνο – Αθήνα Πτήση Α3 665 18:00 – 21:30       

Αθήνα – Θεσ/νικη Πτήση Α3 7136  23:15 -00:10     

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 165 €. Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτομο και βαλίτσα 23kg ανά άτομο. Check point 20€

ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ  BEST OF ITALY
4η ημέρα Βενετία (Περιήγηση Πόλης)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για Βενετία. Θα 
ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας από το Τρονκέτο (Tronchetto) όπου 
θα επιβιβαστούμε στο βαπαρέτο (εισιτήριο εξ ιδίων) και μεταφορά στο 
ιστορικό κέντρο της Γαληνοτάτης για να γνωρίσουμε την πόλη με τα 
118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες που τα συνδέουν. 
Για μία βαθύτερη προσέγγιση της ιστορίας της πόλης, η ίδρυση της 
οποίας χρονολογείται στον 5ο αιώνα, θα επισκεφθούμε τη Γέφυρα 
των Στεναγμών, την πλατεία Σαν Μάρκο (Piazza San Marco) που κατά 
τον Ναπολέοντα είναι «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», εδώ θα 
δούμε την ομώνυμη εκκλησία (San Marco) με τους πέντε τρούλους, 
τον Πύργο του Ρολογιού αλλά και το περίφημο παλάτι των Δόγηδων. 
Ολόκληρη η πόλη είναι ένα «ζωντανό μουσείο» και τα βενετσιάνικου, 
γοτθικού ρυθμού κτίρια της θα σας ενθουσιάσουν. Θα επισκεφθούμε 
την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και θα καταλήξουμε σ’ 
ένα εργαστήριο κατασκευής του περίφημου γυαλιού Μουράνο. Χρόνος 
ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Βενετία (περιοχή) - Mιλάνο (Περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το Μιλάνο. 
Άφιξη και ακολουθεί περιήγηση στην εντυπωσιακή πόλη με αφετηρία 
μας την κεντρική πλατεία Ντουόμο που πήρε το όνομα της από 
τον Καθεδρικό του Μιλάνου. Θα διασχίσουμε την Γκαλερία Βιτόριο 
Εμανουέλε Β’ με τελική μας στάση την Σκάλα του Μιλάνου. Αναχώρηση 
για το αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
KΑΘΕ ΕΒΔΌΜΑΔΑ
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1η μέρα  Πτήση για Κρακοβία
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την Κρακοβία. 
Η πρώην πρωτεύουσα βρίσκεται κτισμένη στις όχθες του Βιστούλα 
και συνιστά το πολιτιστικό κέντρο της χώρας. Η παλιά πόλη 
προστέθηκε από το 1978 στη λίστα των μνημείων της Unesco. 
Αποτελεί το θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο της χώρας και 
ταυτίζεται με την ιστορία της Πολωνίας. Ελεύθερος χρόνος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η μέρα  Κρακοβία (ξενάγηση πόλης)
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την ξενάγησή μας στην 
πόλη. Απλώνεται στην κοιλάδα του Βιστούλα όπου ανά τους αιώνες 
κτίστηκαν πανεπιστήμια και εκκλησίες, αντικατοπτρίζοντας τον 
πλούτο τον μεσαιωνικών βασιλείων. Στην ξενάγησή μας, μεταξύ 
άλλων, θα δούμε τον λόφο Βαβέλ, τη γοτθικού ρυθμού μητρόπολη 
της Κρακοβίας, όπου γινόταν η στέψη και ο ενταφιασμός των 
πολωνών βασιλέων, τη μεγάλη πλατεία Κεντρικής Αγοράς Ρίνεκ 
Γκλόβνι με την παλιά μεσαιωνική αγορά υφασμάτων που σήμερα 
φιλοξενεί τουριστικά καταστήματα, τον Πύργο του Δημαρχείου, 
καθώς και την παλιά εβραϊκή συνοικία Κάζιμιερτς.

3η μέρα  Κρακοβία - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα - 
Προαιρετική επίσκεψη Άουσβιτς
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βιελίτσκα όπου τα αλατωρυχεία 
της αποτελούν τη ζωντανή απόδειξη του πανέμορφου και 
ιδιαίτερου κόσμου μας. Στις υπόγειες στοές των αλατωρυχείων 
του 13ου αιώνα που αποτελούν μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
της Unesco, θα θαυμάσουμε το «Παρεκκλήσι της Αγίας Κίνγκα», 
έναν υπόγειο καθεδρικό ναό λαξεμένο εξ ολοκλήρου μέσα 
σε πετρώματα αλατιού με εκπληκτικά ανάγλυφα βιβλικών 
παραστάσεων και πολυέλαιους από κρυστάλλους αλατιού. Θα 
δούμε επίσης, φωσφορίζουσες λίμνες, αγάλματα του Ιησού, την 
Αγία Τράπεζα, όλα φτιαγμένα και σκαλισμένα πάνω στο αλάτι. 
Έπειτα επιστροφή στην Κρακοβία. Προαιρετικά μπορούμε να 
επισκεφθούμε τον ειδικά διαμορφωμένο μουσειακό χώρο του 
Άουσβιτς Μπιρκενάου, όπου κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου έλαβε χώρα ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της 
ιστορίας από τους Ναζί με αποτέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι 
να βρουν τον θάνατο. Η επίσκεψη αποτελεί μια από τις πιο 
συγκινητικές και διδακτικές εμπειρίες του ταξιδιού.

Περιλαμβάνονται  Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής. Φόροι αεροδρομίων. Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού Μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία. Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* ή 4*. Ημιδιατροφή. 
Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται Ό,τι δεν αναφέρεται στον πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο. Είσοδοι μουσείων και μνημείων.

4 ΗΜΕΡΕΣΚΡΑΚΟΒΙΑ
4η μέρα  Κρακοβία - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το αεροδρόμιο για 
την πτήση της επιστροφής.

Σημαντικές Σημειώσεις Η Smart Price ισχύει για κρατήσεις ένα (1) πριν την αναχώρηση.  Η τιμή περιλαμβάνει μία (1) χειραποσκευή 8kg ανά δύο 
(2) άτομα. Η επιβάρυνση επιπλέον χειραποσκευής ανέρχεται στα 12€ ανά δρομολόγιο. Τελικές ώρες πτήσεων με την έκδοση του ενημερωτικού της 
εκδρομής. 

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Smart Price Κανονική 
Τιμή

Επιβ. 
Μονόκ. Πτήσεις - Αερ. Εταιρία - Παρ/σεις

24.10

31.10

14.11

21.11

28.11

3* 

Ημιδιατροφή

365€ 465€ 150€ Ryanair  
Θεσ/νίκη – Κρακοβία 

 Πτήση: FR 2778 17:10 – 18:10    
 

Κρακοβία – Θεσ/νίκη 
Πτήση: FR 2777 14:00 -17:00

4* 395€ 495€ 180€

GOLDEN
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1η μέρα Πτήση για Βερολίνο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της 
Γερμανίας, το Βερολίνο. Μετά την άφιξη μας, ελεύθερος χρόνος 
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η μέρα Βερολίνο - Δρέσδη - Πράγα
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για τη 
λεγόμενη «Φλωρεντία του Βορρά», τη Δρέσδη που βρίσκεται 
στην ανατολική Γερμανία στο κρατίδιο της Σαξονίας. Θα δούμε, 
μεταξύ άλλων, πανέμορφα αρχιτεκτονικά κτίρια μπαρόκ ρυθμού 
και αναγέννησης, όπως την όπερα Zwinger, τμήμα των ανακτόρων 
των βασιλέων της Σαξονίας με τους όμορφους κήπους, την 
πανέμορφη εκκλησία των γυναικών «Frauenkirche» και άλλα 
αξιοθέατα. Συνεχίζουμε για την Πράγα. Χρόνος για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η μέρα Πράγα - Καστρούπολη & Παλιά Πόλη
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και θα ξεκινήσουμε 
με την ξενάγηση της Καστρούπολης και Κάστρου, όπου θα 
δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, 
το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το 
Προεδρικό μέγαρο, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, τον ναό 
του Αγίου Νικολάου. Συνεχίζουμε την ξενάγηση στην Παλιά 
Πόλη, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς 
πόλης (Staroměstské náměstí), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το 
αστρονομικό ρολόι, τον ναό της Παναγίας του Τυν, την εβραϊκή 
συνοικία, τον γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το πανεπιστήμιο του 
Καρόλου, το θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské 
náměstí), την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, και 

θα περπατήσουμε στην πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη 
με τριάντα αγάλματα Αγίων που είναι το σύμβολο της πόλης. 
Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στα γραφικά σοκάκια της 
πόλης.

4η μέρα Πράγα - Κάρλοβι Βάρι (προαιρετική)
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Σας προτείνουμε μια 
φανταστική εκδρομή στην ομορφότερη λουτρόπολη, το Κάρλοβι 
Βάρι. 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. Γνωστή λόγω των ιαματικών της πηγών με μοναδικές στον 
κόσμο ιδιότητες, τον 14ο αιώνα ονομάστηκε «βασιλική πόλη» 
από τον αυτοκράτορα Κάρολο Δ’ και έκτοτε καθιερώθηκε σαν 
τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, τεχνών και 
της πολιτικής, όπως οι Τσάρος Πέτρος Α’, Γκαίτε, Μπετόβεν, Μπαχ 
και Μαρξ. Σήμερα είναι ένα από τα πιο γνωστά κέντρα υγείας και 
αναζωογόνησης της κεντρικής Ευρώπης. Το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας.

5η μέρα Πράγα - Βερολίνο (Μουσείο Περγάμου - 
Ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Βερολίνο όπου με την άφιξή 
μας θα επισκεφθούμε το φημισμένο μουσείο της Περγάμου 
(είσοδος εξ ιδίων). Στο μουσείο στεγάζονται ανακατασκευασμένα 
οικοδομήματα μεγάλου μεγέθους, όπως ο βωμός της Περγάμου 
και η πύλη της αγοράς της Μιλήτου. Eκτός από τη συλλογή 
αρχαιοτήτων, στον ίδιο χώρο υπάρχουν το μουσείο ισλαμικής 

Περιλαμβάνονται  Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής. Φόροι αεροδρομίων. Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια εξωτερικού. Μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία. Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* και 4*. Ημιδιατροφή. Περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Είσοδος μουσείων και μνημείων.
Κόστος προαιρετικής εκδρομης: Εκδρομή στο Κάρλοβι Βάρι 40€. Εκδρομή στο Πότσνταμ 40€.

7 ΗΜΕΡΕΣΠΡΑΓΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
τέχνης και το μουσείο Μέσης Ανατολής. Στη συνέχεια θα συνεχίσουμε 
την ξενάγησή μας στο Βερολίνο όπου θα δούμε, μεταξύ άλλων, το 
παλαιότερο πανεπιστήμιο της πόλης, Χούμπολτ, την πανεπιστημιακή 
βιβλιοθήκη, την πλατεία Μπέμπελ Πλατς (Bebelplatz) και το 
εντυπωσιακό Sony Center. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

6η μέρα Βερολίνο (ξενάγηση πόλης) - Πότσνταμ 
(προαιρετική)
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Ξεκινάμε την ξενάγηση 
πόλης. Από την πύλη του Βραδεμβούργου έως την λεωφόρο Καρλ 
Μαξ εναλλάσσονται τα μνημεία της βασιλικής εποχής με τα κτίρια 
σοσιαλιστικού ρεαλισμού από το κομμουνιστικό παρελθόν της πόλης 
ενώ κοντά στο πέρασμα του Τσεκ ποιντ Τσάρλυ τα απομεινάρια 
του τείχους σας μεταφέρουν στα γεγονότα του ψυχρού πολέμου. 
Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο της 17ης Ιουνίου απολαμβάνετε 
το κεντρικό πάρκο της πόλης, Τιεργκάρτεν. Στη συνέχεια, ακολουθεί 
προαιρετική εκδρομή για το Πότσνταμ. Η πόλη είναι ευρέως γνωστή για 
τα μοναδικά πολιτιστικά της τοπία, ειδικότερα τα πάρκα και το περίφημο 
ανάκτορο «Σανσουσί» (Sanssouci), που έκτισε ο Φρειδερίκος ο Μέγας 
και που έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την 
Unesco. Θα κατευθυνθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου θα 
ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την Παλιά Αγορά, η οποία αποτελεί 
και την κεντρική πλατεία της πόλης. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, ο 
κήπος Lustgarten και το ιστορικό δημαρχείο σχηματίζουν μέχρι σήμερα 
ένα συγκρότημα με αριστοκρατικό αέρα. Επιστροφή στο Βερολίνο.

7η μέρα Βερολίνο - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Σημαντικές Σημειώσεις Η Smart Price ισχύει για κρατήσεις ένα (1) πριν την αναχώρηση.  Η τιμή περιλαμβάνει μία (1) χειραποσκευή 8kg ανά δύο (2) άτομα. Η 
επιβάρυνση επιπλέον χειραποσκευής ανέρχεται στα 12€ ανά δρομολόγιο. Τελικές ώρες πτήσεων με την έκδοση του ενημερωτικού της εκδρομής. 

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Smart Price Κανονική 
Τιμή

Επιβ. 
Μονόκ. Πτήσεις - Αερ. Εταιρία - Παρ/σεις

02.11
09.11
16.11
23.11
30.11
07.12

3* & 4* Ημιδιατροφή 585 € 685 € 150 €

Ryanair  
Θεσ/νίκη – Βερολίνο 

 Πτήση: FR 1147 10:55 – 12:25    
 

Βρολίνο – Θεσ/νίκη 
Πτήση: FR 1146 07:00 -10:30

GOLDEN
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1η ημέρα Πτήση για Πράγα (Ξενάγηση Καστρούπολη)
Συγκέντρωση στο  αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη και 
αφού μας παραλάβει ο αρχηγός και  ξεναγός μας θα μεταβούμε  
με πούλμαν στο κέντρο της πόλης για να   ξεκινήσουμε την 
ξενάγησή μας  στο  Κάστρο της Πράγας  που βρίσκεται στη 
συνοικία Χρατσάνι και είναι  ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα 
κάστρα του κόσμου  και η αρχαιότερη έδρα των Τσέχων Βασιλέων. 
Σήμερα είναι η έδρα του προέδρου της Δημοκρατίας, ιστορικό και 
πολιτιστικό κέντρο της πόλης και του κράτους. Θα θαυμάσουμε τον 
Καθεδρικό Ναό του Βίττου , το πνευματικό σύμβολο των Τσέχων 
και το πιο χαρακτηριστικό ορόσημο του Κάστρου. Επίσης θα δούμε 
τη Βασιλική του Αγίου Γεωργίου και τη βιβλιοθήκη του Στάχοβ. 
Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στο χρυσό δρομάκι ή δρόμο 
των Αλχημιστών με ιστορικά σπίτια που εκθέτουν μεσαιωνικές 
πανοπλίες και πωλούν τουριστικά σουβενίρ. Επίσης στην πύλη 
του κάστρου κάθε ώρα συγκεντρώνεται κόσμος για να δει την 
αλλαγή της φρουράς. Μεταφορά στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα 
δωμάτια.

2η ημέρα Πράγα (Ξενάγηση Παλιάς Πόλης)
Πρόγευμα κι ακολουθεί συγκέντρωση με τον συνοδό –ξεναγό μας 
και μετάβαση στη Παλεά Πόλη της Πράγας όπου με τα   πόδια, θα 

ξεναγηθούμε στα αξιοθέατα της πόλης . Θα ξεκινήσουμε με τη Μάλα 
Στράνα (Malá Strana) που είναι μια από τις παλαιότερες ιστορικές 
συνοικίες της Πράγας. Κυριολεκτικά σημαίνει «Μικρό Μέρος», 
αλλά καλύτερα αποδίδεται σαν «Μικρή Πόλη», καθώς πρόκειται 
για ένα μικρό μέρος στην αριστερή όχθη του ποταμού Μολδάβα, 
κάτω από το κάστρο της Πράγας, σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες 
περιοχές της Πράγας στη δεξιά όχθη του ποταμού. Θα περιδιαβούμε 
στα γραφικά δρομάκια όπου θα θαυμάσουμε τα παλιά κτήρια ,τις 
εκκλησίες , τη λιθόστρωτη μπαρόκ πλατεία και το σήμα κατατεθέν 
της, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου.  Χρόνος στη διάθεσή μας 
για καφέ . Θα συνεχίσουμε τη ξενάγηση μας περνώντας στην 
απέναντι όχθη,  διασχίζοντας τη μεσαιωνική, λιθόστρωτη Γέφυρα 
του Καρόλου, που ονομάζεται και «λεωφόρος των αγαλμάτων», 
από τα 30 αγάλματα αγίων και ηγεμόνων  που την στολίζουν από 
τη μία άκρη έως την άλλη. Ακόμα θα δούμε την Εβραϊκή συνοικία 
(Γιόσεφοφ) όπου έχουν απομείνει μόνο έξι συναγωγές , το παλιό 
κοιμητήριο και το παλιό εβραϊκό Δημαρχείο. Θα τελειώσουμε τη 
ξενάγησή μας σήμερα με την Παλιά Πόλη (Staré Mesto) όπου θα 
δούμε τη μεγάλη Πλατεία με το άγαλμα του Γιαν Χους και γύρω της 
το Παλαιό Δημαρχείο ,  το Αστρονομικό Ρολόι και τέλος τον Πύργο 
της Πυρίτιδας . Μετά το τέλος της ξενάγησης είτε θα παραμείνουμε 
στο κέντρο για βόλτα εξ ιδίων,είτε θα μεταφερθούμε με το 
λεωφορείο πίσω στο ξενοδοχείο μας. 

Περιλαμβάνονται  Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογό μας. Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνονται Προαιρετική Κρουαζιέρα Μολδάβα διάρκειας 2 ωρών (περιλαμβάνει φαγητό σε μπουφέ) 25€. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε 
δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

4 ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Κανονική 
Τιμή

Παιδί 
2-12

Επιβ. 
Μονόκ. Πτήσεις - Αερ. Εταιρία - Παρ/σεις

25/10

Holiday Inn Prague 
Congress Centre 4*

Jurys Inn Prague 4*

Πρωινό  

445€

495€

329€

349€

129€

159€

Aegean Airlines Εγγυημένες θέσεις 
Θεσ/νίκη - Αθήνα Πτήση Α3 7111 11:35 – 12:25
Αθήνα – Πράγα Πτήση  Α3 864  13:15 – 14:55  
Πράγα – Αθήνα Πτήση  Α3 867  16:50 – 20:30 

Αθήνα – Θεσ/νικη Πτήση Α3 7132   21:30 -22:25     

Κάθε 
Πέμπτη

Holiday Inn Prague 
Congress Centre 4*

Jurys Inn Prague 4*

Πρωινό  

349€

399€

329€

349€

129€

159€

Aegean Airlines  Θεσ/νίκη - Αθήνα 
 Πτήση Α3 7101 06:25 – 07:15

Αθήνα – Πράγα Πτήση Α3 864 09:25 – 11:05 
Πράγα – Αθήνα Πτήση Α3 867 16:50 – 20:30

Αθήνα – Θεσ/νικη Πτήση Α3 7132 22:00 -22:50  
     

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 165 €. Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτομο και βαλίτσα 23kg ανά άτομο. 

ΠΡΑΓΑ   Η ΧΡΥΣΗ ΠΌΛΗ
3η ημέρα Πράγα – Κάρλοβι Βάρι 
Πρόγευμα και ακολουθεί  ολοήμερη εκδρομή στην όμορφη λουτρόπολη, 
το Κάρλοβι Βάρι, που ακούγεται σχεδόν σαν θρύλος στο βορρά, όπου 
βουνά, δάση και χωριά περνούν από τα μάτια μας στη διαδρομή 
σαν εικονογραφημένο βιβλίο. Η πανέμορφη λουτρόπολη θα μας 
εντυπωσιάσει με το πράσινο, τα γάργαρα νερά και τα υπέροχα κτίρια. 
Η ξενάγηση μας γίνεται με τα πόδια και διαρκεί περίπου μία ώρα. Στην 
περιήγησή μας θα δούμε το Αυτοκρατορικό θεραπευτήριο, το Θέατρο 
της πόλης, τις στοές και τα περιστύλια διαφόρων αρχιτεκτονικών 
ρυθμών, που στεγάζουν τις ιαματικές πηγές, τον φυσικό θερμοπίδακα 
και τη Ρώσικη εκκλησία στην άκρη της πόλης, δίπλα στο δάσος. Μετά 
τη ξενάγηση ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τη βόλτα σας κατά 
μήκος του ποταμού, ή για ψώνια (πηγή των κρυστάλλων της Βοημίας) 
και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Πράγα – πτήση επιστροφής 
Πρόγευμα και ελεύθερη ημέρα για να απολαύσετε ένα ζεστό ρόφημα 
σε κάποιο από τα  καφέ της πόλης ή να κάνετε την βόλτα σας στους 
εμπορικούς της δρόμους και να απολαύσετε την πλατεία της Πράγας, 
όπου θα βρείτε γραφικές στοές και ιστορικά κτίρια. Μπείτε και σεις 
μέσα στο πλήθος για να παρακολουθήσετε το Αστρονομικό ρολόι 
και τα ξεχωριστά του χτυπήματα. Στην συνέχεια συγκέντρωση στα 
ξενοδοχεία αναχώρηση με το συνοδό μας  για το αεροδρόμιο και τη 
πτήση επιστροφής.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
KΑΘΕ ΕΒΔΌΜΑΔΑ
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1η ημέρα Πτήση Για Βιέννη (Περιήγηση)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την Βιέννη. 
Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη που κατέχει τον τίτλο της 
πρωτεύουσας με το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο στον κόσμο. Θα 
περιηγηθούμε πανοραμικά  ώστε να έχουμε μια αρχική εικόνα της 
πόλης. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και 
χρόνος ελεύθερος για να κάνετε την βόλτα σας στην Βιέννη και να 
περπατήσετε στους μεγάλους εμπορικούς δρόμους του ιστορικού 
κέντρου ή να δειπνήσετε σε ένα παραδοσιακό κελάρι. 

