ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ AΠΟ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ & ΕΛΛΑ∆Α
> BIENNH

> ΝΑΥΠΛΙΟ

> BOY∆ΑΠΕΣΤΗ

> ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

> ΠΡΑΓΑ

> ΞΑΝΘΗ

> ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

> ΜΕΤΕΩΡΑ

> ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι

> ΕΥΒΟΙΑ

> ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

> ∆ΕΛΦΟΙ
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ΣΕΛ22
ΣΕΛ23
ΣΕΛ24
ΣΕΛ25
ΣΕΛ26
ΣΕΛ27
ΣΕΛ28
ΣΕΛ29
ΣΕΛ30
ΣΕΛ31
ΣΕΛ32
ΣΕΛ33
ΣΕΛ34
ΣΕΛ35
ΣΕΛ36
ΣΕΛ37
ΣΕΛ38
ΣΕΛ39
ΣΕΛ40
ΣΕΛ41
ΣΕΛ42
ΣΕΛ43
ΣΕΛ44
ΣΕΛ45

Βιέννη -  Χριστουγεννιάτικες αγορές  (5 ημερεσ)
Βιεννέζικη Μαγεία  (5 ημερεσ)
Βιεννέζικη Μελωδία Low Cost (5 ημερεσ)
Βιεννέζικη μελωδία Low Cost (4 ημερεσ)
Bιέννη - Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα  (5 ημερεσ)
Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα (5 ημερεσ)
Βιέννη family  (5 ημερεσ)
Βιεννέζικη μαγεία   (4 ημερεσ)
Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα   (4 ημερεσ)
Αυστριακό Τυρόλο - Βιέννη  (5 ημερεσ)
Πράγα-Βερολίνο-Κάστρα Βοημίας–Δρέσδη (5 ημερεσ)
Πράγα - Χριστουγεννιάτικες αγορές   (5 ημερεσ)
Πράγα - Βιέννη (αναχ.19 Δεκ.-5 ημερεσ) (5 ημερεσ)
Πράγα - Δρέσδη - Κάρλοβυ Βάρυ   (5 ημερεσ)
Πράγα - Βιέννη   (αναχ.23 Δεκ.-5 ημερεσ)
Πράγα-Βερολίνο-Κάστρα Βοημίας-Δρέσδη (5 ημερεσ)
Πράγα - Βαυαρία (5 ημερεσ)
Πράγα - Βιέννη  (αναχ.27 Δεκ.-4 ημερεσ)
Πράγα - Βιέννη  (αναχ.30 Δεκ.-5 ημερεσ)
OΔΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Βουδαπέστη - Πράγα  (5 ημερεσ)
Βουδαπέστη - Βιέννη - Πράγα  (6 ημερεσ)
Σάλτσμπουργκ - Βιέννη – Πράγα   (5 ημερεσ)
Βουδαπέστη - Βιέννη - Μπρατισλάβα  (4 ημερεσ)
Μπρατισλάβα- Βιέννη-Βουδαπέστη  (4 ημερεσ)
Πράγα-Βιέννη-Μπρατισλάβα-Βουδαπέστη  (7 ημερεσ)
Σάλτσμπουργκ - Βιέννη - Πράγα   (7 ημερεσ)
Βελιγράδι Low Cost (5 ημερεσ/3 nyΧΤΕΣ)
Βελιγράδι - Νόβισαντ (4 ημερεσ)
Βουκουρέστι Low Cost (5 ημερεσ/3 nyΧΤΕΣ)
Βουκουρέστι - Καρπάθια  (4 ημερεσ)
Βουδαπέστη - Βιέννη - Μπρατισλάβα  (6 ημερεσ/4 nyΧΤΕΣ)
Σόφια - Φιλλιπούπολη (3 ημερεσ)
Σόφια - Φιλλιπούπολη (4 ημερεσ)
Πανόραμα Πελοποννήσου  (5 ημερεσ)
Δελφοί - Ναύπακτός - Αράχοβα - Ορ. Ναυπακτία (4 ημερεσ)
Ναύπλιο-Μυκήνες-Τολό-Ορεινή Αρκαδία  (4 ημερεσ)
Ναύπλιο-Μυκήνες-Τολό-Ορεινή Αρκαδία  (5 ημερεσ)