2η ημέρα Βιέννη (Ξενάγηση Πόλης) – Ανάκτορο 
Σένμπρουν 
Πρόγευμα και ξεκινάμε τη ξενάγηση της πόλης με τον τοπικό 
μας ξεναγό. Θα επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της Mαρίας 
Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο 
των Bερσαλλιών. Θα δούμε το ανάκτορο Mπελβεντέρε και θα 
περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα 
θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το 
Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Mουσείων, την 
πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το 
παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του 

Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον 
καθεδρικό ναό του Aγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική 
συνοικία της ελληνικής παροικίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος στην στολισμένη πόλη. 

3η ημέρα Bιέννη -  Mάγιερλινγκ – Mπάντεν
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα  περίχωρα της Bιέννης, το 
περίφημο Bιεννέζικο Δάσος. Eκεί στην τοποθεσία Mάγιερλινγκ, θα 
δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Aψβούργων, γνωστό 
από τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Pοδόλφου, 
τελευταίου διάδοχου του Θρόνου και της Mαρίας Bετσέρα. Kατόπιν 
θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Xαϊλιγκενκρόιτς και τέλος θα 
κλείσουμε την εκδρομή μας με επίσκεψη και γνωριμία της γνωστής 
λουτρόπολης Mπάντεν. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στην 
Βιέννη νωρίς το απόγευμα.  

4η ημέρα Bιέννη - Πτήση Επιστροφής 
Μετά το πρωινό μας, θα συναντηθούμε με αντιπρόσωπο στη 
ρεσεψιόν του ξενοδοχείου. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της 
Βιέννης από όπου ακολουθεί η πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται  Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νικη - Αθήνα – Βιέννη – Αθήνα – Θεσ/νικη με Aegean Airlines. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον   τιμοκατάλογό μας με πρόγευμα. Ξενάγηση πόλης 
και Παλατιού με ελληνόφωνο ξεναγό. Εκδρομή στα Βιεννέζικα Δάση . Έμπειρο συνοδό - αρχηγό του γραφείου. Δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Έλληνας έμπειρος συνοδός-
αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Δεν περιλαμβάνονται Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς 
χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

4 ΗΜΕΡΕΣΚΛΑΣΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ MΠΑΝΤΕΝ - MΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Κανονική 
Τιμή

Παιδί 
2-12

Επιβ. 
Μονόκ. Πτήσεις - Αερ. Εταιρία - Παρ/σεις

25/10

Austria Trend 
Ananas 4*

Πρωινό  

435€ 299€ 149€ Aegean Airlines  Εγγυημένες θέσεις 
Θεσ/νίκη - Αθήνα  Πτήση Α3 7115 13:10 – 14:00

Αθήνα – Βιέννη Πτήση Α3 862  14:40 – 16:00  
Βιέννη – Αθήνα  Πτήση  Α3 861  11:20 – 14:35

Αθήνα – Θεσ/νικη Πτήση Α3 7118  15:15 -16:10  
Hilton Vienna 5* 499€ 329€ 199€

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 165 €. Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτομο και βαλίτσα 23kg ανά άτομο. 
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1η μέρα Αναχώρηση - Πτήση για Βρυξέλλες
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βρυξέλλες 
(Σαρλερουά). Στη συνέχεια, σε περίπου μία ώρα, θα βρεθούμε 
οδικώς στην πρωτεύουσα του Βελγίου και έδρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Βρυξέλλες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η μέρα Βρυξέλλες - Αμβέρσα - Ρότερνταμ - Χάγη - 
Άμστερνταμ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την Αμβέρσα, γνωστή και ως 
«πόλη των διαμαντιών», καθώς εκεί διακινείται άνω του 70% του 
συνόλου των διαμαντιών παγκοσμίως. Συνεχίζουμε με προορισμό 
το Ρότερνταμ που βρίσκεται στις εκβολές του Ρήνου και αποτελεί 
το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι του κόσμου με ουρανοξύστες 
και εντυπωσιακές γέφυρες. Αναχώρηση για τη διοικητική 
πρωτεύουσα της Ολλανδίας, Χάγη που αποτελεί έδρα του Διεθνούς 
Δικαστηρίου της Δικαιοσύνης, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, 
αλλά και του ολλανδικού Κοινοβουλίου. Θα θαυμάσουμε το Παλάτι 
της Ειρήνης και τα μοναδικής αρχιτεκτονικής αξίας κτίρια που 
στεγάζουν διπλωματικές αποστολές και υπηρεσίες, συγκροτώντας 
τη μεγαλύτερη και πιο κοσμική παραλία της Ολλανδίας. Τέλος, 
άφιξη στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, Άμστερνταμ.

3η μέρα Άμστερνταμ (περιήγηση πόλης) - Ψαροχώρια
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη. Ο 
παραδοσιακός μύλος του Rembrandt στις όχθες του ποταμού 

Amstel, το εντυπωσιακό στάδιο Αρένα, η Heineken, το επιβλητικό 
Rijksmuseum, η πανύψηλη Δυτική Εκκλησία, το μοναδικό Παλάτι 
του Βασιλιά, ο πλωτός Κεντρικός Σταθμός, είναι μερικά από τα 
πολλά αξιοθέατα μιας πόλης που «επιπλέει» στη θάλασσα. Θα 
δούμε τη μεγάλη πλατεία Νταμ με τα Βασιλικό Παλάτι και τη Νέα 
Εκκλησία, τις πλατείες Ρέμπραντ και Λάιντσεπλεϊν, θα νιώσουμε τη 
ζωντάνια της πόλης στο γραφικό Ροκινκάι και θα καταλήξουμε στη 
μεγάλη πλατεία με τη Λυρική Σκηνή. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στα 
γραφικά ολλανδικά ψαροχώρια Φόλενταμ (Volendam) και Μάρκεν 
(Marken). Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα επισκεφθούμε ένα 
τοπικό παραδοσιακό τυροκομείο όπου η μικρή Ολλανδέζα ντυμένη 
με τοπική φορεσιά θα μας εξηγήσει πως παρασκευάζονται τα 
περίφημα ολλανδικά τυριά. Επιστροφή στο Άμστερνταμ όπου σας 
προτείνουμε να επισκεφθείτε το μουσείο Βαν Γκογκ.

4η μέρα Άμστερνταμ - Μπριζ - Γάνδη - Βρύξελλες
Πρόγευμα και αναχωρούμε για μια από τις ομορφότερες πόλεις 
της κεντρικής Ευρώπης, τη γραφική Μπριζ, όπου θα δούμε τον 
πύργο του ναού της Παναγίας που αποτελεί το ψηλότερο τούβλινο 
κτίριο της Ευρώπης και φιλοξενεί το γλυπτό του Μιχαήλ Άγγελου 
«η Παρθένος και το Θείο Βρέφος». Η πόλη είναι γεμάτη από 
γραφικά κανάλια, παραμυθένιες λίμνες, όπως η Minnewater, και 
πλακόστρωτα μεσαιωνικά δρομάκια. Συνεχίζουμε με προορισμό 
τη Γάνδη, μία από τις παλαιότερες πόλεις του Βελγίου. Εκεί, μεταξύ 
άλλων, θα δούμε το κάστρο των Ιπποτών και θα γνωρίσουμε την 

Περιλαμβάνονται  Αεροπορικά εισιτήρια. Φόροι αεροδρομίων. Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού. Μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία. Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* ή 4*. Ημιδιατροφή. Περιηγήσεις, ξεναγήσεις 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α.  Δεν περιλαμβάνονται Ό,τι δεν αναφέρεται στον πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Είσοδοι μουσείων 
και μνημείων.

6 ΗΜΕΡΕΣΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
πόλη που υπήρξε κατά τον Μεσαίωνα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι. Τέλος, 
άφιξη στις Βρυξέλλες.
5η μέρα Βρυξέλλες (ξενάγηση) - Βατερλό
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στην αριστοκρατική 
πόλη των Βρυξελλών. Θα δούμε μία από τις ωραιότερες πλατείες του 
κόσμου, την πλατεία Γκραν-Πλας (Μεγάλη Πλατεία) με το εντυπωσιακό 
δημαρχείο, τον οίκο του βασιλιά, το παλάτι των Δουκών της Βραβάντης 
και άλλα αναγεννησιακά φλαμανδικά κτίρια. Επιπλέον, θα θαυμάσουμε 
κτίριο του βελγικού Κοινοβουλίου, τον γοτθικό καθεδρικό ναό του Αγίου 
Μιχαήλ, τα κτίρια της Ε.Ε., την αψίδα του Θριάμβου κ.ά. Στη συνέχεια, 
θα επισκεφθούμε το ιστορικό πεδίο της μάχης του Βατερλό, όπου 
τον Ιούνιο του 1815 ο Ναπολέων έχασε την μάχη από τις ενωμένες 
δυνάμεις των Άγγλων, Φλαμανδών και Πρώσων, οι οποίοι έφθασαν 
την τελευταία στιγμή, ανατρέποντας την έκβαση του πολέμου, που 
μέχρι εκείνη τη στιγμή έκλεινε υπέρ των Γάλλων. Φθάνοντας, θα 
επισκεφθούμε τον ύψους 40 μέτρων Τύμβο και το «Πανόραμα», ένα 
κτίριο σε στυλ Ροτόντας, όπου εκτίθεται ένας μοναδικός κυκλικός 
πίνακας του ζωγράφου Domulin, με την αναπαράσταση της μάχης.

6η μέρα Βρυξέλλες - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής.

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Smart 
Price

Κανονική 
Τιμή

Επιβ. 
Μονόκ. Πτήσεις - Αερ. Εταιρία - Παρ/σεις

06.11
13.11
20.11
27.11
04.12

3* - 4* Ημιδιατροφή  595€ 695€ 130 €

Ryanair 
Θεσ/νίκη – Σαρλερουά

 Πτήση: FR 6447 20:05 – 22:05   

Σαρλερουά – Θεσ/νίκη
Πτήση: FR 6446 15:55 -19:40  

Check points 30€

GOLDEN
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1η ημέρα Πτήση για Ποντγκόριτσα – Μπούτβα - Κότορ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο. Πτήση για το γραφικό 
Μαυροβούνιο. Θα ξεκινήσουμε με επίσκεψη σε μια από τις 
παλαιότερες πόλεις της Αδριατικής (3500ετών) την γραφική 
Μπούτβα, γνωστή για τις υπέροχες ακτές και την κοσμοπολίτικη 
ζωή, μια πόλη με έντονο Ελληνικό, Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο 
στοιχείο. Η βόλτα στα μεσαιωνικά στενά της πόλης δίνει στον 
επισκέπτη την αίσθηση ότι μεταφέρεται σε μια άλλη εποχή 
βλέποντας τα τείχη να την περιβάλλουν, τα φρούρια να την 
αγκαλιάζουν και τις εκκλησιές να την προστατεύουν. Στη 
συνέχεια, άφιξη στο Κοτόρ ένα μνημείο πολιτισμού της Unesco, 
με Βυζαντινές και Βενετσιάνικες επιρροές. Μία πόλη που μάς 
θυμίζει πόσο μακριά έφτασε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πόσο 
αναπτύχθηκε οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά στα χρόνια της 
ακμής της. Η πόλη αυτή αμφιταλαντεύτηκε ανάμεσα στο Βυζάντιο 
και τη Γαληνοτάτη, αλλά μέχρι σήμερα κρατάει έντονα τα στοιχεία 
και των δύο Αυτοκρατοριών. Αναχωρούμε και διασχίζοντας το 
νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης βλέπουμε την ομορφιά με την οποία 
προίκισε η φύση τη μικρή αυτή χώρα. Θα θαυμάσουμε το Πέραστ, 
μια βυζαντινή κληρονομιά, με έντονα τα σημάδια του Μεσαίωνα 
και τα δύο νησάκια που το περιβάλλουν. Τελευταία στάση το 
Ντουμπρόβνικ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

 2η ημέρα Ντουμπρόβνικ (Ξενάγηση Πόλης)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας και ξεκινάμε την ξενάγηση 
στο Ντουμπρόβνικ. Αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη 

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

3η ημέρα Ντουμπρόβνικ – Μόσταρ - Blagaj
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει πόσο κοντά 
στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία το 
περίφημο Μόσταρ, την πόλη που έμβλημά της έχει το μεγαλύτερο 
τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από εντολή του Σουλεϊμάν 
του Μεγαλοπρεπή. Μια πόλη , με έντονα τα σημάδια του πολέμου 
που στιγμάτισε τη χώρα αυτή, στο τέλος του 20ου αιώνα . Το 
Μόσταρ της Βοσνίας , δίνει στον επισκέπτη να αντιληφθεί τις 
διαφορές που χώριζαν αυτά τα κράτη , όταν απάρτιζαν την ενιαία 
Γιουγκοσλαβία. Αφήνοντας πίσω , τις επιρροές των Φράγκων και 

Περιλαμβάνονται  Αεροπορικά εισιτήρια με απ’ ευθείας ναυλωμένη πτήση του γραφείου μας. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* ή 5* - όπως αυτά αναφέρονται στον έντυπο τιμοκατάλογό μας.Πρόγευμα & ένα δείπνο 
καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου.Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Δεν περιλαμβάνονται Checkpoints & Δημοτικοί Φόροι 10€ ανά άτομο. Προαιρετική Εκδρομή Κόρτσουλα 15€ ανά άτομο. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε 
μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

4 ΗΜΕΡΕΣ
ΤΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ
ΝΤΌΥΜΠΡΌΒΝΙΚ – ΚΌΤΌΡ – ΜΠΌΥΤΒΑ - ΜΌΣΤΑΡ

των Ενετών , έρχεται σε επαφή με τα ίχνη των Οθωμανών , που τόσο 
έντονα διαφαίνονται στα σοκάκια της πόλης , στα παζάρια της , στα 
χαμάμ και στις ανατολίτικες οσμές της. Μια αίσθηση διαφορετική, με 
την Ανατολή και τη Δύση χαραγμένες στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. 
Θα δούμε επίσης το περίφημο Blagaj όπου θα θαυμάσουμε ένα υπέροχο 
τοπίο στις πηγές του ποταμού Buna. Συνεχίζουμε για το Ντουμπρόβνικ 
και το ξενοδοχείο μας. 

4η ημέρα Ντουμπρόβνικ – Προαιρετική Εκδρομή Νησί 
Κόρτσουλα - Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στο νησί 
Κόρτσουλα, γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Μετά από μια φανταστική 
διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών δαλματικών ακτών φτάνουμε 
στη χερσόνησο Πέλιασετς, όπου θα θαυμάσουμε το Στον, το Ρωμαϊκό 
Στάγκνουμ, με τέιχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό Τείχος της 
Κροατίας. Στη συνέχεια φτάνουμε στο Όρεμπιτς απ́ όπου θα πάρουμε το 
καραβάκι μας για να βρεθούμε στην Κόρτσουλα, το νησί που κυριαρχεί 
ως γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Ένα νησί που συνδέεται άμεσα με 
την Κέρκυρα, ως πρώτη αποικία Κερκυραίων αποίκων οι οποίοι την 
αποκάλεσαν Κόρκυρα Μέλαινα (Μαύρη Κέρκυρα). Ένα νησί που 
περιστοιχίζεται από τείχη του 13ου αιώνα από κάστρα και πύργους που 
άφησαν στο πέρασμά τους οι Ενετοί. Θα επισκεφθούμε την πλατεία του 
Αγίου Μάρκου, τον επιβλητικό καθεδρικό του Αγίου Μάρκου, καθώς και 
το σπίτι μουσείο του Μάρκο Πόλο. Έπειτα μεταφορά για το αεροδρόμιο 
και πτήση επιστροφής. 

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Κανονική 
Τιμή

Παιδί 
2-12

Επιβ. 
Μονόκ. Πτήσεις - Αερ. Εταιρία - Παρ/σεις

25/10

Perla Hotel 3* 
Ντουμπρόβνικ

Lero Hotel 4*
Ντουμπρόβνικ

Ημιδιατροφή  

365€

379€

199€ 119€

Ναυλωμένη Πτήση 

Θεσ/νικη-Ποντγκόριτσα/Ντουμπρόβνικ 
 Πρωινή Αναχώρηση                 

Ντουμπρόβνικ/Ποντγκόριτσα-Θεσ/νικη 
 Βραδινή Επιστροφή  

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 145 €. Περιλαμβάνει 10kg χειραποσκευή ανά άτομο και βαλίτσα 15kg ανά άτομο.
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1η ημέρα Πτήση για Στουτγκάρδη – Χαϊδελβέργη  – 
Baden-Baden – Στρασβούργο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Στουτγκάρδη. 
Άφιξη και θα αναχωρήσουμε για την παραμυθένια Χαϊδελβέργη, 
έδρα του παλαιότερου πανεπιστημίου της Γερμανίας, που είναι 
κτισμένη στις όχθες του ποταμού Νέκαρ και στη σκιά του κάστρου 
Σλος. Θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό της κέντρο, 
όπου θα θαυμάσουμε πολλές μεσαιωνικές και νεώτερης περιόδου 
εκκλησίες, όπως αυτή του Αγίου Πνεύματος αλλά και αυτόν των 
Ιησουϊτών. Επίσης θα δούμε  τον δρόμο των φιλοσόφων από τον 
οποίο έχει κανείς την πιο ωραία θέα στην πόλη, το ιστορικό κέντρο 
με τον πεζόδρομο “Hauptstrasse” που θεωρείται ο μεγαλύτερος της 
Γερμανίας και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης, με μήκος 
1,6 χμ. Στην πόλη επίσης εντυπωσιάζουν η λεγόμενη «φυλακή 
των φοιτητών», ο «πύργος των μαγισσών», που είναι τμήμα του 
μεσαιωνικού οχυρωματικού τείχους, το ξενοδοχείο Zum Ritter, το 
οποίο χρονολογείται από το 1592 και η παλιά γέφυρα που ενώνει 
την πόλη με την απέναντι όχθη. Συνεχίζουμε για το μοναδικό Baden-
Baden παγκόσμια γνωστό για τα θερμά λουτρά που επέλεγαν ακόμη 
και οι ρωμαίοι αυτοκράτορες, καθώς και τη μπαρόκ αρχιτεκτονική του 
που συγκινεί τους λάτρεις της από την εποχή ακόμη της Αναγέννησης. 
Θα καταλήξουμε στο Στρασβούργο που βρίσκεται στη δυτική πλευρά 
του Ρήνου και δύο γέφυρες το ενώνουν με τη γερμανική κωμόπολη 
Κελ. Είναι μία από τις δύο έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
έδρα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και από το 1949 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μπορούμε να επισκεφτούμε την παλιά πόλη 
με την συνοδεία του αρχηγού μας.

2η ημέρα Στρασβούργο (Ξενάγηση Πόλης)
Πρόγευμα και ξενάγηση του Στρασβούργου. Θα επισκεφτούμε το 
ιστορικό κέντρο της πόλη, το ονομαζόμενο και «Petite France» 

(Μικρή Γαλλία). Έχει χαρακτηρισθεί ως αξιοθέατο παγκόσμιας 
κληρονομιάς από την Unesco το 1988. Οι εικόνες που χαρίζει 
απλόχερα στους επισκέπτες της η «Μικρή Γαλλία» είναι πανέμορφες, 
σχεδόν παραμυθένιες, και άνετα προσφέρονται για καρτ-ποστάλ. 
Μικρές παρόχθιες κατοικίες του 16ου και 17ου αιώνα με ξύλινο 
σκελετό. Πριν την αποχαιρετήσετε, επισκεφθείτε οπωσδήποτε 
το φράγμα Vauban (17ου αιώνα) και τις πολυφωτογραφημένες 
μεσαιωνικές γέφυρες Ponts Couverts με τους τέσσερις πύργους του 
14ου αιώνα. Άλλα σημαντικά αξιοθέατα που θα επισκεφτούμε είναι ο 
Καθεδρικός Ναός, η οικία Καμερζέλ, το αστρονομικό ρολόι της πόλης 
και το Ανάκτορο Ροάν που πλέον φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές 
Εκθέσεις. Χρόνος ελεύθερος και για όσους επιθυμούν, προαιρετικά  
κρουαζιέρα στον παραπόταμο του Ρήνου Ιλ. Θα πλοηγηθούμε στα 
στενά υδάτινα μονοπάτια του όπου θα δούμε τα κουκλίστικα σπίτια 
με τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια που καθρεπτίζονται στα ασάλευτα 
νερά των καναλιών. Οι παραδοσιακές γέφυρες που ενώνουν τις 
όχθες, ενισχύουν και αναδεικνύουν τη γραφικότητα του τοπίου. 

3η ημέρα Στρασβούργο – Μέλανας Δρυμός (Swartzwald) 
& Χωριά Ωρολογοποιών 
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα η μέρα μας είναι 
αφιερωμένη στη πανέμορφη και δασώδη περιοχή του Μέλανα 
Δρυμού που βρίσκεται ανάμεσα στον ποταμό Ρήνο & τις πηγές του 
Δούναβη. Θα θαυμάσουμε χωριά, αγροικίες, λίμνες, ρυάκια, αλπικά 
λιβάδια και καταρράκτες. Φθάνοντας στο Schonachbach, θα δούμε 
το μεγαλύτερο ρολόι-κούκο στον κόσμο (Βιβλίο Ρεκόρ Guinness). 
Επόμενη μας στάση οι καταρράκτες Triberg μέσα σε μία καταπράσινη 
τοποθεσία με τα νερά να πέφτουν από ύψος 163μ. Θα επισκεφθούμε 
τα ξακουστά μαγαζιά των ωρολογοποιών. Συνεχίζουμε για τη 
λίμνη Titisee, τη μεγαλύτερη φυσική λίμνη του Μέλανα Δρυμού 
που βρίσκεται σε υψόμετρο 850μ. Το απόγευμα επιστροφή στο 
Στρασβούργο.

Περιλαμβάνονται  Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Θεσ/νικη – Στουτγάρδη – Θεσ/νικη. Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το 
παραπάνω πρόγραμμα.Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνονται Φόροι Αεροδρομίων & 
επίναυλοι καυσίμων .Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους.Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

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

5η ημέρα  Στρασβούργο – Στουτγάρδη Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Στουτγάρδης για την 
πτήση της επιστροφής 

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Διατροφή Κανονική 
Τιμή

Παιδί 
2-12

Επιβ. 
Μον. Πτήσεις - Αερ. Εταιρία - Παρ/σεις

24/10
Mercure Centre Gare 4* 

or similar 
Πρωινό 475€ 299€ 185€

Aegean Airlines  - Εγγυημένες θέσεις
Θεσ/νίκη - Στουτγάρδη 

 Πτήση Α3 510  07:50 – 09:15
Στουτγάρδη – Θεσ/νίκη 

Πτήση  Α3 511 19:45 – 23:10 

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 165 €. Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτομο και βαλίτσα 23kg ανά άτομο.

ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣH
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1η ημέρα  Πτήση για Μάλτα– Βαλέττα (Ξενάγηση στην 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2018)
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο Μακεδονία  και αναχώρηση. 
Άφιξη στο αεροδρόμιο της Μάλτα. Αναχώρηση για την ξενάγηση 
στην περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του 
Αγ. Ιωάννη, τη Valletta. Η ξενάγηση γίνεται με τα πόδια, γιατί η 
κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τμήμα της Παλιάς 
Πόλης.  Πρόκειται για μια μοναδική καστρούπολη με ιδιαίτερη 
ιστορική σημασία και απεριόριστη ομορφιά. Διασχίζοντας 
την πύλη της Floriana (Floriana Gate) το τοπίο μας μεταφέρει 
νοητά στη περίοδο των Ιωαννιτών Ιπποτών, εκπληκτικά κτίρια, 
πανέμορφα μπαλκόνια με ξύλινες κατασκευές σε έντονα χρώματα 
, παρεκκλήσια και ο  εντυπωσιακός καθεδρικός ναός του St.Publio 
μας προϊδεάζει για τις εικόνες που θα ακολουθήσουν. Ήρθε η ώρα 
να συναντήσουμε το σιντριβάνι με τους Τρίτωνες (Triton Fountain) 
και να προσπεράσουμε ένα από τα πλέον αρχοντικά ξενοδοχεία της 
Μεσογείου – Το Phoenicia εξαιρετική επιλογή  για ένα ρόφημα στο 
μοναδικό από πλευράς καλαισθησίας και κάλους του. Όλα γύρω 
μας  είναι ανακαινισμένα από τον μοναδικό αρχιτέκτονα Renzo 
Piano η Valletta μας  υποδέχεται σε  ένα σύμπλεγμα κατασκευών, 
70 μέτρα πάνω  από την επιφάνεια της θάλασσας, τείχη και 
ακροπύργια, τάφροι  και πολεμίστρες συνθέτουν μια εικόνα μιας 
μεσαιωνικής  πόλης – κάστρου. Η προσπάθεια μας την πρώτη 
ημέρα, είναι να αποκτήσουμε όσο το δυνατό, μια περισσότερο 
συγκροτημένη άποψη της. Τα ‘’auberge ‘’ (οι αρχοντικές κατοικίες ) 
των Ιωαννιτών Ιπποτών, το  γκρεμισμένο από τους βομβαρδισμούς 

του Β Π́αγκοσμίου πολέμου κτίριο της Όπερας, η Παναγία της Νίκης 
(Our Lady of Victory ) το πρόσφατα κατασκευασμένο κοινοβούλιο 
, το Πρωθυπουργικό γραφείο , είναι μερικές μόνο από τις εικόνες 
που θα θαυμάσουμε πριν επισκεφθούμε τους κήπους της Baracca , 
ένα από τα ομορφότερα σημεία της πρωτεύουσας με καταπληκτική 
θέα, στο Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour ) και τις Τρείς Πόλεις 
(Three Cities ). Ο Καθεδρικός ναός  του Αγ. Ιωάννη με τους πίνακες 
του Caravaggio θα μας αφήσει άναυδους με το καταπληκτικό 
εσωτερικό διάκοσμο του. Η κεντρική πλατεία με το Palazzo των 
Ιπποτών ( Παλαιό Κοινοβούλιο ) αλλά   και κατοικία των Μαγίστρων 
κατά τη διάρκεια  της παντοδυναμίας του Τάγματος (1530-1798), η 
πρόσφατα ανακαινισμένη κλειστή αγορά ( Il Suq tal Belt )με τα 
αγροτικά προϊόντα της Μαλτέζικης γης , είναι μερικά μόνο από 
τα σημεία που θα επισκεφθούμε. Μεταφορά & τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας 
 
2η ημέρα Μόστα  – Ραμπάτ – Μεδίνα  – Κήπο Αγίου 
Αντωνίου
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την ξενάγηση στο κέντρο του 
νησιού, με πρώτη επίσκεψη στο Καθεδρικό Ναό της Παναγίας στη 
Μόστα. Στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ για 
την επίσκεψη στη σιωπηλή πολιτεία Μεδίνα, που είναι οχυρωμένη 
σε απόρθητο κάστρο και είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα 
πρωτεύουσα του νησιού, θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα 
μεσαιωνικά δρομάκια για να δούμε τα κυριότερα σημεία της πόλης. 
Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε την αριστοκρατική κοινότητα 

Περιλαμβάνονται  Αεροπορικά εισιτήρια με ναυλωμένη πτήση Θεσσαλονίκη – Μάλτα – Θεσσαλονίκη.  Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτομο και βαλίτσα 20kg ανά άτομο. Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο της Μάλτας.
Τρείς (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό η ημιδιατροφή καθημερινά ανάλογα με την επιλογή ξενοδοχείου. Ξενάγηση στη Valletta την 1η ημέρα. Ξενάγηση στην Mosta – Mdina και στους Κήπους του Αγ. Αντωνίου 
την 2η ημέρα. Ξενάγηση στη Sliema στο Marsaxlokk  και στις Τρεις Πόλεις την 4η  ημέρα. Ελληνόφωνος ξεναγός. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται  Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.  Φόροι 
αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (145 €). Φιλοδωρήματα, ποτά, αχθοφορικά. Τοπικοί δημοτικοί φόροι οι οποίοι πληρώνονται απευθείας στο ξενοδοχείο (0,5€ ανά άτομα / ανά ημέρα).- Προαιρετική εκδρομή στο νησί Γκόζο κόστους 
40 € κατά άτομο. 

4 ΗΜΕΡΕΣΜΑΛΤΑ
του Attard και τους περίφημους κήπους του Αγίου Αντωνίου και το 
Προεδρικό μέγαρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

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

4η ημέρα ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ (Senglea, Vitoriossa, Cospicoua) – 
Ψαροχώρι MARSAXLOKK ΣΛΙΕΜΑ  – Πτήση Επιστροφής
Μετά το πρωινό μας, θα  γνωρίσουμε τις καταπληκτικές περιοχές των 
3 πόλεων (The Τhree cities ) ένα μοναδικό σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών 
κατασκευών κάστρων, κατοικιών και σημαντικών κτιρίων, κτισμένα 
σε μια συγκλονιστική θέση στο Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour). Στη 
συνέχεια θα κινηθούμε προς τη νότια πλευρά του νησιού όπου θα 
επισκεφθούμε το ψαροχώρι  Marsaxlokk με την περίφημη λαϊκή  αγορά 
και έπειτα μεταφορά στη Σλίεμα όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Το 
βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της  επιστροφής μας. 
Σημείωση: H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη 
εκτέλεση του προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από αυτές.

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Κανονική 
Τιμή

Παιδί 
2-12

Επιβ. 
Μονόκ.

Πτήσεις - Αερ. Εταιρία 
Παρ/σεις

25/10
4 ημέρες

Windsor 4*
Be Hotel 4*

Cavalieri Art 4* sup.
Golden Tulip Vivaldi 4* sup.

Dolmen Resort 4* sup.

Πρωινό

Ημιδιατροφή Premium*

285€
325€
365€
385€
435€

195€
245€
265€
265€
295€

70€
110€
130€
140€
160€

AIR MALTA
Θεσ/νίκη-Μάλτα

 KM 7355 06.40-07.10
Μάλτα-Θεσ/νίκη 

KM 7354 23.00-01.45  

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (145 €) * Στην premium ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο Dolmen περιλαμβάνονται και τα ποτά.
*Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό ταξίδι, η τιμή μειώνεται κατά 50 € ανά ενήλικα και 40 € ανά παιδί.

Στο ατομικό ταξίδι περιλαμβάνονται : Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, 
διαμονή για 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
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Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. 
Μονόκ. Πτήσεις - Αερ. Εταιρία - Παρ/σεις

23/10 4* Πρωινό  495€ 295€ 145€

Ναυλωμένη Πτήση  
 

Θεσ/νίκη - Κατάνια  
 Πρωινή Αναχώρηση                  

Μπάρι – Θεσ/νικη
Βραδινή Επιστροφή 

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 145 €. Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτομο και βαλίτσα 23kg ανά άτομο. 

1η ημέρα Αναχώρηση - Κατάνια - Ταορμίνα 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και πτήση για 
Κατάνια, την πόλη που είναι γνώστη για τα υπέροχα μπαρόκ 
μνημεία. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη της Σικελίας. Πάνω από 10 
εκκλησιές, οι περισσότερες σε ρυθμό μπαρόκ, και ένα Καθεδρικό 
Ναό αφιερωμένο στην Άγια Αγάθη, την προστάτιδα της πόλης. 
Έχοντας μια πρώτη γνωριμία κατευθυνόμαστε για τη γραφική 
και αριστοκρατική Ταορμίνα με την υπέροχη πανοραμική θέα στο 
Ιόνιο και στην Αίτνα που βρίσκεται πολύ κοντά. Το σημαντικότερο 
αξιοθέατο είναι το αρχαίο ελληνικό θέατρο, κατασκευασμένο τον 
3ο αι. π.Χ. από τον Ιερώνα Β .́ Εδώ ο Γκαίτε αναζητούσε την ψύχη 
της Σικελίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα  Κατάνια - Συρακούσες - Ακράγαντας - Παλέρμο 
Πρόγευμα και αναχώρηση νωρίς το πρωί για τον αρχαιολογικό 
χώρο Νεάπολη των Συρακουσών, όπου θα ξεναγηθούμε στο 
Ελληνικό θέατρο, στα λατομεία, το αυτί του Διονύσου κλπ. Στη 
συνέχεια θα μεταβούμε στο νησάκι Ορτυγία όπου βρίσκεται η παλιά 
πόλη των Συρακουσών με τον περίφημο Καθεδρικό Ναό, χτισμένο 
πάνω σε αρχαίο ναό της θεάς Αθηνάς. Θα δούμε την πηγή της 
Αρέθουσας και θα περπατήσουμε στην υπέροχη παραλία της πόλης 
με τα θαυμαστά μπαρόκ κτίρια. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τον 
Ακράγαντα με προορισμό την περίφημη κοιλάδα των Ναών, όπου 
θα θαυμάσουμε από κοντά τους 10 καταπληκτικούς ναούς από τον 
5ο αι. π.Χ. Στον Ακράγαντα γεννήθηκε ο Εμπεδοκλής, σημαντικός 
προ-Σωκρατικός φιλόσοφος. Μετά την ξενάγησή μας αναχωρούμε 
για το Παλέρμο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

3η ημέρα Παλέρμο - Περιήγηση πόλης - Μοντρεάλε 
(20χλμ) 
Η πόλη είναι χτισμένη σε μια μαγευτική τοποθεσία, στους πρόποδες 
του Βουνού Πελεγκρίνο. Υπήρξε αποικία των Καρχηδονίων, ενώ 

οι Φοίνικες και οι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν σαν σταθμό στα 
ταξίδια τους. Η περιήγησή μας θα αρχίσει από τον Καθεδρικό 
Ναό, την Πιάτσα Πρετόρια με το «Σιντριβάνι της Ντροπής», 
το μέγαρο της Γερουσίας και την εκκλησία της Μαρτοράνα με 
τα περίφημα βυζαντινά. Θα δούμε τα δυο θέατρα της πόλης 
Politheama και Massimo καθώς επίσης και χαρακτηριστικά 
μνημεία από την αραβική, νορμανδική και ισπανική παρουσία. 
Η πόλη έχει δυο καθεδρικούς ναούς αριστουργήματα της 
νορμανδικής αρχιτεκτονικής, έναν στο ιστορικό κέντρο έναν στο 
λόφο του βασιλιά Μοντρεάλε (6.000τμ) με θαυμάσια ψηφιδωτά 
βυζαντινής τέχνης. Το απόγευμα θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για 
να επισκεφτούμε την αγορά της πόλης και να περπατήσουμε στα 
γραφικά δρομάκια. 

4η ημέρα  Παλέρμο - Κεφαλού - Μεσσήνη - Βίλλα Σαν 
ΤΖοβάνι - Ρήγιο 
Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφικότατη Κεφαλού, όπου θα 
επισκεφθούμε τη γραφική Πιάτσα Ντουόμο και τον νορμανδικό 
Καθεδρικό Ναό (12ος-15ος αι.), με τα βυζαντινά ψηφιδωτά. Εδώ 
η Δύση συναντά την Ανατολή στην τεχνοτροπία και αρχιτεκτονική. 
Συνεχίζουμε για το Ρήγιο, ένδοξη αποικία των προγόνων μας, από 
τις παλιότερες στην περιοχή. Μέσω των στενών της Μεσσήνης, 
που φέρνουν στη μνήμη μας τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη, μυθικά 
τέρατα που στοίχειωναν το πέρασμα, φθάνουμε στο Ρήγιο, που 
ιδρύθηκε από Έλληνες αποίκους της Εύβοιας το 720 π.Χ. Σήμερα η 
πόλη έχει ένα πολύ όμορφο ιστορικό κέντρο με πανέμορφα κτίρια 
σε στυλ μπαρόκ αφού η πόλη ξαναχτίστηκε μετά τον καταστροφικό 
σεισμό του 1693 που ισοπέδωσε τη νότια Καλαβρία και ολόκληρη 
την Ανατολική Σικελία. Το παραλιακό μέτωπο της πόλης είναι απλά 
καταπληκτικό, και προσφέρεται για μια εξαίσια απογευματινή 
βόλτα. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την Κοσέντζα. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

Περιλαμβάνονται  Αεροπορικά εισιτήρια με απ’ ευθείας ναυλωμένη πτήση του γραφείου μας. Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον έντυπο τιμοκατάλογό μας. Πρόγευμα & ένα δείπνο καθημερινά 
στο χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Δεν περιλαμβάνονται Checkpoints & Δημοτικοί Φόροι. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους, Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

6 ΗΜΕΡΕΣΣΙΚΕΛΙΑ - ΕΛΛΗΝΟΦΏΝΑ ΧΏΡΙΑ
5η ημέρα  Κοσεντζα - Τάραντας - Λέτσε 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τον Τάραντα, τη μόνη 
αποικία της Σπάρτης στη Νότιο Ιταλία. Η πόλη έχει αναπτυχτεί πάνω 
σε μια μικρή νησίδα στο εσωτερικό της τοπικής λιμνοθάλασσας. 
Σήμερα είναι σημαντικό λιμάνι και κύρια βάση του ιταλικού Στόλου. Θα 
δούμε τον Καθεδρικό Ναό, τμήμα του οχυρωματικού συστήματος της 
πόλης και στη συνέχεια αναχώρηση για την καρδιά της ελληνόφωνης 
παρουσίας. Είναι μια περιοχή νότια από τη πόλη του Λέτσε, βρίσκεται 
στη χερσόνησο Σάλεντο, κατοικείται από τους Γκρίκο, οι οποίοι μιλούν 
την ελληνική διαλεκτό των Γκραικάνικων η Κατωιταλικών. Αποτελείται 
από 9 χωριά ανάμεσα στα όποια είναι τα Καλημέρα, Μαρτάνο, Ζολίνο, 
Στερνατία την οποία και θα επισκεφθούμε. Σύντομη περιήγηση και 
γνωριμία με τους κατοίκους σε μια ιδιαίτερη και πολύ ενδιαφέρουσα 
συνάντηση στο χώρο του συλλόγου “CHORA-MA”. Καταλήγουμε στο 
Λέτσε όπου και τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο. 

6η ημέρα  Λέτσε - Πτήση επιστροφής 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας και αναχωρούμε για το Αλμπερομπέλο 
το χωριό που μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι, μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Περιήγηση 
στα γραφικά σοκάκια του χωριού για να δούμε τα κατάλευκα σπίτια 
με τις χαρακτηριστικές πυραμιδωτές, θολωτές ή κωνικές σκεπές από 
ασβεστολιθικές πλάκες (τους περίφημους τρούλους) στολισμένες με 
αποτροπαϊκά σύμβολα (ήλιους, σταυρούς, ζώδια κ.λπ.). Τον 16ο αιώνα 
ήταν ένα μικρό φέουδο υπό τον έλεγχο της οικογένειας Acquaviva. Τότε 
άρχισαν να χτίζουν οι πρώτοι trulli παράξενα οικοδομήματα με κωνικό 
σχήμα. Το χωριό θυμίζει καταφύγιο των Επτά Νάνων από το παραμύθι 
της Χιονάτης. Σύμβολα χριστιανικά, αλλά και παγανιστικά είναι παντού 
στις σκεπές και στους δρόμους. Η εκκλησία του Άγιου Αντώνιου έχει 
την ίδια αρχιτεκτονική. Μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.