ΣΕΛ46
ΣΕΛ47
ΣΕΛ48
ΣΕΛ49
ΣΕΛ50
ΣΕΛ51
ΣΕΛ52
ΣΕΛ53
ΣΕΛ54
ΣΕΛ55
ΣΕΛ56
ΣΕΛ57

OΡΕΙΝΗ ΑΧΑΪΑ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ (4 ημερεσ)
Μεσολλόγγι - Ναύπακτος - Καρπενήσι  (4 ημερεσ)
αΛΠΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (4 ημερεσ)
Αθήνα-Μ. Ακρόπολης - Ίδρυμα Στ. Νιάρχος  (4 ημερεσ)
Πανόραμα Ευβοίας (4 ημερεσ)
Βόλος - Γύρος Πηλίου (4 ημερεσ)
Ιωάννινα -Ζαγοροχώρια (4 ημερεσ)
Πρέβεζα - Πάργα - Αρχαία Νικόπολη (4 ημερεσ)
Μετέωρα-Καλαμπάκα-Τρίκαλα-Λίμνη Πλαστήρα (4 ημερεσ)
Καστοριά-Πρέσπες-Νυμφαίο-Wine Tasting (4 ημερεσ)
Ξάνθη - Κομοτηνή - Σπήλαια Αλιστράτης (4 ημερεσ)
Όροι συμμετοχής

για όλα τα οργανωμένα ταξίδια μας!

Σας ασφαλίζουμε για ένα άνετο ταξίδι χωρίς έγνοιες

Ασφάλεια για ταξίδι στη Ελλάδα 5€ και στο εξωτερικό 10€

Βιέννη-Χριστουγεννιάτικες αγορές 5 ημέρες / αναχ. 19 δεκΕΜΒΡΙΟΥ
1η μέρα : Πτήση για Μπρατισλάβα – Βιέννη – ξενάγηση –
Χριστουγεννιάτικες αγορές
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μπρατισλάβα.
Άφιξη επιβίβαση στο πούλμαν και κατευθυνόμαστε στο κέντρο της
Βιέννης για να ξεκινήσουμε τη περιήγηση μας με το ανάκτορο
Mπελβεντέρε και 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. Τέλος
θα επισκεφτούμε Χριστουγεννιάτικες αγορές και ιδιαίτερα αυτές που
στήνονται στο Δημαρχείο και στο Τετράγωνο των μουσείων . Μεταφορά
στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για να
κάνετε την βόλτα σας στην στολισμένη Βιέννη και να περπατήσετε στους
μεγάλους εμπορικούς δρόμους του ιστορικού κέντρου ή να δειπνήσετε σε
ένα παραδοσιακό κελάρι. Διανυκτέρευση.
2η μέρα : Βιέννη – Ανάκτορα Σεμπρούν – περιπατητική ξενάγηση Βιέννης
Μετά το πρωινό, θα ξεκινήσουμε για τα ανάκτορα Σενμπρούν, ένα από
τα σημαντικότερα και πιο ιστορικά ανάκτορα της Ευρώπης. Αποτελούσαν
τα θερινά ανάκτορα των Αψβούργων από το 18ο αιώνα έως το 1918 στην
Βιέννη της οποίας και αποτελεί σήμερα σπουδαίο τουριστικό πόλο έλξης
για εκατομμύρια επισκέπτες . Το Σεμπρούν έχει συνολικά 1.441 δωμάτια,
εκτός των 139 μαγειρείων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Ο χώρος γύρω
από το Ανάκτορο διαμορφώθηκε σ΄ ένα τεράστιο κήπο με πανέμορφα
λουλούδια περιτριγυρισμένα από 32 μαρμάρινα αγάλματα. Αξίζει
πραγματικά να το δείτε εσωτερικά για να μεταφερθείτε στην εποχή των
βασιλιάδων και να νιώσετε τι σημαίνει να ζεις σαν βασιλιάς!! Στη συνέχεια
αναχωρούμε για να γνωρίσουμε πιο καλά τη Βιέννη συμμετέχοντας σε
μια περιπατητική ξενάγηση. Θα επισκεφτούμε το Νεογοτθικό Δημαρχείο
, το παλάτι Χόφμπουργκ, χειμερινή κατοικία των Αψβούργων, την
υπέροχη Ισπανική Σχολή Ιππασίας και θα καταλήξουμε μέσω Heumarkt
και Graben , στον Καθεδρικό Ναό της Πόλης, τον Άγιο Στέφανο .Σ τον
υπόλοιπο ελεύθερο χρόνο σας προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα από τα
πολυάριθμα μουσεία της Βιέννης, όπως την πινακοθήκη του ανακτόρου