19

1η ημέρα Αναχώρηση - Πτήση για Καζαμπλάνκα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και βραδινή πτήση για Καζαμπλάνκα. 
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.
2η ημέρα Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Μεκνές - Φεζ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη μητροπολιτική πρωτεύουσα του 
Μαρόκου, Ραμπάτ. Εκεί θα θαυμάσουμε το παλάτι του βασιλιά 
Χασάν Β́ , το μαυσωλείο του Μοχάμεντ Έ , τον πύργο Χασάν και την 
εντυπωσιακή Κάσμπα της Ουντάγια. Συνεχίζουμε για την πρώην 
αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές όπου θα δούμε την ιστορική 
πλατεία Λαχεντίμ γνωστή ως πλατεία καταστροφής της μεγαλοπρεπής 
πόλης Μπαμπ ελ Μανσούρ και το παλάτι Μουλάι Ισμαήλ. Τέλος, 
άφιξη στην ιερή πόλη Φεζ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.
3η ημέρα Φεζ
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση στη μεγαλύτερη 
πόλη σε πληθυσμό μετά την Καζαμπλάνκα και μία από τις τέσσερις 
αυτοκρατορικές πόλεις, Φεζ. Η ξενάγηση στην πρώτη μουσουλμανική 
Μεντίνα ξεκινάει από το παλαιότερο οχυρωμένο τμήμα της πόλης με 
τα 9.202 σοκάκια. Εκεί θα δούμε εξωτερικά την κορανική σχολή Μπου 
Ανανία και την εβραϊκή συνοικία Μελλάχ, ενώ θα έχουμε την ευκαιρία 
να θαυμάσουμε το παλάτι των Μερενίδων, το τζαμί Καραουίν που 
αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του αραβικού 
τότε κόσμου και το μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς. Χρόνος ελεύθερος. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
4η ημέρα Φεζ - Μιντέλτ - Ερασίντια - Ερφούντ
Πρόγευμα και θα αφήσουμε τη Φεζ με προορισμό πόλεις και χωριά της 
οροσειράς του μέσου Άτλαντα. Θα περάσουμε από την ορεινή Ιφράν, 

το εμπορικό κέντρο Μιντέλτ και την Ερασίντια για να φτάσουμε στην 
Ερφούντ. Η πόλη ιδρύθηκε από τους Γάλλους σαν τοπικό διοικητικό 
κέντρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
5η ημέρα Ερφούντ - Δώρο σαφάρι στη Μερζούγκα με 
τζιπ 4x4 - Τινερχίρ - Ελ Κελάα - Περιοχή Ουαρζαζάτ
Αφύπνιση νωρίς το πρωί για να ζήσουμε μια μοναδική εμπειρία. 
Θα αναχωρήσουμε για τους αμμόλοφους της Μερζούγκα με ειδικά 
διαμορφωμένα τζιπ 4x4 όπου θα απολαύσουμε την ανατολή του 
ηλίου. Ακολούθως θα διαδιασχίσουμε εντυπωσιακές οάσεις και 
θα περάσουμε από την Τινερχίρ, τη λεγόμενη «πόλη με τις χίλιες 
κάσμπες», την M’ Γκούνα Ελ Κελάα «πόλη των ρόδων» και την 
Σκούρα για να καταλήξουμε στην περιοχή της Ουαρζαζάτ, γνωστή 
και ως «πύλη της ερήμου» που αποτελούσε παλιότερα οχυρό των 
γάλλων λεγεωνάριων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.
6η ημέρα Ουαρζαζάτ - Μαρακές
Πρόγευμα και ακολουθεί ημέρα ξενάγησης στην Ουαρζαζάτ. Αποτελεί 
προπύργιο της ερήμου και διαθέτει δύο από τις ομορφότερες 
κάσμπες του Μαρόκου τις οποίες θα επισκεφθούμε. Η πρώτη γνωστή 
ως κάσμπα Ταουρίρτ (εξωτερική επίσκεψη) ήταν τόπος κατοικίας του 
πασά Ταμί Ελ Γκλάουι με πύργους που υψώνονται πάνω από τις σκεπές 
των παραδοσιακών σπιτιών. Η δεύτερη κάσμπα ονομάζεται Αΐτ 
Μπεν Xαντού, έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς από την Unesco και έχει χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό για 
πολλές κινηματογραφικές ταινίες. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο 
Μαρακές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

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

ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΜΑΡΟΚΟΥ 
ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΡΑΜΠΑΤ - ΜΕΚΝΕΣ - ΦΕΖ - ΕΡΦΌΥΝΤ - ΌΥΑΡΖΑΖΑΤ - ΜΑΡΑΚΕΣ

7η ημέρα Μαρακές - Αποχαιρετιστήριο φοκλορικό θέαμα
Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, 
εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, σύμβολο του Μαρακές, το παλάτι Ελ 
Μπαχία και το μουσείο Νταρ Σι Σαΐντ, πανέμορφο ανάκτορο που στεγάζει 
μια εντυπωσιακή συλλογή μαροκινών λαϊκών τεχνών. Συνεχίζουμε με τη 
φημισμένη πλατεία Τζεμάα ελ Φνα γνωστή ως «Πλατεία των Θαυμάτων». 
Η Τζεμάα ελ Φνα αποτελεί σύμβολο του Μαρακές, όπου επί καθημερινής 
βάσης εκτυλίσσεται ένα μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν υπαίθριοι 
αυτοσχέδιοι πάγκοι-εστιατόρια, γητευτές φιδιών, παραμυθάδες, σε 
συνδυασμό πάντα με τα εκατοντάδες μαγαζιά που ξετρυπώνουν στις πιο 
απίθανες γωνίες των εμπορικών περιοχών που ονομάζονται σουκς. Η 
Μεντίνα του Μαρακές (παλιά πόλη) έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της Unesco. Στη συνέχεια, προαιρετικά, θα περιηγηθούμε 
στα μονοπάτια του ολάνθιστου παραμυθένιου κήπου Μαζορέλ όπου 
βρίσκεται και το μνημείο για τον Yves Saint Laurent, ο οποίος εξασφάλισε 
τη διατήρηση των κήπων με προσωπική φροντίδα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και στη συνέχεια θα μεταβούμε για το αποχαιρετιστήριο 
φολκλορικό γλέντι, όπου θα απολαύσουμε ένα φανταστικό θέαμα.
8η ημέρα Μαρακές - Καζαμπλάνκα - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Καζαμπλάνκα, οικονομική πρωτεύουσα 
του Μαρόκου. Θα ξεναγηθούμε στην κεντρική αγορά, στην πλατεία 
Ηνωμένων Εθνών, στην πλατεία Μοχάμεντ Ε’, στο μέγα τζαμί του Χασάν 
Β’ (εξωτερικά), στην παραλιακή λεωφόρο Κορνίς όπου θα έχουμε χρόνο 
για να απολαύσουμε τον καφέ μας και την πλούσια συνοικία Άνφα με 
τον ιππόδρομο και τα γήπεδα γκολφ. Ελεύθερος χρόνος και το βράδυ 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

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

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Κανονική Τιμή Επιβ. Μον. Πτήσεις - Αερ. Εταιρία - Παρ/σεις

17.10.2019

18.11.2019

02.12.2019

Suisse 4* sup. Καζαμπλάνκα
Zalagh Parc Palace 5* Φεζ

Belere 4* Ερφούντ
Oscar 4* Ουαρζαζάτ

Grand Mogador Menara 5* Μαρακές

790€ 
με ημιδιατροφή 380€

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

Φόροι αεροδρομίων 250€ 8kg χειρ. & 23kg αποσκευή

9 ΗΜΕΡΕΣ
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Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Κανονική 
Τιμή

Παιδί 
2-12

Επιβ. 
Μονόκ. Πτήσεις - Αερ. Εταιρία - Παρ/σεις

22/10

Ibis Al Barsha 3*sup

Signature 1 Barsha Heights 4*

Dusit D2 Kenz 4*sup

Jood Palace Dubai 5*

Hilton Dubai Al Habtoor 5* sup

Conrad Dubai 5* dlx

Πρωινό  

525€

565€

595€

665€

795€

895€

380€

405€

425€

455€

515€

-

120€

140€

180€

240€

320€

430€

 
Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη   

ΤΚ 1894    21.25-22.45

Κωνσταντινούπολη – Ντουμπάι            
ΤΚ 762    00.30-05.45*

Ντουμπάι – Κωνσταντινούπολη            
ΤΚ 761    02.40-06.45

Κωνσταντινούπολη – Θεσσαλονίκη   
ΤΚ 1881    08.30-09.00

 

1η ημέρα – Πτήση για το Ντουμπάι 
Απογευματινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της  
Θεσσαλονίκης. Στις 21.35 αναχωρούμε μέσω Κωνσταντινούπολης 
για το Ντουμπάι.  Διανυκτέρευση εν πτήση.

2η ημέρα – Ντουμπάι (ξενάγηση πόλης) – Χρόνος 
ελεύθερος για Shopping
Άφιξη στο Ντουμπάι στις 05.45 το πρωί. Μετά τις απαραίτητες 
διατυπώσεις και την παραλαβή των αποσκευών μας, συνάντηση 
με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
σας στο ξενοδοχείο, θα λάβετε τις αρχικές βασικές πληροφορίες 
για την περιοχή και τις καθημερινές σας δραστηριότητες. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο και χρόνος για να απολαύσετε πρωινό στο ξενοδοχείο 
σας. Κατά τις 09.00, ξεκινάμε για την πρωινή ξενάγηση στο 
κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. Διασχίζοντας τη διάσημη λεωφόρο 
Ζαέντ με τους πανύψηλους ουρανοξύστες, θα θαυμάσουμε τον 
μεγαλοπρεπή πύργο Μπουρτζ Χαλίφα ή Μπουρτζ Ντουμπάι, που 
είναι και το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο. Θα κατευθυνθούμε 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης και την παραδοσιακή συνοικία 
Μπαστακία. Εκεί θα επισκεφθούμε το παλιό φρούριο του Ντουμπάι, 
όπου στεγάζεται σήμερα το μουσείο της πόλης. Θα περάσουμε 
στην απέναντι πλευρά της παλιάς πόλης, την περιοχή Ντέιρα, 
διασχίζοντας το κανάλι Ντουμπάι Κρικ με τις παραδοσιακές βάρκες.  
Η περιοχή φημίζεται για τις σουκ ή αγορές των μπαχαρικών και του 
χρυσού. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στην παραλιακή περιοχή 
της Τζουμέιρα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να φωτογραφήσουμε 
ένα από τα σύμβολα του Ντουμπάι, το περίφημο 7* ξενοδοχείο 
Μπουρζ αλ Αράμπ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση 
στο δωμάτιο. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για να ξεκουραστείτε 
στο ξενοδοχείο σας ή να επιδοθείτε σε ατελείωτο shopping. 

Προτείνουμε να κάνετε μία απογευματινή βόλτα στο Ντουμπάι 
Downtown, όπου θα απολαύσετε το υπερθέαμα των σιντριβανιών 
Dubai Fountains και θα περιπλανηθείτε στο πολυκατάστημα Dubai 
Mall με το ενυδρείο του. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα – Ντουμπάι (Ημέρα ελεύθερη για βόλτες και 
shopping)
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα για χαλάρωση στη θάλασσα με βόλτα 
στη μαρίνα του Ντουμπάι και το The Walk. Για τον απογευματινό 
σας καφέ ή δείπνο, σας προτείνουμε το υπέροχο ξενοδοχειακό 
συγκρότημα Μαντινάτ Τζουμέιρα, για να απολαύσετε την όμορφη 
θέα στα κανάλια του και να φωτογραφήσετε το Μπουρζ αλ Αράμπ, 
πίνοντας το ποτό σας σε ένα από τα πολυάριθμα μαγαζάκια και 
εστιατόρια. Αξίζει να περιπλανηθείτε στο ομώνυμο σουκ, ένα 
μικρό παζάρι με παραδοσιακά αραβικά ενθύμια και να δοκιμάσετε 
ένα ναργιλέ ή Sisha, όπως είναι γνωστό. 

4η ημέρα – Χρόνος ελεύθερος για Shopping & 
Απογευματινό Σαφάρι στην έρημο με 4x4 & βεδουίνικη 
βραδιά
Πρωινό και προτείνουμε να επισκεφθείτε το Mall of Emirates , με 
το χιονοδρομικό κέντρο της πόλης για συνέχεια του shopping. Το 
απόγευμα μας περιμένει περιπέτεια στην Αραβική έρημο. Μέσω μιας 
όμορφης διαδρομής θα κατευθυνθούμε έξω από την πολύβουη 
πόλη, με κατεύθυνση τα σύνορα με το Ομάν, όπου το τοπίο αρχίζει 
να παίρνει ένα καστανό  χρώμα από τους αμμόλοφους της ερήμου. 
Συγκέντρωση με όλα τα άλλα τζιπ για αναμνηστική φωτογραφία, 
πριν το ξεκίνημα μιας διαφορετικής δραστηριότητας, που θα σας 
κάνει να νιώσετε σαν να κάνετε σερφινγκ σε κύματα. Ακολουθεί 
στάση σε εκτροφείο καμήλων και ενώ ο ήλιος έχει ήδη αρχίσει 

Περιλαμβάνονται  Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση σύμφωνα με τις παραπάνω πτήσεις. Μία αποσκευή 23kg και μία χειραποσκευή 8kg κατ’ άτομο (Τurkish) . Μεταφορές από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι στο ξενοδοχείο της  
επιλογής σας . Διαμονή στο Ντουμπάι σε ξενοδοχείο της επιλογής σας . Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας.  Ξενάγηση μισής ημέρας στο Ντουμπάι με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό.Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι με γεύμα & με 
επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό.Σαφάρι στην έρημο με 4x4 και βεδουίνικη βραδιά με μπάρμπεκιου δείπνο & με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό.Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων . 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου  
Ασφάλεια αστικής ευθύνης . ΦΠΑ . Δεν Περιλαμβάνονται Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων  370 € . Έξοδα προσωπικής φύσεως. Προαιρετικές εκδρομές. Δημοτικό φόρο διαμονής (πληρωτέος τοπικά, περίπου 3 € σε 
3* ξενοδοχείο, 4 € σε 4* ξενοδοχείο, 5 € σε 5* ξενοδοχείο ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση).

Γενικές Σημειώσεις: Τα  Ελληνικά διαβατήρια ΔΕΝ χρειάζονται βίζα κατά την άφιξη στα Η.Α.Ε. • Τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη από την άφιξη στον προορισμό • Check in στο δωμάτιο: 14.00 
• Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του ξενοδοχείου με άλλο αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking) • Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες 
στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου • Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου • Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την επιβεβαίωση της κράτησης θα υπάρξουν ακυρωτικά 
με βάση τα συμβόλαια και τους όρους της κάθε υπηρεσίας • Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των νομισματικών ισοτιμιών, αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ 
τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής • Η σειρά του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί καμία επίσκεψη • Σε όλα τα ξενοδοχεία μας προσφέρεται πλούσιο πρωινό σε μπουφέ - Τα 
ξενοδοχεία μπορεί να αλλάξουν αλλά χωρίς αλλαγή κατηγορίας • Οι τιμές είναι υπολογισμένες με τα σημερινά ισχύοντα ναύλα. Η όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες • ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ: Βόλτα με τις καμήλες στην έρημο, 
τσάι καλωσορίσματος, δείπνο BBQ, oriental χορούς • Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο σαφάρι σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών, σε ενήλικες άνω των 65 ετών και σε εγκύους • Τα ξενοδοχεία ζητάνε πιστωτική κάρτα ή ένα ποσό συνήθως 
για εγγύηση με το check in • ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΡΑΣ: ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΥΜΠΑΪ 1 ΩΡΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & 2 ΩΡΕΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ

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

7 ΗΜΕΡΕΣΝΤΟΥΜΠΑΙ & ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ
να δύει και να παίζει με τα χρώματα της άμμου, μας δίνεται η ευκαιρία 
για υπέροχες φωτογραφίες με φόντο το ηλιοβασίλεμα στην έρημο. Στη 
συνέχεια θα κατευθυνθούμε σε βεδουίνικες τέντες, όπου θα γευθούμε 
αραβικά εδέσματα και θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς. 
Έξω από τις τέντες θα μπορέσουμε επίσης να κάνουμε βόλτα με 
καμήλες, καθώς και σερφινγκ με ιστιοσανίδα στην άμμο. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η ημέρα – Ντουμπάι (Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα των Αραβικών 
Εμιράτων, το Άμπου Ντάμπι. Η πρώτη στάση της διαδρομής μας θα 
είναι στο περίφημο θεματικό πάρκο της Φεράρι, στο νησί Γιαζ, δίπλα 
από τις εγκαταστάσεις της Formula 1. Συνεχίζουμε για το κέντρο της 
πόλης, διασχίζοντας την κοσμοπολίτικη παραλιακή λεωφόρο Corniche. 
Θα θαυμάσουμε από τη μαρίνα του Άμπου Ντάμπι, το 7* ξενοδοχείο 
Emirates Palace, υπόδειγμα πολυτελούς αραβικής αρχιτεκτονικής 
και το White Palace, τη νέα κατοικία της βασιλικής οικογένειας. Στάση 
για φαγητό και ακολουθεί η επίσκεψη του Μεγάλου Λευκού Τζαμιού, 
κατασκευασμένου από μάρμαρο και χρυσό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας στο Ντουμπάι αργά το απόγευμα. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο.

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

7η ημέρα – Ντουμπάι – Πτήση επιστροφής  
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στη 
Θεσσαλονίκη, μέσω Κωνσταντινούπολης.
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1η ημέρα Αναχώρηση - Πτήση για Μαρακές
Συγκέντρωση και μεταφορά στο αεροδρόμιο. Αναχώρηση με 
προορισμό το Μαρόκο. Άφιξη στο Μαρακές, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
2η ημέρα Μαρακές (ξενάγηση) - Φοινικόδασος Μαρακές
Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές. Θα δούμε, μεταξύ 
άλλων, εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, σύμβολο του Μαρακές, 
το παλάτι Ελ Μπαχία και το μουσείο Νταρ Σι Σαΐντ, πανέμορφο 
ανάκτορο που στεγάζει μια εντυπωσιακή συλλογή μαροκινών 
λαϊκών τεχνών. Συνεχίζουμε με τη φημισμένη πλατεία Τζεμάα 
ελ Φνα γνωστή ως «Πλατεία των Θαυμάτων». Η Τζεμάα ελ Φνα 
αποτελεί σύμβολο του Μαρακές, όπου επί καθημερινής βάσης 
εκτυλίσσεται ένα μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν υπαίθριοι 
αυτοσχέδιοι πάγκοι-εστιατόρια, γητευτές φιδιών, παραμυθάδες, 
σε συνδυασμό πάντα με τα εκατοντάδες μαγαζιά που ξετρυπώνουν 
στις πιο απίθανες γωνίες των εμπορικών περιοχών που 
ονομάζονται σουκς. Η Μεντίνα του Μαρακές (παλιά πόλη) έχει 

1η ημέρα Αναχώρηση - Πτήση για Βουδαπέστη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα 
της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη. Παραμυθένια, ρομαντική, 
μεγαλοπρεπής, η Βουδαπέστη είναι ένα κράμα αρχοντικής 
αύρας και κοσμοπολίτικης ατμόσφαιρας. Υδάτινο σύνορο των 
δύο πλευρών της ουγγρικής πρωτεύουσας, ο Δούναβης βάζει 
τη δική του πινελιά γοητείας σε αυτή την πόλη-αρχιτεκτονικό 
αριστούργημα. Στη δυτική όχθη, η παλιά πόλη της Βούδας και 
της Οβούδας με τους δασωμένους λόφους, προσφέρεται για 
περαντζάδες στα σοκάκια και τις πλατείες, με ήχους από τσιγγάνικα 
βιολιά από πλανόδιους μουσικούς. Στην ανατολική όχθη, η επίπεδη 
Πέστη γοητεύει με τους κομψούς δρόμους, τα πολυτελή μέγαρα 
και το ανατρεπτική νυχτερινή ζωή. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα Βουδαπέστη - Περιήγηση Πέστη και Βούδα και 
προαιρετική κρουαζιέρα Δούναβη
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την μνημειώδη 
πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας όπου θα 

ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Στη 
συνέχεια, προαιρετικά, θα περιηγηθούμε στα μονοπάτια του 
ολάνθιστου παραμυθένιου κήπου Μαζορέλ όπου βρίσκεται και 
το μνημείο για τον Yves Saint Laurent, ο οποίος εξασφάλισε τη 
διατήρηση των κήπων με προσωπική φροντίδα. Τέλος, επίσκεψη 
στο φοινικόδασος Μαρακές με τις εντυπωσιακές βίλες και τα 
πολυτελή ξενοδοχεία όπου θα έχουμε χρόνο για αναμνηστικές 
φωτογραφίες με φόντο τις καμήλες και τους φοίνικες. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
3η ημέρα Μαρακές - Προαιρετική εκδρομή στην Εσαουίρα
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα για να περιπλανηθείτε μόνοι σας 
στο πανέμορφο Μαρακές και για τις αγορές σας. Προτείνουμε 
να επισκεφθείτε την Εσαουίρα, παραθαλάσσια πόλη του δυτικού 
Μαρόκου, στις ακτές του Ατλαντικού. Θα θαυμάσουμε τα επιβλητικά 
τείχη στο χρώμα της άμμου, τα λευκά σαν νησιώτικα σπίτια και θα 
αισθανθούμε πρωταγωνιστές σε φιλμ εποχής. Αποτελεί πόλη των 
τεχνών και των γραμμάτων με πλούσια καλλιτεχνική δημιουργία. 

γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, τη λεωφόρο της 
Δημοκρατίας με την Όπερα και τα καλοδιατηρημένα κτίρια, το 
ογκώδες μπαρόκ Κοινοβούλιο και τις γέφυρες που ενώνουν τη 
Βούδα με την Πέστη. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στη Βούδα 
όπου θα θαυμάσουμε το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την 
Εθνική Πινακοθήκη, τον πύργο των Ψαράδων και τον ιστορικό 
ναό του Matthias (όπου στέφονταν οι Ούγγροι βασιλιάδες). Στη 
συνέχεια μετάβαση στο λόφο Gellert, από όπου θα θαυμάσουμε 
την πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης με τον Δούναβη. Το 
υπόλοιπο της ημέρας στη διάθεσή σας, για να κάνετε τη βόλτα σας 
στην περίφημη Vaci Utca και να πιείτε τον καφέ σας στα φημισμένα 
καφέ Gerbaeud & New York.

3η ημέρα Βουδαπέστη - Προαιρετική εκδρομή στα 
Παραδουνάβια Χωριά
Πρόγευμα και προαιρετική αναχώρηση για το Szentendre 
(Άγιος Ανδρέας), ένα παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα 

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

Γενικές Σημειώσεις:  Η Smart Price ισχύει για κρατήσεις ένα (1) πριν την αναχώρηση.  Η τιμή περιλαμβάνει μία (1) χειραποσκευή 8kg ανά δύο (2) άτομα. Η επιβάρυνση επιπλέον χειραποσκευής ανέρχεται στα 12€ ανά δρομολόγιο.
Τελικές ώρες πτήσεων με την έκδοση του ενημερωτικού της εκδρομής. 