Μπελβεντέρε με έργα των Κλίμτ, Μονέ, Ρενουάρ, Βαν Γκόγκ, το μουσείο
Αλμπερτίνα με ενδιαφέρουσες περιοδικές εκθέσεις, το μουσείο Ιστορίας
της Τέχνης, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία στον κόσμο που έχει στην
κατοχή του περίπου 60.000 πίνακες ζωγραφικής, το περίφημο Μuseums
Quartier, με παγκοσμίου ενδιαφέροντος εκθέσεις μοντέρνας τέχνης, που
περιλαμβάνει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
(MUMOK), το Κέντρο Τέχνης της καλλιέργειας, το Μουσείο Καπνού,
το Μουσείο Λέοπολντ. Ενδιαφέρον επίσης για τους μικρούς μας φίλους
είναι το παιδικό μουσείο Zoom, το Haus der Musik, κ.α. που μπορείτε να
επιλέξετε, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας.Επιστροφή στο ξενοδοχείο
ξεκούραση ή για όσους επιθυμούν μπορούν να ετοιμαστούν για τα γνωστά
«Κρασοχώρια» Πρόκειται βασικά για γραφικές παραδοσιακές ταβέρνες,
όπου μπορεί κανείς να απολαύσει παραδοσιακά φαγητά και ντόπιο κρασί
συνοδεία βέβαια βιενέζικων βιολιών και λοιπών οργάνων. Διανυκτέρευση
.
3η μέρα : Βιέννη – Σάλτσμπουργκ
Πρωινό και ξεκινάμε την ημερήσια προαιρετική εκδρομή στο
αυτοκρατορικό Σάλτσμπουργκ. Mετά από μία θαυμάσια διαδρομή,
τμήμα της οποίας διέρχεται από την εντυπωσιακή περιοχή των Λιμνών
του Salzkammergut, θα φτάσουμε στη γενέτειρα του Mότσαρτ. Eδώ θα
περάσουμε από τους κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ και τον ποταμό
Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα δούμε το
σπίτι του Mότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Kαθεδρικό Nαό της πόλης και το
Aββαείο του Aγ. Πέτρου. Xρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για καφέ και
βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις μεσαιωνικές
καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας . Διανυκτέρευση.
4η μέρα : Βιέννη – Δάση Μάγερλινγκ – Μπάντεν – Μέλκ – Κρέμς
Πρωινό και προαιρετικά αναχώρηση για τα περίχωρα της Bιέννης, το
περίφημο Βιεννέζικο Δάσος. Εκεί στην τοποθεσία Μάγερλινγκ ., θα δούμε
το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή
ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Pοδόλφου, τελευταίου διάδοχου
του Θρόνου και της Mαρίας Bετσέρα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το
μοναστήρι του Xαϊλιγκενκρόιτς θα συνεχίσουμε την εκδρομή μας με
επίσκεψη και γνωριμία της γνωστής λουτρόπολης Mπάντεν. Στη συνέχεια
αναχώρηση για την εκδρομή στο Μελκ, την κοιλάδα του Βάχαου και την