4,5 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

ΕΞΏΤΙΚΟ ΜΑΡΑΚΕΣ 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Η ΠΌΛΗ ΜΕ 
ΤΙΣ ΔΥΌ ΌΨΕΙΣ

Το οχυρωμένο κέντρο της, η Μεντίνα, έχει ανακηρυχθεί μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Επιστροφή στο Μαρακές. Δείπνο 
και διανυκτέρευση
4η ημέρα Μαρακές (ελεύθερη μέρα) - Αποχαιρετιστήριο 
φολκλορικό θέαμα
Πρόγευμα και ελεύθερη ημέρα στο Μαρακές για να απολαύσετε τις 
ομορφιές του. Το Μαρακές πήρε το όνομά του από τα κόκκινα τείχη και 
κτίρια που περιβάλλουν την πόλη και της χαρίζουν αυτήν την απόκοσμη 
γοητεία. Δείπνο και θα μεταβούμε για το αποχαιρετιστήριο φολκλορικό 
γλέντι, όπου θα απολαύσουμε ένα φανταστικό θέαμα.
5η ημέρα Μαρακές - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο. Πτήση και άφιξη στην πόλη 
μας.

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

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

4η ημέρα Βουδαπέστη - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα. Ελεύθερος χρόνος για μία τελευταία βόλτα στην πανέμορφη 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Έπειτα αναχώρηση για το αεροδρόμιο και 
την πτήση της επιστροφής.

ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ 
ΜΑΡΑΚΕΣ 
5 ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Κανονική Τιμή Επιβ. Μον. Πτήσεις - Αερ. Εταιρία - Παρ/σεις

Κάθε Δευτέρα Atlas Asni 4* sup
Μαρακές

495€ 
με ημιδιατροφή 250€

Ryanair / Αθήνα - Μαρακές FR 5118 14:05-16:50
Μαρακές - Αθήνα FR 5119 06:00-12:30

Συμπεριλαμβάνει φόρους αεροδρομίου & 8kg χειραποσκευή

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Κανονική Τιμή Επιβ. Μον. Πτήσεις - Αερ. Εταιρία - Παρ/σεις

Κάθε 
Παρασκευή

Atlas Asni 4* sup
Μαρακές

445€ 
με ημιδιατροφή 250€

Ryanair / Αθήνα - Μαρακές FR 5118 12:55-15:40
Μαρακές - Αθήνα FR 5119 07:10-13:40

Συμπεριλαμβάνει φόρους αεροδρομίου & 8kg χειραποσκευή

ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ 
ΜΑΡΑΚΕΣ 
4 ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Smart Price Κανονική 
Τιμή Επιβ. Μονόκ. Πτήσεις - Αερ. Εταιρία - Παρ/σεις

26.10

Erzsebet City 
Center 3*

Πρωινό

450 € 550 € 130 €

Ryanair  
Θεσ/νίκη – Βουδαπέστη 

 Πτήση: FR 5251 14:00 – 14:40    
 

Βουδαπέστη – Θεσ/νίκη 
Πτήση: FR 5250 11:50 -14:30

Ibis City 3* sup 480 € 580 € 130 €

Novotel Centrum 4* 520 € 620 € 150 €

Estilo Fashion 4* 545 € 645 € 150 €

Κάθε Σάββατο 
από 02.11

Erzsebet City 
Center 3*

Πρωινό

360 € 460 € 130 €

Ibis City 3* sup 380 € 480 € 130 €

Novotel Centrum 4* 430 € 530 € 150 €

Estilo Fashion 4* 450 € 550 € 150 €

Περιλαμβάνονται  Αεροπορικά εισιτήρια. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με 
πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου 
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α.Δεν 
περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Κρουαζιέρα Δούναβη (περιλαμβάνει ποτήρι κρασί) 
15€. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου 
απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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1η ημέρα Αναχώρηση Βελιγραδι - Βουδαπέστη
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί και αναχώρηση για τα 
σύνορα Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι. Περνώντας 
τα σύνορα Ουγγαρίας φθάνουμε στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.

2η ημέρα Βουδαπέστη (ξενάγηση)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή 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 περιήγησή 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.

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

4η ημέρα Βουδαπέστη - Παραδουνάβια χωριά - 
Μπρατισλάβα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το 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 

Περιλαμβάνονται  Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα 
με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α. 
Δεν περιλαμβάνονται Κρουαζιέρα Δούναβη, περιλαμβάνει ποτήρι κρασί 15€. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

5 ΗΜΕΡΕΣΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 
και πολλά αναμνηστικά δώρα. Θα επισκεφτούμε το χωριό Esztergom, 
όπου θα δούμε τα πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία είναι: 
η Βασιλική, το Κάστρο και ο Καθεδρικός Ναός του Ezstergom, και η 
υπέροχη θέα του Δούναβη από το κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες. 
Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Από τις πιο όμορφες 
μητροπόλεις της Ευρώπης, η Μπρατισλάβα απλώνεται 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.

5η ημέρα Βουδαπέστη - Επιστροφή
Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση νωρίς το πρωί για Κετσκέμετ, 
Ζέγκεντ, σύνορα Σερβίας. Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μον. Παρατηρήσεις

24.10
20.11

Ibis Styles Airport 3*

Ibis Styles City 3*

Hungaria City Center 4*

Πρωινό 

199 €

209 €

265 €

99 €

99 €

115 €

99€

119€

159€
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1η ημέρα Αναχώρηση - Μπούτβα
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για την Μπούτβα με τη 
μοναδική αρχιτεκτονική, τα δύο χιλιάδων χρόνων στενά της 
δρομάκια και τα όμορφα μικρά της καταστήματα. Άφιξη, και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Χρόνος ελεύθερος στη Μαρίνα 
της Μπούτβα όπου βρίσκεται και η παλιά πόλη.

2η ημέρα Μπούτβα – Κότορ – Μπούτβα (ξενάγηση)
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι 
περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε από τη 
Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο Κόλπος του 
Κότορ,που είναι και το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η 
αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν συμβάλει στην ανακήρυξή 
του ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την 
UNESCO. Θα περιηγηθούμε στο Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και στην εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου. Έπειτα επιστροφή στην Μπούτβα όπου θα ξεκινήσουμε 
από την ομώνυμη μαρίνα της, όπου είναι αραγμένα πανάκριβα 
πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται βόρεια της Παλαιάς Πόλης και 
από εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα Ομπάλα που είναι ο πεζόδρομος 
περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε την κεντρική πύλη των 
βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούμε την Ακρόπολη που 
κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα της Παλαιάς Πόλης, 
πάνω στα ερείπια παλαιών οχυρώσεων. Το φρούριο, που πολλές 
φορές άλλαξε σχήμα και μέγεθος, τώρα στεγάζει και το Θέατρο 

της Μπούτβα όπου φιλοξενούνται διάφορα πολιτιστικά δρώμενα, 
κυρίως θεατρικές παραστάσεις με δραματολόγιο ντόπιων και 
ξένων συγγραφέων.

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

4η ημέρα Μπούτβα - Τίρανα - Επιστροφή
Πρόγευμα. Στη συνέχεια αναχώρηση για τα Τίρανα. Χρόνος για 
γεύμα και καφέ όπως και για μια σύντομη περιήγηση της πόλης. 
Στη συνέχεια με τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη αργά το βράδυ 
στην πόλη μας.

4 ΗΜΕΡΕΣΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΏΝ ΑΚΤΏΝ 

Περιλαμβάνονται Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με ημιδιατροφή (πρόγευμα & δείπνο). Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας για ξεναγήσεις- περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
Έμπειρος αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας. Ασφάλιση αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται  Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Δημοτικοί 
φόροι ξενοδοχείων & check point 10€ ανά άτομο. Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα.

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μον. Παρατηρήσεις

05.09
26.09
25.10
07.11

Tara Hotel 4*

Admiral Hotel 4*

Adria Hotel 4*

Ημιδιατροφή

215€

219€

229€

179€ 119€
Δημοτικοί Φόροι

& Checkpoints 10€
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1η ημέρα Αναχώρηση για Ζάγκρεμπ 
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί για τα σύνορα. 
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή φθάνουμε 
στην πρωτεύουσα της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 
 
2η ημέρα Ζάγκρεμπ – Γκρατς – Βιέννη 
Πρόγευμα & σύντομη περιήγηση της πόλης. Θα δούμε τα πάρκα 
Ribnjak, Zrinjevaν τον καθεδρικό ναό του Ζάγκρεμπ, που είναι 
το ψηλότερο κτίριο της Κροατίας καθώς και τη μεγάλη πλατεία 
στο Dolac, που λειτουργεί η Κεντρική Αγορά. Συνεχίζουμε 
για το  Γκρατς, τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Αυστρίας. Η 
παλαιά πόλη είναι ένα από τα καλύτερα διατηρητέα κέντρα 
πόλεων στην κεντρική Ευρώπη και το 1999 προστέθηκε στον 
κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα της είναι η Χάουπτπλατς, η τριγωνική 
πλατεία στην καρδιά της Παλιάς Πόλης, το Νέου αναγεννησιακού 
ρυθμού Δημαρχείο, ο Καθεδρικός Ναός, το τοπικό Κοινοβούλιο 
Λάντχάουζ και το Μαυσωλείο του αυτοκράτορα Φερδινάρδου 
Β .́ Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη Βιέννη και θα  
ταχτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος για 
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη με τη βοήθεια του αρχηγού μας. 

3η ημέρα Βιέννη Περιήγηση πόλης – Πράγα
Πρόγευμα & ξενάγηση στη Βιέννη. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο 
Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και 
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο 
στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) 

όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία 
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το 
τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το 
παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου 
του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι 
του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα 
της Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην 
ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας 
Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Στεφάνου. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Τσέχικης 
Δημοκρατίας, τη γραφική Πράγα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Πράγα  – Καστρούπολη  – Παλιά Πόλη - 
Κρουαζιέρα Μολδάβα
Πρόγευμα και ξεκινάμε τη ξενάγηση της Καστρούπολης και του 
Κάστρου όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, 
το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την 
αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό 
ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου κ.α. Συνεχίζουμε 
τη ξενάγηση στην χρυσή πόλη των 100 πύργων το σημαντικότερο 
Αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης, Θα θαυμάσουμε τα 
καταστήματα επώνυμων οίκων μόδας, τα πολυτελή εστιατόρια 
και καφέ και θα καταλήξουμε στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς 
πόλης. Θα θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο 
αστρονομικό ρολόι, θα περάσουμε από το Κλεμεντίνου, θα 
δούμε την βιβλιοθήκη, το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην 
περίφημη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα 
δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς την 

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

7 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΏΤΕΥΟΥΣΕΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ

πλατεία του Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και 
θα δούμε επίσης το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας. 
Για το βράδυ προτείνουμε να επιβιβαστούμε από την όχθη της “Μικρής 
πλευράς” σε καραβάκι όπου θα ακολουθήσει δίωρη κρουαζιέρα με 
γεύμα στο Μολδάβα.

5η ημέρα Πράγα  – Μπρατισλάβα - Βουδαπέστη 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. 
Θα επισκεφθούμε την πανέμορφη πρωτεύουσα της Σλοβακίας, τη 
Μπρατισλάβα. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε βραδινή κρουαζιέρα στο Δούναβη. 

6η ημέρα Βουδαπέστη (Ξενάγηση Πόλης)
Πρόγευμα ξεκινάμε τη  ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε την Πλατεία 
των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του 
Αγ. Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και το 
ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη 
Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε 
τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις 
των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα 
της Βούδα και της Πέστη, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το 
κάστρο, την Τσιταντέλλα  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
 
7η ημέρα Βουδαπέστη  – Επιστροφή  
Μετά το πρωινό παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Περνώντας τα 
σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό, 
φθάνουμε στην πόλη μας.

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μον. Παρατηρήσεις

15.09
22.10
17.11

3* - 4* Πρωινό 355€ 179€ 199€
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1η Ημέρα Αναχώρηση για Μπούτβα
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για την Μπούτβα με 
τη μοναδική αρχιτεκτονική, τα δύο χιλιάδων χρόνων στενά 
της δρομάκια και τα όμορφα μικρά της καταστήματα. Άφιξη, 
τακτοποίηση σε ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη.  

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

3η Ημέρα Ντουμπρόβνικ (Ξενάγηση Πόλης)
Πρόγευμα & ξεκινάμε για την ξενάγηση στην πόλη του 
Ντουμπρόβνικ, που φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 
χρόνια, περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά και καλοδιατηρημένα 
τείχη του. Βρίσκεται υπό την προστασία της UNESCO και 
χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που θα δούμε μέσα στην 

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

4η Ημέρα Ντουμπρόβνικ – Σπλιτ – Τρογκίρ
Πρόγευμα & αναχώρηση για το Σπλιτ, το μεγαλύτερο τουριστικό 
θέρετρο της Δαλματίας. Στην περιήγησής μας στην πόλη, θα 
επισκεφτούμε το περίφημο ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου 
του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, το οποίο είναι το σημαντικότερο 
και καλύτερα διατηρημένο ρωμαϊκό κτίριο στην Κροατία χτισμένο 
μεταξύ 295 και 305 μ.Χ. Θα έχουμε, επίσης, την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό, το Γοτθικό Δημαρχείο, τον 
αναγεννησιακό Πύργο του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος. Στη 
συνέχεια, αναχώρηση για μια ιστορική πόλη και λιμάνι των 
Δαλματικών Ακτών της Κροατίας, το Τρογκίρ. Η πόλη περιλαμβάνει 
πολλά ανάκτορα, ναούς και πύργους, όπως και ένα οχυρό σε ένα 
μικρό νησί. Το Τρογκίρ αποτελεί το καλύτερο σωζόμενο Ρωμανό - 
γοτθικό συγκρότημα στην Αδριατική και σε ολόκληρη την Κεντρική 
Ευρώπη.’ Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η  Ημέρα  Ντουμπρόβνικ – Τίρανα - Επιστροφή  
Πρόγευμα & αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αλβανίας . 
Σύντομη περιήγηση και συνεχίζουμε με τις απαραίτητες στάσεις 
την επιστροφή στην πόλη μας. Αφιξη αργά το βράδυ. 

Σημειώσεις: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές 
και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν χωρίς να 
παραλειφθεί καμία εκδρομή ή ξενάγηση. Το πρόγραμμα δύναται να 
πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.

Περιλαμβάνονται Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με ημιδιατροφή (πρόγευμα & δείπνο). Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας για ξεναγήσεις- περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
Έμπειρος αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας. Ασφάλιση αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται  Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Δημοτικοί 
φόροι ξενοδοχείων & check point 10€ ανά άτομο. Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα.

5 ΗΜΕΡΕΣΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΚΟΤΟΡ – ΜΠΟΥΤΒΑ

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μον. Παρατηρήσεις

08.09
29.09
24.10
10.11

SL Industry 4* Τρέμπινιε

Perla Hotel 3*     Ντουμπρόβνικ 

Lero Hotel 4*  Ντουμπρόβνικ

Ημιδιατροφή

249€

289€

299€

179€ 119€
Δημοτικοί Φόροι 

& Checkpoints 10€ 

Η διαμονή στη Μπούτβα πραγματοποιείται σε ξενοδοχείο 4* με ημιδιατροφή.
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1η μέρα Αναχώρηση
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας 
/ Πάτρας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και 
απόπλους για το λιμάνι του Μπάρι. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα Μπάρι - Πομπηία - Ρώμη
Άφιξη στο λιμάνι του Μπάρι και αναχώρηση για την Πομπηία. Η 
πόλη που καταστράφηκε το 79 μ.Χ. από τις στάχτες του Βεζούβιου. 
Θα ξεναγηθούμε θαυμάζοντας την αρχαία αγορά, την έπαυλη των 
Βέτρι, την πύλη του Νέρωνα, τον αρχαίο ναό του Απόλλωνα και 
της Αρτέμιδος με το θέατρο της Πομπηίας. Έπειτα αναχωρούμε για 
την πρωτεύουσα της Ιταλίας, Ρώμη. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας.

3η μέρα Ρώμη (ξενάγηση)
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας από το Κολοσσαίο, 
το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του 
κόσμου. Κάποτε αντηχούσαν οι κραυγές των μονομάχων και τα 
ουρλιαχτά του όχλου, ενώ αργότερα οι χτύποι των σφυριών που 
αφαιρούσαν τους πλίνθους και τα μάρμαρα που το διακοσμούσαν 
για να χτιστούν εκκλησίες και παλάτια της παπικής Ρώμης. Στην 
ρωμαϊκή αγορά ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο 
εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στο μεγαλύτερο 
μέρος του τότε γνωστού κόσμου. Σήμερα αποτελεί έναν από 
τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. 
Στην πλατεία Βενετίας θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο 
αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο βασιλιά της 
σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι επίσης και το μνημείο 
του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκετε μπροστά από τον λόφο 
του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από τους επτά ιστορικούς 

λόφους που ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη, από τον οποίο από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα διοικείται η Ρώμη. Επίσης θα δούμε την 
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και την πολύβουη Πιάτσα ντι 
Σπάνια κάνοντας μια ευχή ρίχνοντας ένα κέρμα στην φημισμένη 
κρήνη της Φοντάνα Ντι Τρέβι. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.
4η μέρα Ρώμη - Φλωρεντία (ξενάγηση)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φλωρεντία. Ακολουθεί ξενάγηση 
πόλης, όπου θα γνωρίσουμε από κοντά την Πιάτσα ντε λα 
Σινιορία, την εκκλησία Σάντα Κρότσε με τους τάφους του Δάντη 
και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκκιο και την ιστορική πλατεία του 
καθεδρικού ναού με το καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών 
και το ιστορικό Βαπτιστήριο και φυσικά την πινακοθήκη Ουφίτσι. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το σπίτι του Δάντη, μεγάλου 
φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε ένα πέρασμα από τον 
ναό του Ορσανμικέλε και δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε 
την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli και 
Paszkowski και την περίφημη αψίδα της Ελευθερίας. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο της περιοχής. 

5η μέρα Φλωρεντία - Βερόνα - Βενετία
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη ρομαντική 
Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες 
του ποταμού Αδίγη. Στην κεντρική πλατεία Μπρα θα δούμε την 
περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και θα συνεχίσουμε για τις όμορφες 
πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα 
διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για το «αρχοντικό 
των Καπουλέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Βενετία, που έχει ανακηρυχτεί 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. 

Περιλαμβάνονται Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα/Πάτρα - Μπάρι και Ανκόνα - Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (AB4). Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία. Πρόγευμα στον χώρο του 
ξενοδοχείου καθημερινά ανάλογα με την επιλογή του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται  Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται 
στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Checkpoints 25 ευρώ. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ρώμη 6€, Φλωρεντία 4.5€, Βενετία 3.15€).

7 ΗΜΕΡΕΣΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
KΑΘΕ ΕΒΔΌΜΑΔΑ
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Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην 
περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του 
Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. 
Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε 
το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από 
ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα 
καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο 
σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. 
Εδώ βρίσκεται ο περίφημος καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, 
αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά 
ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του 
Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο 
Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια 
κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

6η μέρα Βενετία - Ανκόνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα όπου θα 
επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις 
καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

7η μέρα Επιστροφή
Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας / Πάτρας. Αποβίβαση 
και μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. Άφιξη αργά το 
απόγευμα στην πόλη μας.

Σημείωση: Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και 
αντίστροφα.

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μον. Παρατηρήσεις

22.10
& Κάθε Κυριακή

3* - 4* Πρωινό 395€ 139€ 119€ Checkpoints 20€
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1η ημέρα Αναχώρηση για Ζάγκρεμπ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί & αναχώρηση για τα σύνορα 
Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα 
της Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα 
- γνωριμία με την πόλη.

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

3η ημέρα Οπάτια – Ριέκα - Λίμνες Πλίτβιτσε – Ζαντάρ 
(περιοχή)
Πρόγευμα &  περιήγηση στην Οπάτια, τη μεγαλύτερη 
λουτρόπολη της Κροατίας (Αμπάτσια στην Ιταλική). Η πόλη είναι 
κτισμένη μέσα σε κήπους, όπου αφθονούν οι ροδοδάφνες, 
και οι μπουκαμβίλιες. Τα στενά δρομάκια, τα παλιά σπίτια με 
τις καμινάδες δίνουν στην πόλη μια ιδιαίτερη ομορφιά. Έπειτα 
αναχωρούμε για την πανέμορφη πόλη Ριέκα που βρίσκεται στην 
«αγκαλιά του κόλπου Earner. Θα δούμε τον πύργο της πόλης, την 
εκκλησία των Καπουτσίνων, τα ερείπια του Ρωμαϊκού τείχους, 
το παλαιό δημαρχείο και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου. 
Χρόνος ελεύθερος και στην συνέχεια αναχώρηση για τις Λίμνες 
Πλίτβιτσε που είναι στην κυριολεξία ένα θαύμα της φύσης, ένας 
τόπος τέτοιας απερίγραπτης ομορφιάς, ώστε ανακηρύχθηκε 
το 1979 από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο 
δρυμός των λιμνών Πλίτβιτσε είναι ιδιαίτερα γνωστός για τους 
πάμπολλους μικρούς και μεγάλους εντυπωσιακούς υδάτινους 

καταρράκτες που δημιουργούν πέφτοντας 16 μεγάλες και πολλές 
μικρότερες, γαλαζοπράσινες, πεντακάθαρες λίμνες, μέσα στις 
οποίες κολυμπούν ψάρια και φυτρώνουν νούφαρα και ορχιδέες. 
Χρόνος ελεύθερος για να απαθανατίσετε το πανέμορφο τοπίο. 
Στη συνέχεια μεταφορά στην παραλιακή πόλη της Κροατίας, το 
Ζαντάρ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο . 