πόλη Κρεμς. Εδώ έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την πιο όμορφη
περιοχή του κρατιδίου της Κάτω Αυστρίας. Ξεκινάμε με επίσκεψη στο
περίφημο μοναστηριακό συγκρότημα του Μελκ με τη χιλιόχρονη ιστορία,
την ανεκτίμητη βιβλιοθήκη των Βενεδικτίνων μοναχών με τα σπάνια βιβλία
και χειρόγραφα, καθώς και μια από τις πιο εντυπωσιακές μπαρόκ εκκλησίες
της Κεντρικής Ευρώπης. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια καταπληκτική
διαδρομή από το Μελκ στο Dürnstein. Τα εκπληκτικά τοπία της Αυστρίας,
μαζί με τα γραφικά χωριουδάκια , θα μας μείνουν αποτυπωμένα για πάντα.
Μετά το τέλος της κρουαζιέρας και ακολουθώντας τη ροή του Δούναβη θα
διασχίσουμε την ειδυλλιακή κοιλάδα του Βάχαου, το πιο στενό πέρασμα
του ποταμού σε αυστριακό έδαφος. Περνώντας από γραφικά χωριά και
καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς οικισμούς, από αμπελώνες και κάστρα
θα καταλήξουμε στην γραφική κωμόπολη Dürnstein, με τους αμπελώνες
και τους καταπληκτικούς ποδηλατοδρόμους. Επίσης θα επισκεφθούμε
την αρχαιότερη πόλη της Κάτω Αυστρίας το Κρεμς. Περίπατος στο κέντρο
και τα μεσαιωνικά σοκάκια της πόλης μέχρι τη στιγμή αναχώρησης
για τη Βιέννη . Άφιξη στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα . Το βράδυ σας
προτείνουμε να απολαύσετε κοντσέρτο κλασσικής μουσικής με γνωστά
κομμάτια κλασσικής μουσικής και όπερας των μεγάλων Αυστριακών
συνθετών Στράους και Μότσαρτ Διανυκτέρευση.
5η μέρα : Βιέννη – Μπρατισλάβα – πτήση επιστροφής
Πρωινό και αναχώρηση για την γραφική πόλη της Σλοβακίας την
Μπρατισλάβα . Μια βόλτα στα στενά πεζοδρομημένα δρομάκια με τα
παστέλ κτήρια του 18ου αι. κάτω από το άγρυπνο «βλέμμα» του κάστρου,
θα σε ταξιδέψει πίσω στους μεσαιωνικούς χρόνους . Η περιπλάνηση
στην Παλαιά Πόλη θα ξεκινήσει από τις οδούς Michalska Venturska, με
τις αμέτρητες καφετέριες και τα εξαιρετικά μπαρόκ κτήρια. Στη συνέχεια
και αφού περιπλανηθείς σε όλα τα στενά του κέντρου, σειρά έχει η Πύλη
του Αγίου Μιχαήλ (Michalska Brana), η μοναδική από τις τέσσερις πύλες
της μεσαιωνικής πόλης που διασώζεται έως σήμερα και αποτελεί ορόσημο
της Μπρατισλάβας. Κάτω από την πύλη θα δεις «Σημείο Μηδέν», απ’
όπου μετριούνται οι χιλιομετρικές αποστάσεις με τις άλλες πρωτεύουσες
του κόσμου. Εξαιρετικά είναι και ιδιόμορφα μπρούτζινα αγάλματα που
ξεπετάγονται στις πιο παράξενες τοποθεσίες της πόλης . Τέλος μεταφορά
στο αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας.

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται:

Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Μπρατισλάβα – Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines. Αποσκευή 23Kg κατά άτομο. Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής
σας. Πρωινό καθημερινά. Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα.Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
ΦΠΑ Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 145€. Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Εκδρομές , ξεναγήσεις περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο
πρόγραμμα εκδρομής Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία , θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Στο πακέτο εκδρομών - περιηγήσεων με τιμή συμμετοχής 40€, περιλαμβάνονται:

• Πανοραμική ξενάγηση Βιέννης • Ξενάγηση στα Ανάκτορα Σεμπρούν (δεν συμπεριλαμβάνεται το εισιτήριο εισόδου) • Περιπατητική ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης • Επίσκεψη – περιήγηση
Μπρατισλάβας

Προαιρετικές εκδρομές & υπηρεσίες

• Ημερήσια εκδρομή και ξενάγηση στο Σάλτσμπουργκ. Τιμή συμμετοχής: 40€ • Ημερήσια εκδρομή στο Μπάντεν, τα Δάση Μάγερλινγκ, στο Μέλκ και Κρέμς.Τιμή συμμετοχής: 30€ • Βραδινή
διασκέδαση με δείπνο στα κρασοχώρια του Γκρίντσιχ. Τιμή συμμετοχής: 35€ • Κοντσέρτο Κλασσικής μουσικής: Ανάλογα την αίθουσα και την ημέρα: Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες. Παιδιά 2-14
ετών έκπτωση 30%
Αναχωρήσεις

19 Δεκεμβρίου

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

Hotel Sims

4*

πρωινό

269 €

309 €

159 €

Hotel Ananas

4*

πρωινό

275 €

315 €

159 €

Hotel Weinberger

4*

πρωινό

289 €

329 €

Hilton Danube

4*

πρωινό

349 €

399 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Φόροι Αεροδρ

145 €

1ο παιδί 2-12

159 €

Παρατηρήσεις
Ωράρια πτήσεων
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα
11:00-11:45
Μπρατισλάβα – Θεσ/νίκη
13:00-15:45

159 €

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής
3

Βιεννέζικη Μαγεία
1η μέρα : Πτήση για Μπρατισλάβα – Βιέννη
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μπρατισλάβα.
Άφιξη επιβίβαση στο πούλμαν και κατευθυνόμαστε στο κέντρο της
Βιέννης για να ξεκινήσουμε τη περιήγηση μας με το ανάκτορο
Mπελβεντέρε και 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. Τέλος
θα επισκεφτούμε Χριστουγεννιάτικες αγορές και ιδιαίτερα αυτές που
στήνονται στο Δημαρχείο και στο Τετράγωνο των μουσείων . Μεταφορά
στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για να
κάνετε την βόλτα σας στην στολισμένη Βιέννη και να περπατήσετε στους
μεγάλους εμπορικούς δρόμους του ιστορικού κέντρου ή να δειπνήσετε σε
ένα παραδοσιακό κελάρι. Διανυκτέρευση.
2η μέρα : Βιέννη – Ανάκτορα Σεμπρούν – περιπατητική ξενάγηση
Βιέννης
Μετά το πρωινό, θα ξεκινήσουμε για τα ανάκτορα Σενμπρούν, ένα από τα
σημαντικότερα και πιο ιστορικά ανάκτορα της Ευρώπης. Αποτελούσαν τα
θερινά ανάκτορα των Αψβούργων από το 18ο αιώνα έως το 1918 στην
Βιέννη της οποίας και αποτελεί σήμερα σπουδαίο τουριστικό πόλο έλξης
για εκατομμύρια επισκέπτες . Το Σεμπρούν έχει συνολικά 1.441 δωμάτια,
εκτός των 139 μαγειρείων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Ο χώρος γύρω
από το Ανάκτορο διαμορφώθηκε σ΄ ένα τεράστιο κήπο με πανέμορφα
λουλούδια περιτριγυρισμένα από 32 μαρμάρινα αγάλματα. Αξίζει
πραγματικά να το δείτε εσωτερικά για να μεταφερθείτε στην εποχή των

5 ημέρες / αναχ. 23 & 30 δεκΕΜΒΡΙΟΥ
βασιλιάδων και να νιώσετε τι σημαίνει να ζεις σαν βασιλιάς!! Στη συνέχεια
αναχωρούμε για να γνωρίσουμε πιο καλά τη Βιέννη συμμετέχοντας σε
μια περιπατητική ξενάγηση. Θα επισκεφτούμε το Νεογοτθικό Δημαρχείο
, το παλάτι Χόφμπουργκ, χειμερινή κατοικία των Αψβούργων, την
υπέροχη Ισπανική Σχολή Ιππασίας και θα καταλήξουμε μέσω Heumarkt
και Graben , στον Καθεδρικό Ναό της Πόλης, τον Άγιο Στέφανο .Σ τον
υπόλοιπο ελεύθερο χρόνο σας προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα από τα
πολυάριθμα μουσεία της Βιέννης, όπως την πινακοθήκη του ανακτόρου
Μπελβεντέρε με έργα των Κλίμτ, Μονέ, Ρενουάρ, Βαν Γκόγκ, το μουσείο
Αλμπερτίνα με ενδιαφέρουσες περιοδικές εκθέσεις, το μουσείο Ιστορίας
της Τέχνης, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία στον κόσμο που έχει στην
κατοχή του περίπου 60.000 πίνακες ζωγραφικής, το περίφημο Μuseums
Quartier, με παγκοσμίου ενδιαφέροντος εκθέσεις μοντέρνας τέχνης, που
περιλαμβάνει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
(MUMOK), το Κέντρο Τέχνης της καλλιέργειας, το Μουσείο Καπνού,
το Μουσείο Λέοπολντ. Ενδιαφέρον επίσης για τους μικρούς μας φίλους
είναι το παιδικό μουσείο Zoom, το Haus der Musik, κ.α. που μπορείτε να
επιλέξετε, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
ξεκούραση ή για όσους επιθυμούν Χριστουγεννιάτικο δείπνο μπορούν
να ετοιμαστούν για τα γνωστά «Κρασοχώρια» Πρόκειται βασικά για
γραφικές παραδοσιακές ταβέρνες, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει
παραδοσιακά φαγητά και ντόπιο κρασί συνοδεία βέβαια βιενέζικων
βιολιών και λοιπών οργάνων. Διανυκτέρευση .
3η μέρα : Βιέννη – Σάλτσμπουργκ
Πρωινό και ξεκινάμε την ημερήσια προαιρετική εκδρομή στο
αυτοκρατορικό Σάλτσμπουργκ. Mετά από μία θαυμάσια διαδρομή,
τμήμα της οποίας διέρχεται από την εντυπωσιακή περιοχή των Λιμνών
του Salzkammergut, θα φτάσουμε στη γενέτειρα του Mότσαρτ. Eδώ θα