4η ημέρα Ζαντάρ – Σίμπενικ – Τρογκίρ – Σπλιτ 
Πρόγευμα & περιήγηση στην τουριστική πόλη με τα σημαντικά 
αξιοθέατα της οποίας είναι, μεταξύ άλλων, ο οκτάγωνος πυργωτός 
ναός του Αγίου Δονάτου (9ος αι.) με το εντυπωσιακό καμπαναριό 
του, ο καθεδρικός ναός της Αγίας Αναστασίας (9ος-12ος αι.) 
σε ρυθμό τρίκλιτης βασιλικής με δύο τεράστια κυκλικά βιτρό, 
καθώς και η Ρωμαϊκή αγορά που βρίσκεται ακριβώς δίπλα, στην 
πλακόστρωτη πλατεία Ζελένι. Δε θα παραλείψουμε να δούμε το 
πρώτο πανεπιστήμιο του Ζαντάρ που ιδρύθηκε το 1396 σαν μέρος 
μοναστηριού Βενεδικτίνων μοναχών. Έπειτα μεταφερόμαστε στο 
Σίμπενικ με τον υπέροχο καθεδρικό ναό του Αγίου Ιακώβου. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη - νησί), 
που έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO, ως Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το τουριστικό θέρετρο Τρογκίρ 
χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα και ενώνεται με την ξηρά με μία 
ωραία γέφυρα. Διαθέτει πλούσια ιστορία και θεωρείται πνευματικό 
κέντρο της Δαλματίας και δημοφιλής παραθεριστικός προορισμός 
με άριστη τουριστική υποδομή. Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε 
προς το Σπλιτ, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας. 
Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας στην πόλη, θα επισκεφθούμε 
το περίφημο ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του 
Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, το οποίο είναι το σημαντικότερο και 
καλύτερα διατηρημένο ρωμαϊκό κτίριο στην Κροατία χτισμένο 
μεταξύ 295 και 305 μ.Χ. Θα έχουμε, επίσης, την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό, το Γοτθικό Δημαρχείο, τον 
αναγεννησιακό Πύργο του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην 
πανέμορφη προκυμαία της πόλης, τη διάσημη Ρίβα για καφέ ή 
φαγητό. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

Περιλαμβάνονται Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα & ένα δείπνο καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & 
εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Επίσημος ξεναγός στο Ντουμπρόβνικ.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Δεν περιλαμβάνονται  Checkpoints 10€. Εισιτήριο Εισόδου Σπήλαια Ποστόινα ενήλικας 25,8€  - παιδί 6-15 ετών 15,5€
Εισιτήριο Εισόδου Εθνικό Πάρκο Λίμνες Πλίτβιτσε ενήλικες 250ΗΚΝ περίπου 35€ - παιδί 7-18 ετών 110ΗΚΝ περίπου 15€. Κρουαζιέρα Λόκρουμ 10€. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ - ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ  - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ
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7 ΗΜΕΡΕΣΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ - ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ  - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ

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

αλλά σώθηκε ως εκ θαύματος. Επίσκεψη στον πανέμορφο Βοτανικό 
κήπο , την αλμυρή  λίμνη που αποκαλείται Νεκρά Θάλασσα  και τα 
ερείπια του μοναστηρίου – εκκλησία του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου.  
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

6η ημέρα Ντουμπρόβνικ – Κότορ – Μπούτβα
Πρόγευμα & θα ξεκινήσουμε για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι 
περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε από τη 
Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Οι ενετικές 
επιρροές είναι εμφανείς στην αρχιτεκτονική της πόλης. Ο Κόλπος του 
Κότορ, που είναι και το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η 
αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν συμβάλει στην ανακήρυξή του 
ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. 
Θα περιηγηθούμε στο Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 
12ου αιώνα, καθώς και στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Συνεχίζουμε 
για την Μπούτβα. Ξεκινάμε την περιήγηση μας από την μαρίνα όπου 
είναι αραγμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται βόρεια 
της Παλαιάς Πόλης και από εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα Ομπάλα που 
είναι ο πεζόδρομος περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε την κεντρική 
πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να επισκε- φτούμε την Ακρόπολη 
που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα της Παλαιάς Πόλης, 
πάνω στα ερείπια παλαιών οχυρώσεων. Το φρούριο, που πολλές φορές 
άλλαξε σχήμα και μέγεθος, τώρα στεγάζει και το Θέατρο της Μπούτβα 
όπου φιλοξενούνται διάφορα πολιτιστικά δρώμενα, κυρίως θεατρικές 
παραστάσεις με δραματολόγιο ντόπιων και ξένων συγγραφέων. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

7η ημέρα Μπούτβα - Τίρανα (Περιήγηση Πόλης) - Επιστροφή 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα 
Τίρανα. Ξεκινάμε την περιήγηση από το κομβικό σημείο της πόλης είναι 
η πλατεία Σκεντέρμπεη και η πλατεία της Μητέρας Τερέζας. Θα κάνουμε 
μία βόλτα με το λεωφορείο όπου θα δούμε τις κεντρικές πλατείες της 
πρωτεύουσας, τα υπουργεία, το Εθνικό – Ιστορικό Μουσείο, την Όπερα, 
το τζαμί του Ethern Bey που χτίστηκε το 1789, καθώς και τον πύργο 
του ρολογιού που χτίστηκε το 1830. Στη μέση της πλατείας δεσπόζει 
το άγαλμα του Γεωργίου Καστριώτη Σκεντέρμπεη (εθνικός Ήρωας) 
καβάλα στ’ άλογο και γύρω κυβερνητικά κτίρια. Τελειώνοντας θα 
δούμε την πρωθυπουργική κατοικία, την Ακαδημία καλών τεχνών, το 
Πανεπιστήμιο. Αναχώρηση με τελικό προορισμό την πόλη μας . 

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μον. Παρατηρήσεις

22.09
22.10
24.11

3* - 4* Ημιδιατροφή 389 € 179€ 219€
Δημοτικοί Φόροι

& Checkpoints 10€



30

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

2η ημέρα Βελιγράδι (ξενάγηση) - Προαιρετική 
Κρουαζιέρα
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση στο Βελιγράδι, το οποίο 
είναι πόλη με πολλά μνημεία. Η Σερβία έχει τη δική της μεγάλη 
ιστορία, την οποία θα ακούσουμε από τον ξεναγό μας. Θα δούμε 
τα κατεστραμμένα ακόμη κτίρια από τον πόλεμο των Νατοϊκών 

1η - 2η ημέρα Αναχώρηση - Βελιγράδι (ξενάγηση) - 
Προαιρετική κρουαζιέρα
Συγκέντρωση στα γραφεία το βράδυ και αναχώρηση για το 
Βελιγράδι. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση στο Βελιγράδι, το 
οποίο είναι πόλη με πολλά μνημεία. Η Σερβία έχει τη δική της μεγάλη 
ιστορία, την οποία θα ακούσουμε από τον ξεναγό μας. Θα δούμε 
τα κατεστραμμένα ακόμη κτίρια από τον πόλεμο των Νατοϊκών 
δυνάμεων, απέναντι στην ανίσχυρη αλλά περήφανη Σερβία, που 
ωστόσο οι κάτοικοι της κράτησαν 78 ολόκληρες μέρες αμυνόμενοι, 
το κρατικό Θέατρο, το Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, 
το Δημαρχείο της πόλης και το Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης, δε 
θα παραλείψουμε να επισκεφτούμε τη φυλακή, όπου οι Τούρκοι 

κρατούσαν αιχμάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης Ρήγα 
Φεραίο μαζί με τους συντρόφους του. Προς τιμή του σήμερα οι 
Σέρβοι έστησαν μνημείο με την προτομή του σε περίοπτη θέση. 
απέναντι από το πάρκο Tου Καλεμέγκνταν, ονόμασαν δε το δρόμο 
σε οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά την ξενάγησή μας, χρόνος ελεύθερος 
στην πόλη. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε την προαιρετική μίνι 
Κρουαζιέρα στους ποταμούς Σάββα και Δούναβη. θα επιβιβαστούμε 
στα ειδικά ποταμόπλοια για μια μίνι κρουαζιέρα, όπου θα δούμε 
την πόλη από μια άλλη οπτική γωνία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Βελιγράδι - Νόβο Σαντ - Φρούσκα Γκόρα
Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για την πόλη του Νόβι Σαντ. Σε 

δυνάμεων, απέναντι στην ανίσχυρη αλλά περήφανη Σερβία, που 
ωστόσο οι κάτοικοι της κράτησαν 78 ολόκληρες μέρες αμυνόμενοι, 
το κρατικό Θέατρο, το Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, 
το Δημαρχείο της πόλης και το Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης, δε 
θα παραλείψουμε να επισκεφτούμε τη φυλακή, όπου οι Τούρκοι 
κρατούσαν αιχμάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης Ρήγα 
Φεραίο μαζί με τους συντρόφους του. Προς τιμή του σήμερα οι 
Σέρβοι έστησαν μνημείο με την προτομή του σε περίοπτη θέση. 
απέναντι από το πάρκο Tου Καλεμέγκνταν, ονόμασαν δε το δρόμο 
σε οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά την ξενάγησή μας, χρόνος ελεύθερος 
στην πόλη. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε την προαιρετική μίνι 
Κρουαζιέρα στους ποταμούς Σάββα και Δούναβη. θα επιβιβαστούμε 
στα ειδικά ποταμόπλοια για μια μίνι κρουαζιέρα, όπου θα δούμε 
την πόλη από μια άλλη οπτική γωνία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Βελιγράδι - Νόβι Σάντ - Φρούσκα Γκόρα
Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για την πόλη του Νόβι Σαντ. Σε 
απόσταση περίπου 90 χλμ. και διασχίζοντας τον μεγάλο ποταμό 
Δούναβη, θα επισκεφθούμε το μοναστήρι Κρουσεντολ (16ος αιών.) 
στη Φρούσκα Γκόρα και το Σρέμσκι Καρλόβτσι (Sremski Karlovci) και θα 
φθάσουμε στην πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα όπου θα ξεκινήσουμε την 
περιήγησή μας από το Κάστρο Petrovaradin. Συνεχίζουμε με την πλατεία 
Slobodan, τον καθεδρικό ναό και το δημαρχείο. Χρόνος ελεύθερος στον 
κεντρικό πεζόδρομο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

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

Περιλαμβάνονται Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Επίσημος ξεναγός κατά την ξενάγησή μας στο Βελιγράδι.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.Βραδινή βόλτα και κρουαζιέρα περίπου 15€ το άτομο.Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Περιλαμβάνονται Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.Επίσημος ξεναγός κατά την ξενάγησή μας στο Βελιγράδι.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.Βραδινή βόλτα και κρουαζιέρα περίπου 15€ το άτομο.Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

4 ΗΜΕΡΕΣ / 3 ΝΥΧΤΕΣΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ 

4 ΗΜΕΡΕΣ / 2 ΝΥΧΤΕΣ
απόσταση περίπου 90 χλμ. και διασχίζοντας τον μεγάλο ποταμό Δούναβη, 
θα επισκεφθούμε το μοναστήρι Κρουσεντολ (16ος αιών.) στη Φρούσκα 
Γκόρα και το Σρέμσκι Καρλόβτσι (Sremski Karlovci) και θα φθάσουμε 
στην πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα όπου θα ξεκινήσουμε την περιήγησή 
μας από το Κάστρο Petrovaradin. Συνεχίζουμε με την πλατεία Slobodan, 
τον καθεδρικό ναό και το δημαρχείο. Χρόνος ελεύθερος στον κεντρικό 
πεζόδρομο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

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

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μον. Παρατηρήσεις

Κάθε Πέμπτη 
& 25.10

Panorama 4*

Constantine the Great 4*

Amsterdam 4* - Mark 4*

Astoria 4* - President 4*

ημιδιατροφή

155 €

189€

195€

195€

105€

109€

109€

125€

79 €

99€

99€

159€

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μον. Παρατηρήσεις

Κάθε Πέμπτη 
& 25.10

Panorama 4*

Constantine the Great 4*

Amsterdam 4* - Mark 4*

Astoria 4* - President 4*

ημιδιατροφή

129€

155€

155€

159€

85€

95€

95€

99€

49 €

69€

69€

75€
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1η ημέρα Αναχώρηση – Καβάλα – Κομοτηνή– Ορεστιάδα 
– Ορμένιο – Αρχαία Μεσήμβρια
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. 
Θα διασχίσουμε μια όμορφη διαδρομή και μετά τις απαραίτητες 
στάσεις για ξεκούραση και σύνορα (συνοριακός σταθμός 
Ορμενίου), θα φτάσουμε στο Νεσέμπαρ (αρχαία Μεσημβρία) που 
βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και είναι γνωστό ως 
το μαργαριτάρι της Μαύρης θάλασσας. Ελεύθερος χρόνος για να 
περπατήσουμε στα γραφικά στενά με τα παραδοσιακά ελληνικά 
σπίτια. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

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

(αρχαία Απολλωνία). Εδώ θα δούμε τα λείψανα του Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή που βρέθηκαν πρόσφατα και φυλάσσονται στην 
αναστηλωμένη εκκλησία των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και 
την παλιά πόλη όπου επικρατεί η παραδοσιακή αρχιτεκτονική 
από ξύλο. Συνεχίζουμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη 
βουλγαρική ακτή της Μαύρης Θάλασσας και πατρίδα του ποιητή 
Κώστα Βάρναλη, το Μπουργκάς (Πύργος). Αποτελεί σημαντικό 
βιομηχανικό, συγκοινωνιακό, πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο 
και διαθέτει το μεγαλύτερο λιμάνι στη χώρα. Θα έχουμε χρόνο 
για περιήγηση στον εμπορικό πεζόδρομο που βρίσκεται στο 
κέντρο της πόλης.  Όσοι έχουν τη διάθεση να περπατήσουν λίγο 
περισσότερο μπορούν να δουν και την εκκλησία των Αγίων 
Κυρίλλου και Μεθοδίου, η οποία είναι Μητρόπολη του Μπουργκάς. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Αρχαία Μεσήμβρια – Βάρνα – Αλατζά
Πρόγευμα και αναχώρηση για την όμορφη πόλη της Βάρνας, τη 
μεγαλύτερη της Μαύρης Θάλασσας. Θα διασχίσουμε το κέντρο της 
Βάρνας και θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας για περίπου δεκαπέντε 
χιλιόμετρα, θαυμάζοντας τις λεγόμενες χρυσές ακτές μέχρι να 
φτάσουμε στο μοναστήρι Αγίας Τριάδας, γνωστό ως Αλατζά. 
Πρόκειται για μοναστήρι του 5ου αιώνα λαξευμένο ολόκληρο 
μέσα στους βράχους. Μετά την επίσκεψη και το προσκύνημα θα 
επιστρέψουμε στη Βάρνα, όπου θα δούμε τον μητροπολιτικό 
ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου, κτισμένο το 1866 και μετά θα 
έχουμε χρόνο στον όμορφο πεζόδρομο με την όπερα και τα πολλά 
καταστήματα για αγορές και γεύμα. Αργότερα θα επισκεφθούμε 

3 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

ΜΠΑΝΣΚΟ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

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

Σημειώσεις Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παραλειφθεί καμία εκδρομή ή ξενάγηση. Το πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιηθεί 
και αντίστροφα. Περιλαμβάνονται: Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας -διατροφή - Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας - Ξεναγήσεις- περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα - Έμπειρο αρχηγό – συνοδό του 
γραφείου- Ασφάλιση αστικής ευθύνης - Φ.Π.Α.Δεν περιλαμβάνονται Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα.

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

4η ημέρα Αρχαία Μεσήμβρια – Σόφια – Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Σόφια. Άφιξη και περιήγηση στην 
πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, τον βυζαντινό 
ναό της Αγίας Κυριακής, τα ρωμαϊκά μνημεία, τον περίφημο ναό του 
Αλεξάντερ Νιέφσκι, τη Βουλή και την πανεπιστημιούπολη. Μετά από τις 
απαραίτητες στάσεις, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

1η Ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μπάνσκο
Συγκέντρωση στις 09.00 & αναχώρηση στις 09.30 για έναν από 
τους κορυφαίους χειμερινούς προορισμούς στην Ευρώπη, το 
Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Διερχόμαστε από το συνοριακό σταθμό 
του Προμαχώνα. Μετά από μία ευχάριστη & γραφική διαδρομή 
φθάνουμε στον προορισμό μας. Εκτιμώμενος χρόνος ταξιδιού 4 - 
4.30 ώρες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος 
για την πρώτη γνωριμία μας με το χωριό του Μπάνσκο. Ο συνοδός 
της εκδρομής θα σας προτείνει ανάλογα με τη διάθεσή σας, φαγητό 
σε κάποια παραδοσιακή ταβέρνα (Mehana) ή αργότερα ποτό σε 
κάποιο club της περιοχής. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Μπάνσκο (Ελεύθερη Ημέρα - Προαιρετική 
Εκδρομή Σόφια - Μονή Ρίλας)
Πρόγευμα σε μπουφέ αμερικάνικου τύπου στο χώρο του 

ξενοδοχείο. Σήμερα η ημέρα μας είναι ελεύθερη για να 
περπατήσουμε τα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια του χωριού, 
να απολαύσουμε τον καφέ μας, να εξευρενήσουμε την τοπική 
αγορά. Ακόμη, έχετε χρόνο για να απολαύσετε ελεύθερα τις 
παροχές spa του ξενοδοχείου για στιγμές χαλάρωσης που 
όλοι έχουμε ανάγκη. Ελεύθερος Χρόνος. Διανυκτέρευση.                                                                                                                                   
Προαιρετική εκδρομή στη Σόφια Μονή Ρίλας
Εναλλακτικά προτείνουμε ημερήσια εκδρομή στη Σόφια, την 
πρωτεύουσα της Βουλγαρίας μαι μονή Ρίλας. Πρόγευμα στο 
ξενοδοχείο και αναχώρηση νωρίς το πρωί. Άφιξη στη Σόφια 
και ξεκινάμε τη ξενάγησή μας με Έλληνα ξεναγό. Γνωρίζουμε 
ενδιαφέροντα μνημεία της πόλης όπως η εκκλησία Αλεξάντερ 
Νέφσκυ, την υπαίθρια αγορά με παλιά αντικείμενα και αντίκες, τη 
Ρώσικη εκκλησία, το μνημείο των Ρώσων στρατιωτών, το παλιό 
πανεπιστήμιο και τη γέφυρα των αετών. Ελεύθερος χρόνος για 

αγορές σ ενα από τα 5 mall. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
Μπάνσκο. Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Μπάνσκο - Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα σε μπουφέ αμερικάνικου τύπου στο χώρο του 
ξενοδοχείου. Συγκέντρωση για check out στη reception στις 12.00. 
Μεταφέρουμε τις αποσκευές στο λεωφορείο. Ελεύθερος χρόνος για 
μία τελευταία βόλτα & ξεκινάμε στις 14.00 το ταξίδι της επιστροφής. 
Φθάνοντας στον συνοριακό σταθμό στο χωριό Kulata & μετά τον 
έλεγχο των ταξιδιωτικών μας εγγράφων μπαίνουμε στην Ελλάδα. 
Συνεχίζουμε το ταξίδι μας προς την πόλη μας. Εκτιμώμενος χρόνος 
ταξιδιού 4-4.30 ώρες. Φθάνουμε στη Θεσσαλονίκη έχοντας 
αποβάλει το άγχος της καθημερινότητας & με τις καλύτερες 
εντυπώσεις από το ταξίδι μας.

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μον. Παρατηρήσεις

25.10 Best Western Plus 
Premium Inn 4*

ημιδιατροφή 145 € 89 € 69 €

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μον. Παρατηρήσεις

Κάθε Παρασκευή 
& 26.10

Orphey 4*

Grand Bansko 4* sup
ημιδιατροφή

85 €

99€
49 €

39 €

49 €
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Περιλαμβάνονται Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

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

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

3η ημέρα Βουκουρέστι - Καρπάθια - Σινάϊα - Μπραν - 
Κάστρο Δράκουλα - Μπρασόβ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού 
διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στη 

Σινάια, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε 
το παλάτι Πέλες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου Α’, βασιλιά 
της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθ’ οδόν το μοναστήρι της 
Σινάια και έπειτα αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον 
πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε 
το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις οθωμανικές 
επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια ξενάγηση στο Μπρασόβ, όπου θα 
δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία. Επιστροφή στο 
Βουκουρέστι. Προαιρετική διασκέδαση σε τοπικό εστιατόριο.

4η ημέρα Βουκουρέστι - Σόφια (ξενάγηση) - Επιστροφή
Αναχώρηση το πρωί για Ρούσε, Σόφια όπου θα ακολουθήσει 
ξενάγηση 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. Γεύμα εξ ιδίων και συνεχίζουμε για σύνορα 
Προμαχώνα, άφιξη στην πόλη μας.

4 ΗΜΕΡΕΣΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΜΠΡΑΣΟΒ - ΣΙΝΑΙΑ 

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μον. Παρατηρήσεις

15.09
25.10
17.11

Ibis Palatul 3*

Rin Central 4*

Minerva 4*

Doubletree by Hilton 4* sup

πρωινό

175 €

199€

199€

269€

105€

109€

109€

125€

79 €

99€

99€

159€
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1η ημέρα Αναχώρηση για Μονή Ρίλας - Σόφια
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Διέλευση από τα 
σύνορα Προμαχώνα, στάση στα αφορολόγητα και συνεχίζουμε 
για Σαντάνσκι, Μονή Ρίλας. Επίσκεψη – προσκύνημα στον ναό 
και το μουσείο και αναχώρηση για Σόφια. Άφιξη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και αρχίζουμε την ξενάγηση στην πρωτεύουσα 
της Βουλγαρίας, Σόφια. Θα δούμε τον βυζαντινό ναό της Αγίας 
Κυριακής, τα ρωμαϊκά μνημεία, τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ 
Νιέφσκι, τη Βουλή και την πανεπιστημιούπολη. Ελεύθερος χρόνος 
στην πόλη.

2η ημέρα Σόφια - Φιλιππούπολη
Πρόγευμα. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στη Φιλιππούπολη, 

1η ημέρα Αναχώρηση για Οχρίδα
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για Έδεσσα, 
σύνορα Νίκης, Μοναστήρι, χρόνος ελεύθερος. Τέλος, άφιξη στη 
γραφική πόλη της Οχρίδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και στη 
συνέχεια. ελεύθερος χρόνος.

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

3η ημέρα Οχρίδα - Όσιος Ναούμ - Μοναστήρι - 
Επιστροφή
Ακολουθώντας την παραλίμνια διαδρομή, θα επισκεφθούμε 
το πανέμορφο βυζαντινό μοναστήρι του Οσίου Ναούμ με τις 
εκπληκτικές τοιχογραφίες στη νότια πλευρά της λίμνης, κτισμένο 
τον 10ο αιώνα, σε μία περιοχή που ήταν ολόκληρη έδρα της 
ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής. 
Γεύμα και αναχώρηση για τα σύνορα Νίκης, αφού κάνουμε μια 
σύντομη στάση για καφέ στο Μοναστήρι. Άφιξη στην πόλη μας.

την πόλη που έκτισε ο βασιλιάς Φίλιππος Β .́ Στην περιήγησή μας θα 
δούμε την εκκλησία Των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, το σπίτι 
του Λαμαρτίνου, το αρχαίο θέατρο και το λαογραφικό μουσείο. 
Ελεύθερος χρόνος στην όμορφη πόλη. Επιστροφή στην Σόφια. Το 
απόγευμα ελεύθεροι στην πόλη.

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

Περιλαμβάνονται Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους 
και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

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

3 ΗΜΕΡΕΣΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ  

3 ΗΜΕΡΕΣΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ   

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μον. Παρατηρήσεις

13.09

26.10

15.11

Aura 4*

Millenium 4*

Metropol 4*

Πλήρης 
διατροφή

119€

129€

135€

65€

65€

65€

59€

69€

69€

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μον. Παρατηρήσεις

13.09

26.10

15.11

Sveta Sofia 4*

Budapest 4*

Ramada 4*

πρωινό

ημιδιατροφή

πρωινό

119€

125€

135€

65€

65€

65€

49€

59€

79€
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Περιλαμβάνονται Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Merit Grand Mosta Hotel & Casino 5*. Δύο (2) πρωινά και δύο δείπνα στον χώρο του ξενοδοχείου μας. Δωρεάν χρήση χαμάμ και εσωτερικής 
πισίνας του ξενοδοχείου μας. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, 
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1η ημέρα Αναχώρηση για Ξάνθη - Ορεστιάδα - 
Σβίλενγκραντ
Συγκέντρωση κι αναχώρηση από τα γραφεία μας. Μετά από μία 
σύντομη στάση για καφέ στη Μουσθένη συνεχίζουμε για τη 
γραφική Ξάνθη όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Στη συνέχεια 
αναχωρούμε για το μεσημεριανό γεύμα στην Ορεστιάδα. 
Αναχώρηση, διέλευση των συνόρων και άφιξη στον προορισμό 
μας, Σβίλενγκραντ που διασχίζει ο ποταμός Έβρος. Τακτοποίηση 
στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα Αδριανούπολη
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την Αδριανούπολη όπου και θα 
ξεναγηθούμε: τεμένη Σελιμιγιέ (το συγκρότημα Κουλιγιέ), Εσνή 
Τζαμί, το Κάραβαν Σεράι, το Λαογραφικό, Υγείας και Αρχαιολογικό 
Μουσείο. Ελεύθερος χρόνος για αγορές και γεύμα. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα Φιλιππούπολη - Μπόροβετσ - Επιστροφή
Μετά το πρόγευμα, περιήγηση στο Σβίλενγκραντ και στη συνέχεια 
αναχώρηση με το λεωφορείο μας για τη Φιλιππούπολη, τη δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας που είναι κτισμένη στις όχθες του 
ποταμού Έβρου. Μια βόλτα στη Βουλγαρία του 19ου αιώνα στον 
πεζόδρομο Ulitsa Knyaz Aleksandâr και τις πλατείες Stambolov και 
Ploshtad Centralen. Στην παλιά πόλη κυριαρχεί το αρχιτεκτονικό 
της ύφος της βουλγαρικής αναγέννησης και καλύπτει την περιοχή 
των Τριών Λόφων Νεμπέτ Τεπέ, Τζαμπάζ Τεπέ και Ταξίμ Τεπέ. Ένα 
από τα σημαντικότερα αξιοθέατα είναι το αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο 
χωρητικότητας 7.000 θεατών που κατασκευάστηκε τον 2ο αιώνα 
μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Τραϊανό. Άλλα σημαντικά αξιοθέατα 
είναι ο καθεδρικός ναός της Παναγίας, το Εθνογραφικό Μουσείο, 
το Λαογραφικό Μουσείο που στεγάζεται στο σπίτι του Έλληνα 
έμπορου Αργύρη Κουγιουμτζόγλου και η γνωστή εκκλησία των 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα 
και γεύμα. Συνεχίζουμε για το μαγευτικό Μπόροβετς. Ελεύθερος 
χρόνος και επιστροφή το βράδυ στην πόλη μας.

3 ΗΜΕΡΕΣΔΙΕΘΝΕΣ ΤΡΙΓΏΝΟ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ 

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μον. Παρατηρήσεις

26/10 Merit Grand Mosta 
Spa 5*

ημιδιατροφή 139€ 75€ 75€
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1η ημέρα Αναχώρηση - Κωνσταντινούπολη
Αναχώρηση το πρωί από τα γραφεία μας. Διασχίζοντας τμήματα 
της Εγνατίας οδού, και κάνοντας τις προβλεπόμενες στάσεις, 
διερχόμαστε έξω από την Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη 
και φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου μετά 
τον έλεγχο των διαβατηρίων επισκεπτόμαστε τα καταστήματα 
των αφορολογήτων ειδών. Περνώντας τη γέφυρα του Έβρου, 
μπαίνουμε στην Τουρκία. Μετά τις συνοριακές διατυπώσεις, 
αναχώρηση για τη βασίλισσα των πόλεων, Κωνσταντινούπολη. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ξεκούραση.

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

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

2η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Μπαλουκλί - Καπαλί 
Τσαρσί
Διασχίζουμε το ευρωπαϊκό μέρος της Τουρκίας, φθάνουμε 
το πρωί στη βασίλισσα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη. 
Ξεκινάμε με έναν «οδικό» περίπλου των Θεοδοσιανών τειχών. Θα 
επισκεφθούμε την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί) 

με τους τάφους Πατριαρχών και ευεργετών. Στη συνέχεια 
επισκεπτόμαστε τη σκεπαστή αγορά της Πόλης, το γνωστό Καπαλί 
Τσαρσί, με τα 4.000 μαγαζιά, όπου μπορούμε να βρούμε μια 
τεράστια ποικιλία προϊόντων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

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

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

4η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Πατριαρχείο - Βλαχέρνα - 
Επιστροφή
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο 
Φανάρι, στο Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλη για 
πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ.Χ. Eπιστροφή στο ξενοδοχείο 
για check out και αναχώρηση το μεσημέρι για τα σύνορα, τελωνειακός 
έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στην πόλη μας.

στην Πρίγκηπο και ελεύθερος χρόνος για βόλτα με τα γραφικά 
παϊτόνια, όπου θα θαυμάσουμε τις αρχοντικές ξύλινες επαύλεις 
με τους ολάνθιστους κήπους. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε 
την ανάβαση-προσκύνημα στο μοναστήρι του Αϊ-Γιώργη του 
Κουδουνά, που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του νησιού, 
από όπου θα θαυμάσουμε την υπέροχη θέα όλων των νησιών. 
Γεύμα ατομικά σε παραθαλάσσια ψαροταβέρνα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

3η ημέρα Κωνσταντινούπολη (ξενάγηση)
Μετά το πρόγευμά μας, συμμετέχουμε προαιρετικά σε μια πλωτή 
περιήγηση στον μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι που ενώνει τη 
Θάλασσα του Μαρμαρά με τη Μαύρη Θάλασσα. Στη συνέχεια 
θα μεταβούμε στο ιστορικό κέντρο και θα ξεκινήσουμε με τον 
βυζαντινό ιππόδρομο. Εκεί, βλέπουμε τη γερμανική κρήνη του 
Κάιζερ, δώρο στον σουλτάνο Μουράτ Β ,́ τον αιγυπτιακό οβελίσκο 
που φέρει επάνω του ιερογλυφικά, τον χάλκινο κίονα των 
Δελφών, τη στήλη του Πορφυρογέννητου. Επόμενη επίσκεψή 
μας, στο αρχιτεκτονικό αριστούργημα των αιώνων, τον ναό 
της Αγίας Του Θεού Σοφίας, το δημιούργημα των αρχιτεκτόνων, 
Ανθέμιου και Ισίδωρου. Έπειτα, απαραίτητη η επίσκεψή μας στη 
Δεξαμενή του Ιουστινιανού, με τους διαφόρων ρυθμών κίονες. 
Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο παλάτι του Τοπ Καπί, που είναι το 
πρώτο παλάτι που δημιουργήθηκε από τους οθωμανούς μετά την 
άλωση της Πόλης. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και το βράδυ 
συμμετέχουμε προαιρετικά στη νυχτερινή διασκέδαση με χορούς 
και τραγούδια της Ανατολής.

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

5η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Πατριαρχείο - Βλαχέρνα - 
Επιστροφή
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο 
Φανάρι, στο Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλη για 
πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ.Χ. Eπιστροφή στο ξενοδοχείο 
για check out και αναχώρηση το μεσημέρι για τα σύνορα, τελωνειακός 
έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στην πόλη μας.

Σημείωση: Η εκδρομή στα Πριγκηπόννησα πραγματοποιείται εφόσον 
το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν 
πραγματοποιείται η 4η ημέρα.

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

4 & 5 ΗΜΕΡΕΣ / ΠΡΏΪΝΗ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ

4 ΗΜΕΡΕΣ / ΒΡΑΔΙΝΗ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ

ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
KΑΘΕ ΕΒΔΌΜΑΔΑ

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μον. Παρατηρήσεις

Κάθε Πέμπτη & 25.10
Mim 4*

Marmaray 4*
The Peak 4*

Grand Oztanik Hotel Taksim & Spa 4*
Πρωινό

139€
145€
159€
149€

99€
99€

125€
115€

85€
89€

105€
99€

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μον. Παρατηρήσεις

Κάθε Πέμπτη & 25.10 (4ημ)

Mim 4*
Marmaray 4*
The Peak 4*

Grand Oztanik Hotel Taksim & Spa 4*
Πρωινό

169€
179€
199€
189€

119€
139€
155€
149€

99€
105€
125€
115€

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μον. Παρατηρήσεις

Κάθε Κυριακή & 24.10 (5ημ)

Mim 4*
Marmaray 4*
The Peak 4*

Grand Oztanik Hotel Taksim & Spa 4*
Πρωινό

199€
209€
239€
219€

119€
139€
149€
145€

119€
135€
155€
145€
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Περιλαμβάνονται Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Ημιδιατροφή εκτός Κωνσταντινούπολης. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Λάμψακος Καλλίπολη. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α.  Δεν περιλαμβάνονται Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά 
όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μον. Παρατηρήσεις

22.10 3* & 4* ημιδιατροφή 309€ 139€ 119€
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Περιλαμβάνονται Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 
ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1η ημέρα Αναχώρηση - Τροία - Αϊβαλί
Αναχώρηση το πρωί από τα γραφεία μας και κάνοντας τις 
προβλεπόμενες στάσεις, φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των 
Κήπων. Περνώντας από Κεσσάνη, Καλλίπολη, φτάνουμε στην 
Μάδυτο για να πάρουμε το καράβι για Τσανάκαλε. Ελεύθερος 
χρόνος στη πόλη. Στη συνέχεια επίσκεψη 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. 
Συνεχίζουμε για το μοναδικό Αϊβαλί. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Αϊβαλί - Φώκαια - Σμύρνη
Πρόγευμα και αναχώρηση για το παραθαλάσσιο προάστιο των 
Φωκαίων με τα στενά δρομάκια, τις φημισμένες ψαροταβέρνες και 
τις ελληνικές συνοικίες με τα γραφικά σπίτια, τελευταία ένδειξη του 
τοπικού ελληνισμού. Συνεχίζουμε για την ξακουστή πρωτεύουσα 
της Ιωνίας, περνώντας και από το προάστιο της Μενεμένης. 
Φθάνοντας εκεί, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να περιηγηθούμε 
στον παραλιακό πεζόδρομο της Σμύρνης, το γραφικό Κορντόν ή 
την πλούσια αγορά της πόλης, Κεμέραλτι. Αφήνουμε την ιστορική 
πόλη, περνώντας από την περιοχή του Άλσαντζακ όπου έχουν 
απομείνει λίγα σπίτια ελληνικά, και περνώντας από το προάστιο 
του Καρσίγιακα, ελληνιστί Κορδελιό κατευθυνόμαστε για το 
Αϊβαλί.

3η ημέρα Αϊβαλί - Πέργαμος - Μοσχονήσια
Πρόγευμα και κατευθυνόμαστε για την Πέργαμο. Στον αρχαιολογικό 
χώρο της επισκεπτόμαστε το Ασκληπιείο. Περιηγούμενοι την 
όμορφη πόλη, θαυμάζουμε τα ερείπια του Σεραπείου, ενός από 
τους μεγαλύτερους ναούς των ρωμαϊκών χρόνων. Στη συνέχεια 
μετάβαση στα Μοσχονήσια στη νότια είσοδο του Αδραμυττηνού 
κόλπου, έναντι της νήσου Λέσβου, όπου θα επισκεφθούμε το 

ναό των Ταξιαρχών. Πρόκειται για τις αρχαίες «Εκατόνησους» 
ή «Ασκανίους νήσοι» Το απόγευμά μας είναι αφιερωμένο σε 
περιήγηση στα παλιά ελληνικά σπίτια του Αϊβαλιού. Ακόμη, 
περνώντας την πρόσφατα κατασκευασμένη γέφυρα, περνάμε 
στο πρώτο νησί των Μοσχονησίων. Θαυμάζουμε εκεί το ναό των 
Αγίων Ταξιαρχών και κάνουμε μια βόλτα στην όμορφη παραλία του 
νησιού.

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

4 ΗΜΕΡΕΣΑΙΒΑΛΙ - ΣΜΥΡΝΗ 

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μον. Παρατηρήσεις

25/10 Mare 3* ημιδιατροφή 119€ 59€ 49€
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1η ημέρα  Αναχώρηση για Ραφήνα - Τήνο
Συγκέντρωση το πρωί στο γραφείο μας και αναχώρηση,  στάση 
καθ́ οδόν για καφέ ή φαγητό και συνεχίζουμε για το λιμάνι της 
Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Τήνο. Άφιξη το 
βράδυ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα:   Τήνος (Θεία Λειτουργία) - Γύρος νησιού
Αναχώρηση το πρωί για το Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. 
Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, κοινωνία και πρωινό 
στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια προσκύνημα στο Μοναστήρι της 
Αγίας Πελαγίας (Ιερός Ναός, το Κελί της Αγίας, το Καθολικό του 
Μοναστηριού). Συνεχίζουμε για το χωριό Βώλαξ, όπου είναι 
ένα  παλιό μεσαιωνικό χωριό, περιτριγυρισμένο από τεράστιους 
γρανιτένιους ογκόλιθους, ίσως ηφαιστιογενούς προέλευσης. 
Επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο και στο μικρό υπαίθριο 
πέτρινο θέατρο. Αναχώρηση και διέλευση απ’ τα χωριά Σκαλάδος, 

1η ημέρα Αναχώρηση - Μέτσοβο - Κέρκυρα - Κανόνι - 
Ποντικονήσι
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για την Κέρκυρα. 
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη στην Ηγουμενίτσα, 
επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για το νησί των Φαιάκων. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το απόγευμα επίσκεψη στο 
γραφικό και κοσμοπολίτικο Κανόνι που προσφέρει μια μαγευτική 
θέα προς το νησάκι με τη μονή Βλαχερνών του 17ου αιώνα. 
Μπορείτε να κατεβείτε από το μονοπάτι που υπάρχει, και το 
Ποντικονήσι το πλέον ξακουστό από τα αξιοθέατα στη Κέρκυρα, με 
το μοναστήρι του Παντοκράτορα όπου μπορείτε να επισκεφθείτε με 
τα βαρκάκια που πραγματοποιούν πολλά και τακτικά δρομολόγια.

2η ημέρα Κέρκυρα - Άγιος Σπυρίδωνας - Αχίλλειο - 
Μπενίτσες
Πρόγευμα θα περιηγηθούμε στην Κέρκυρα. Μεταξύ άλλων θα 
δούμε τη μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων Σπιανάδα, την 
πλατεία Λιστόν και το παλιό Φρούριο. Συνεχίζουμε για το Γαστούρι 
όπου θα επισκεφθούμε το Αχίλλειο, το μεγαλοπρεπές παλάτι της 
θλιμμένης αυτοκράτειρας της Αυστρίας Ελισάβετ (Σίσσυ), με τους 

Περιλαμβάνονται Εισιτήρια πλοίων σε σαλόνια (οικ. θέση) 
• Διαμονή σε επιλεγμένα studio ή ξενοδοχεία • πρωινό στα 
ξενοδοχεία (εκτός από τα studio)   Μετακινήσεις με ιδιόκτητα 
πολυτελή πούλμαν. Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • 
Έμπειρο συνοδό του γραφείου  ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια  
Φ.Π.Α. Επιβάρυνση μονόκλινου  +25%, | Έκπτωση παιδιού (2-12 
ετών) 35% σε δίκλινο δωμάτιο γονέων Δεν περιλαμβάνονται  
Εισόδους μουσείων, τo φόρο διανυκτέρευσης, ποτά, 
φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ 0,50€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2* STUDIOS & ΠΑΝΣΙΟΝ • 
1,5€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3* • 3€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*

Όλα τα studio και τα ξενοδοχεία έχουν ιδιαίτερο μπάνιο τα δωμάτια 
είναι κλιματιζόμενα και καθαρά διαθέτουν τηλεόραση και έχουν 
πρόσβαση στο Ιερό ίδρυμα Ευαγγελίστριας 

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

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

3 ΗΜΕΡΕΣ 

3 ΗΜΕΡΕΣ

THNOΣ

KEΡΚΥΡΑ

Κάμπος, Καρδιανή, Υστέρνια, Πλατιά και καταλήγουμε στον 
Πύργο. Επίσκεψη στο σπίτι και στο μουσείο του Γιαννούλη 
Χαλεπά και σύντομη στάση στην κεντρική πλατεία του χωριού 
με τον αιωνόβιο πλάτανο, την υπέροχη μαρμαρόγλυπτη κρήνη 
καθώς και τα παραδοσιακά καφενεδάκια. Καταλήγουμε για καφέ 
ή φαγητό εξ ίδίων ή ακόμα και μπάνιο στην όμορφη παραλία 
και λιμανάκι του χωριού Πανόρμου. Χρόνος ελεύθερος και το 
απόγευμα επιστροφή στην Χώρα. Ελεύθεροι.

3η ημέρα Τήνος - Ραφήνα - Επιστροφή
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να επισκεφτείτε το Ιερό Ίδρυμα 
της Μεγαλόχαρης. Μπορείτε επίσης να δείτε τα αξιοθέατα (Ιερός 
Ναός, Ναός Εύρεσης Εικόνας, Μουσείο Τηνίων καλλιτεχνών, 
Πινακοθήκη, έκθεση εικόνων και κειμηλίων) ή  ελεύθερος χρόνος 
στη Χώρα. Μεσημέρι επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για 
Ραφήνα. Άφιξη και αναχώρηση με το πούλμαν για την πόλη μας.

πλούσιους κήπους, τα εντυπωσιακά εκθέματα και τη θαυμάσια 
θέα. Τέλος, βόλτα και ελεύθερος χρόνος στις γραφικές Μπενίτσες. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Κέρκυρα - Παλαιοκαστρίτσα - Γιάννενα - 
Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για το βόρειο τμήμα του νησιού. Θα 
επισκεφθούμε την Παλαιοκαστρίτσα. Στην κορυφή πευκόφυτου 
λόφου βρίσκεται το ομώνυμο βυζαντινό καστρομοναστήρι της 
Παναγίας. Ιδρύθηκε το 1228 και διαθέτει μικρή, αλλά πολύτιμη 
συλλογή εικόνων, βιβλίων και σκευών. Εντύπωση προκαλούν τα 
οστά μιας γιγαντιαίας φάλαινας.ελεύθερος χρόνος και μετάβαση 
στο λιμάνι. Απόπλους για Ηγουμενίτσα περίπου στις 12:30. 
Έπειτα επίσκεψη στα Γιάννενα και στο γραφικό νησί της λίμνης 
Παμβώτιδας. Συνεχίζουμε και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το 
βράδυ στην πόλη μας.

Αναχωρήσεις κάθε Τετάρτη 

Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ.

26.10 Magna Graecia 4*          
περιοχή Δασιά Ημιδιατροφή 159 € 99 € 69 €

Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ.

Κάθε Σάββατο 
& 25.10

studio Tinos / Fedra 
Oceanis / Avra / Thalia

Asteria / Ageri / Aeolos / Tinion
Tinos Beach

Πρωϊνό

149€
169€
175€
189€

59€
65€
65€
69€

45€
49€
49€
49€

*Η διαμονή στο STUDIO FEDRA/ STUDIΟ TΗΝΟΣ είναι χωρίς πρωινό.



39

1η ημέρα Αναχώρηση για Δελφούς
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, Βόλο, 
Αλαμάνα, Χάνι Γραβιάς και συνεχίζουμε για Άμφισσα, Δελφούς. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος στους Δελφούς, 
που οι αρχαίοι αποκαλούσαν ‘’Ομφαλό της Γης’’.  

2η ημέρα Δελφοί - Γαλαξίδι  - Ναύπακτος
Πρόγευμα & αναχώρηση για Ναύπακτο, θα δούμε το 
καλοδιατηρημένο βενετσιάνικο κάστρο, τον πύργο Μπότσαρη το 
κυκλικό λιμανάκι τον ανδριάντα του πυρπολητή Ανεμογιάννη και 
κάτω από τον πλάτανο παίρνουμε το καφεδάκι μας. Στη συνέχεια 
επιστρέφουμε στο ιστορικό Γαλαξίδι, θα έχουμε την ευκαιρία να 

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

2η ημέρα Χαλκίδα - Αυλωνάρι - Κύμη
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ανατολική Εύβοια. Διέλευση από 
Βέλος, Λέπουρα, άφιξη στο χωριό Αυλωνάρι. Ελεύθεροι να δούμε 
τα ερείπια μεσαιωνικού πύργου και τη βυζαντινή εκκλησία του 
Αγίου Δημητρίου και συνεχίζουμε για Κύμη. Ελεύθερο απόγευμα 

1η ημέρα Αναχώρηση - Γαλαξίδι - Ναύπακτος - 
Μεσολόγγι
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, Βόλο και 
συνεχίζουμε για το γραφικό Γαλαξίδι. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε 
στη Ναύπακτο, όπου θα δούμε το καλοδιατηρημένο βενετσιάνικο 
κάστρο, τον πύργο Μπότσαρη και το κυκλικό λιμανάκι. Άφιξη στο 
Μεσολόγγι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Μεσολόγγι (περιήγηση πόλης) - Αγρίνιο
Πρόγευμα και περιήγηση στην πόλη των «Ελεύθερων 
πολιορκημένων» όπου θα δούμε τον κήπο των Ηρώων, το σπίτι 
- μουσείο του Γρηγορίου Παλαμά, το ιστορικό εκκλησάκι της Αγίας 
Παρασκευής, τη μονή του Αγίου Συμεών καθώς και την περίφημη 

Περιλαμβάνονται Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία.
Μεταφορές – μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία της εταιρείας 
μας. Περιηγήσεις – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.  
Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. ΦΠΑ . 
Δεν περιλαμβάνει  Εισόδους μουσείων, πάρκων και 
αρχαιολογικών χώρων, διασκεδάσεις, ποτά, φιλοδωρήματα. Ότι 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

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

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

3 ΗΜΕΡΕΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΏΒΑ

ΕΥΒΟΙΑ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

περπατήσουμε στο γραφικό χωριό, θαυμάζοντας πανέμορφα 
σπίτια, θαυμάσιες εκκλησίες, “ιστορικές γωνιές”. Επιστροφή και 
το βράδυ προαιρετική διασκέδαση

3η ημέρα Δελφοί - Αράχοβα – Ιτέα  - Επιστροφή
Πρόγευμα & επίσκεψη αρχαιολογικού χώρου και μουσείου 
των Δελφών. Έπειτα αναχώρηση και χρόνος ελεύθερος στην 
δημοφιλή Αράχοβα. Περπατώντας  στην γραφική κωμόπολη 
κτισμένη στα νότια του όρους Παρνασσού θα γνωρίσουμε πολλά 
αξιοθέατα. Αργότερα  επίσκεψη για καφέ στην παραλιακή Ιτέα. 
Στη συνέχεια αναχωρούμε με προορισμό την πόλη μας. Άφιξη 
νωρίς το βράδυ.

στη Χαλκίδα, όπου θα γνωρίσουμε από κοντά το ασύνηθες και 
μοναδικό φαινόμενο των ρευμάτων στη γέφυρα. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση.

3η ημέρα Χαλκίδα - Αρτάκη - Προκόπι - Λίμνη - 
Αιδηψός - Γλύφα - Επιστροφή
Ξεκινάμε για Αρτάκη που οφείλει την ονομασία της στην Αρτάκη 
της Προποντίδας, τόπο καταγωγής των προσφύγων που 
εγκαταστάθηκαν μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Συνεχίζουμε 
για Προκόπι, όπου θα επισκεφθούμε τον Αϊ Γιάννη τον Ρώσο. Ο 
ναός είναι αφιερωμένος στον ομώνυμο άγιο. Επόμενοι σταθμοί 
η Λίμνη και Αιδηψός, που η φύση προίκισε απλόχερα με ιαματικά 
νερά πολύτιμα για τη σωματική υγεία και ευεξία του επισκέπτη, 
αλλά και με τοπία απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Στάση για 
φαγητό και απόπλους από Αγιόκαμπο για τη Γλύφα, από όπου με 
το λεωφορείο μας συνεχίζουμε για την πόλη μας. Άφιξη το βράδυ.

λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Το απόγευμα θα μεταβούμε 
στο Αγρίνιο που βρίσκεται κτισμένο στον εύφορο κάμπο του 
Παναιτωλικού και αποτελεί σημαντικό οικονομικό, πολιτιστικό, 
πνευματικό και συγκοινωνιακό κέντρο. Χρόνος για καφέ και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Μεσολόγγι - Άρτα - Πρέβεζα - Επιστροφή
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την Άρτα και το ομώνυμο γεφύρι 
διάσημο για τη μοναδική αρχιτεκτονική του, που ενώνει τις όχθες 
του Άραχθου. Συνεχίζουμε για την Πρέβεζα, όπου βρίσκεται 
χτισμένη στην είσοδο του Αμβρακικού Κόλπου και θα έχουμε 
χρόνο για περίπατο στην όμορφη πόλη. Αναχώρηση και άφιξη 
στην πόλη μας το βράδυ.

Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ.

26.10 Castri 3*  περιοχή Δελφοί Πρωινό 109 € 95 € 49 €

Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ.

26.10 Paliria 3*  Πρωινό 119 € 69 € 59 €

Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ.

26.10 Liberty 3*  Πρωινό 115 € 75 € 49 €
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1η ημέρα Αναχώρηση - Ζαγοροχώρια - Γιάννενα
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί, αναχώρηση και με 
ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στο ορεινό χωριό της Ηπείρου, 
Μονοδένδρι. Επίσκεψη στη μονή Αγίας Παρασκευής και από 
ψηλά θα θαυμάσουμε το φαράγγι του Βίκου. Συνεχίζουμε για το 
μεγαλύτερο σε πληθυσμό χωριό του Ζαγορίου, Τσεπέλοβο, χρόνος 
για γεύμα. Το απόγευμα φτάνουμε στα Γιάννενα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 

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

1η ημέρα Αναχώρηση - Χάνια - Άγιος Ιωάννης - Χάνια
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση με προορισμό 
τα Χάνια. Μετά από μια υπέροχη διαδρομή και αφού περάσουμε 
από την Πορταριά και την Μακρυνίτσα θα φτάσουμε στα Χάνια 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε 
τον γραφικό Άγιο Ιωάννη, ξακουστή παραλία και κορωνίδα του 
τουρισμού του Πηλίου. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

2η ημέρα Χάνια - Τσαγκαράδα - Τρίκερι - Χάνια
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μια εξερεύνηση στο 
βουνό των Κενταύρων. Πρώτη μας στάση, το πηλιορείτικο μπαλκόνι 
με την απέραντη θέα στο Αιγαίο, Τσαγκαράδα. Συνεχίζοντας, μέσα 
από μια καταπράσινη και εντυπωσιακή διαδρομή θα φτάσουμε στο 
Τρίκερι, στο νοτιότερο άκρο της χερσονήσου της Μαγνησίας με 
την παραδοσιακή ατμόσφαιρα και φυσική ομορφιά. Στις υπέροχες 
ακρογιαλιές του θα κάνουμε το μπάνιο μας και θα απολαύσουμε 

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

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

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

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

3 ΗΜΕΡΕΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΏΡΙΑ 

ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΗΛΙΟ 

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

3η ημέρα Γιάννενα - Σπήλαιο Περάματος - Μέτσοβο - 
Επιστροφή
Πρόγευμα και θα επισκεφθούμε το επιβλητικό σπήλαιο 
Περάματος. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το νησάκι της λίμνης 
Παμβώτιδας με πλοιάριο. Χρόνος για γεύμα εξ ιδίων και στη 
συνέχεια αναχώρηση για το γραφικό Μέτσοβο. Άφιξη το βράδυ 
στην πόλη μας.

την παραδοσιακή πηλιορείτικη κουζίνα. Το βράδυ επιστροφή 
στον ξενοδοχείο μας στα Χάνια.
3η ημέρα Χάνια - Βυζίτσα – Μηλιές - Καλά Νερά – 
Επιστροφή 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Βυζίτσα, από 
τα πιο γνωστά και παραδοσιακά χωριά του Πηλίου. Αποτελεί 
διατηρητέο οικισμό που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία τα οποία 
συνθέτουν το γνήσιο πηλιορείτικο τοπίο. Στη συνέχεια θα 
επισκεφτούμε τις Μηλιές, ένα από τα γραφικότερα χωριά του 
βουνού των Κενταύρων. Συνεχίζουμε για τα Καλά Νερά που 
βρίσκονται στον Παγασητικό κόλπο και χαρακτηρίζονται από τα 
αρχοντικά και τα παραδοσιακά κτίρια. Θα κάνουμε το μπάνιο μας. 
Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσουμε στα στενά δρομάκια και 
τη γραφική προβλήτα με τα πολλά καταστήματα και τα ξακουστά 
βολιώτικα  τσιπουράδικα. Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το 
ταξίδι της επιστροφής.

Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ.

26.10 Giotis Boutique 4* περιοχή Νεοκαισάρεια Πρωινό  135 € 79 € 69 €
Essence 4* sup.  145 €

Ταξιδέψτε με δικό σας μεταφορικό μέσο - Ατομικό πακέτο 

Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή Δωματίου για 2 
διανυκτερεύσεις

Παιδί για 2 
διανυκτερεύσεις

26.10 Essence 4* sup.  Πρωινό  140 € Ηλικία 0-6 ετών Δωρεάν     
Ηλικία 6-12 ετών 25 €

Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ.

26.10 Tasia Mountain 3* 
περιοχή Χάνια Πηλίου Πρωινό  129 € 69 € 59 €

Ταξιδέψτε με δικό σας μεταφορικό μέσοΑτομικό πακέτο 

Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή Δωματίου για 2 
διανυκτερεύσεις Παιδί για 2 διανυκτερεύσεις

26.10 Xenia Palace 4*    
περιοχή Πορταριά Πηλίου Πρωινό  240 € Ηλικία 0-6 ετών Δωρεάν     Ηλικία 

7-12 ετών 20 €  
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1η ημέρα Αναχώρηση - Βόλος - Σκιάθος
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί, αναχώρηση και μέσω 
Λάρισας άφιξη στο λιμάνι του Βόλου. Επιβίβαση στο πλοίο και 
απόπλους για τη Σκιάθο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με τη γύρω περιοχή.

2η ημέρα Σκιάθος
Ελεύθερη ημέρα. Προτείνουμε να γνωρίσετε τα αξιοθέατα του 
νησιού, όπως το Μπούρτζι, ένα μικρό κατάφυτο νησάκι με τα 
ερείπια ενός βενετσιάνικου φρουρίου και τα νεοκλασικά κτίρια. Η 

1η ημέρα Αναχώρηση - Σύβοτα - Πάργα - Λευκάδα
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για τη 
βορειοδυτική ακτή της Ηπείρου. Θα επισκεφθούμε την κουκλίστικη 
Πάργα και τα μαγευτικά Σύβοτα. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε 
στη Λευκάδα με τους γραφικούς οικισμούς, την πυκνή βλάστηση 
και τους εντυπωσιακούς όρμους με τα διάφανα γαλαζοπράσινα 
νερά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

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

Περιλαμβάνονται Ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Μεταφορά με 
λεωφορείο προς και από το λιμάνι του Βόλου. Διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
Δεν περιλαμβάνονται Φόρος διαμονής.  Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, 
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.

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

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

3 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

ΣΚΙΑΘΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ

μικρή αυτή χερσόνησος χωρίζει στα δύο το λιμάνι της Σκιάθου. 
Επίσης, το σπίτι μουσείο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ένα 
διώροφο κτίριο που φιλοξενεί προσωπικά αντικείμενα του 
«άγιου των ελληνικών γραμμάτων».

3η ημέρα Σκιάθος - Βόλος - Επιστροφή
Χρόνος ελεύθερος για έναν τελευταίο περίπατο στη Σκιάθο. 
Μετάβαση στο λιμάνι και απόπλους για Βόλο. Επιβίβαση στο 
λεωφορείο και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στην πόλη μας.

3η ημέρα Λευκάδα (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και περιήγηση στο νησί. Θα αρχίσουμε με περίπατο 
στην πόλη της Λευκάδας. Όμορφα σοκάκια, μικρές πλατείες, 
παραδοσιακά σπίτια, περίτεχνα καμπαναριά και πλακόστρωτοι 
πεζοδρόμοι συνθέτουν τον χαρακτήρα της πόλης. Θα θαυμάσουμε 
τη θέα από το μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης, και τον 
Άγιο Νικήτα. Θα δούμε επίσης το Ενετικό κάστρο. 

4η ημέρα Λευκάδα - Πρέβεζα - Άρτα - Επιστροφή
Πρόγευμα και περιήγηση στη δυτική πλευρά του νησιού η οποία 
χαρακτηρίζεται από τις ωραιότερες ακτές όπως το Κάθισμα 
και Άγιος Νικήτας. Αναχωρούμε για την Πρέβεζα, όπου θα 
έχουμε χρόνο για περίπατο στην όμορφη πόλη. Στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε προς την Άρτα με το ομώνυμο γεφύρι διάσημο 
για τη μοναδική αρχιτεκτονική του, που ενώνει τις όχθες του 
Άραχθου. Επιστροφή στην πόλη μας το βράδυ.

Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ.

25.10 Sunshine Inn 3*     
περιοχή Λυγιά Πρωινό 175 € 89 € 89 €

Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ.

Aretousa 3* Πρωινό 145 € 99 € 45 €
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1η ημέρα Αναχώρηση - Επίδαυρος - Τολό
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για 
Βόλο, Αλαμάνα, Ισθμό Κορίνθου. Άφιξη στην κλασική Επίδαυρο, 
περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο και στη συνέχεια αναχώρηση 
για Τολό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2η ημέρα Τολό - Προαιρετική εκδρομή Σπέτσες και Ύδρα
Πρόγευμα και στη συνέχεια απόπλους για προαιρετική εκδρομή 
στις Σπέτσες και Ύδρα. Οι Σπέτσες, με τα πολλά μνημεία και 
κανόνια του 1821, αναδεικνύουν την ιστορική τους ταυτότητα. 
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην Ύδρα, νησί που έχει συνδέσει το 
όνομά του με τους ναυτικούς αγώνες του 1821. 

3η ημέρα Τολό - Πόρτο Χέλι - Πόρος - Ερμιόνη
Πρόγευμα και θα μεταβούμε στο Πόρτο Χέλι με τον κλειστό 
κόλπο και την εντυπωσιακή φύση που τον κυκλώνει. Το μεσημέρι 

1η ημέρα Αναχώρηση  - Καρπενήσι
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί 
για Καρπενήσι, με ενδιάμεσες στάσεις, σε Τέμπη, Βόλο, Στυλίδα. 
Άφιξη στο Καρπενήσι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Καρπενήσι - Προυσσός
Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση της περιοχής, θα 
επισκεφθούμε τους Κορυσχάδες, όπου βρίσκεται το Μουσείο 
της Εθνικής Αντίστασης, το Μικρό Χωριό και το Μεγάλο και θα 
καταλήξουμε στο Μοναστήρι της Παναγίας Προυσσιώτισσας, όπου 
φυλάγεται η εικόνα της Παναγίας, που είναι έργο του Ευαγγελιστή 
Λουκά. Επιστροφή στο Καρπενήσι. Το βράδυ προαιρετική 
διασκέδαση.

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

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

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

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

4 ΗΜΕΡΕΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ

ΤΟΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

αναχώρηση για τον Πόρο, περνώντας από Ερμιόνη και Γαλατά. 
Άφιξη στον Πόρο, ελεύθερος χρόνος για περιήγηση και στην 
επιστροφή θα περάσουμε από το πανέμορφο Λεμονοδάσος. 
Χρόνος στην Ερμιόνη για καφέ και στη συνέχεια επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

4η ημέρα Τολό - Ναύπλιο - Μυκήνες - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ναύπλιο, την πρώτη 
πρωτεύουσα της Ελλάδας. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να 
περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πόλης, στο επιβλητικό 
κάστρο του Παλαμηδίου και να απολαύσουμε τον καφέ μας με θέα 
το μαγευτικό Μπούρτζι. Έπειτα επίσκεψη στις Μυκήνες όπου θα 
δούμε το Παλάτι των Ατρειδών, τον Τάφο του Αγαμέμνονα και το 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για 
Ισθμό, Θήβα, Βόλο. Άφιξη το βράδυ στη πόλη μας.

3η ημέρα Καρπενήσι - Υπάτη - Μονή Αγάθωνα - 
Γοργοπόταμος - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για Υπάτη και μονή Αγάθωνα. 
Συνεχίζουμε για την ιστορική γέφυρα Γοργοποτάμου που 
βρίσκεται πάνω από το χωριό του Γοργοποτάμου και ενώνει 
τις δύο πλαγιές της Οίτης. Πάνω της περνά ακόμη και σήμερα ο 
κύριος σιδηροδρομικός άξονας Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Στις 25 
Νοεμβρίου του 1942, αντιστασιακές οργανώσεις μαζί με Άγγλους 
Σαμποτέρ, ύστερα από απόφαση του συμμαχικού στρατηγείου 
της Μέσης Ανατολής, ανατίναξαν την γέφυρα προκαλώντας 
μεγάλη καθυστέρηση στην διέλευση των Γερμανών που πίεζαν 
τους συμμάχους στην Αφρική, γράφοντας έτσι μια από τις 
ενδοξότερες σελίδες της νεότερης ιστορίας μας. Γεύμα εξ ιδίων 
στη Στυλίδα. Επιστροφή το βράδυ στην πόλη μας.

Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ.

25.10 Frini 2*  περιοχή Τολό Πρωινό  145 € 89 € 65 €

Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ.

26.10 Castri 3*          Πρωινό 125 € 75 € 59 €
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εγνατία 76, Τ. 2310 244 400 

Μητροπόλεως 24, Τ. 2310 231 168 - 70 

Καλαμαριά:  Πόντου 41,  Τ. 2310 459 877, 2310 476 880

Γραβιάς 6 & Παπανδρέου γωνία (πρώην Ανθέων),  Τ. 2310 886 968

Θέρμη: Καπετάν Χάψα 43, Τ. 2310 461 166

Εύοσμος: Μεγ. Αλεξάνδρου 132, Τ. 2310 387234 

Διαβατά: K. Καραμανλή 50, Τ. 2310 784 897 

ΛΑΡΙΣΑ: Παπακυριαζή 37-43,  Τ. 2410 251 550 

ΑΘΗΝΑ   
Μητροπόλεως 5, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 1ος όροφος,  
Τ. 210 3250 064, 210 323 9056, F. 210 3234 685
E. athens@zorpidis.gr | www.athens-zorpidis.gr

Εγνατία 76

Μητροπόλεως 24

 Πόντου 41

Εύοσμος: Μεγ. Αλεξάνδρου 132

Διαβατά: K. Καραμανλή 50

Θέρμη: Καπετάν Χάψα 43

ΛΑΡΙΣΑ: Παπακυριαζή 37-43

ΑΘΗΝΑ   
Μητροπόλεως 5, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Γραβιάς 6 & Παπανδρέου γωνία