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται:

Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Μπρατισλάβα – Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines. Αποσκευή 23Kg
κατά άτομο . Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.Πρωινό καθημερινά.Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο
στο ξενοδοχείο και αντίστροφα. Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται:Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 145€.Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά. Εκδρομές , ξεναγήσεις περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εκδρομής. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα,
αλατωρυχεία , θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Στο πακέτο εκδρομών - περιηγήσεων με τιμή συμμετοχής 50€, περιλαμβάνονται:

• Πανοραμική ξενάγηση Βιέννης • Ξενάγηση στα Ανάκτορα Σεμπρούν (δεν συμπεριλαμβάνεται το εισιτήριο εισόδου)
• Περιπατητική ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης • Επίσκεψη – περιήγηση Μπρατισλάβας

Προαιρετικές εκδρομές & υπηρεσίες

• Ημερήσια εκδρομή και ξενάγηση στο Σάλτσμπουργκ. (Τιμή συμμετοχής: 40€) • Ημερήσια εκδρομή στο Μπάντεν, τα Δάση
Μαγερλιγκ, στο Μέλκ και Κρέμς. (Τιμή συμμετοχής: 40€) • Βραδινή διασκέδαση με δείπνο στα κρασοχώρια του Γκρίντσιχ. (Τιμή
συμμετοχής: 35€) • Κοντσέρτο Κλασσικής μουσικής: (Ανάλογα την αίθουσα και την ημέρα) Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες
Παιδιά 2-14 ετών έκπτωση 30%).
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περάσουμε από τους κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ και τον ποταμό
Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα δούμε το
σπίτι του Mότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Kαθεδρικό Nαό της πόλης και το
Aββαείο του Aγ. Πέτρου. Xρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για καφέ και
βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις μεσαιωνικές
καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας . Διανυκτέρευση.
4η μέρα : Βιέννη – Δάση Μάγιερλιγκ – Μπάντεν – Μέλκ – Κρέμς
Πρωινό και προαιρετικά αναχώρηση για τα περίχωρα της Bιέννης, το
περίφημο Βιεννέζικο Δάσος. Εκεί 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. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το
μοναστήρι του Xαϊλιγκενκρόιτς θα συνεχίσουμε την εκδρομή μας με
επίσκεψη και γνωριμία της γνωστής λουτρόπολης Mπάντεν. Στη συνέχεια
αναχώρηση για την εκδρομή στο Μελκ, την κοιλάδα του Βάχαου και την
πόλη Κρεμς. Εδώ έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την πιο όμορφη
περιοχή του κρατιδίου της Κάτω Αυστρίας. Ξεκινάμε με επίσκεψη στο
περίφημο μοναστηριακό συγκρότημα του Μελκ με τη χιλιόχρονη ιστορία,
την ανεκτίμητη βιβλιοθήκη των Βενεδικτίνων μοναχών με τα σπάνια βιβλία
και χειρόγραφα, καθώς και μια από τις πιο εντυπωσιακές μπαρόκ εκκλησίες
της Κεντρικής Ευρώπης. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια καταπληκτική
διαδρομή από το Μελκ στο Dürnstein. Τα εκπληκτικά τοπία της Αυστρίας,
μαζί με τα γραφικά χωριουδάκια , θα μας μείνουν αποτυπωμένα για πάντα.
Μετά το τέλος της κρουαζιέρας και ακολουθώντας τη ροή του Δούναβη θα
διασχίσουμε την ειδυλλιακή κοιλάδα του Βάχαου, το πιο στενό πέρασμα
του ποταμού σε αυστριακό έδαφος. Περνώντας από γραφικά χωριά και
καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς οικισμούς, από αμπελώνες και κάστρα

θα καταλήξουμε στην γραφική κωμόπολη Dürnstein, με τους αμπελώνες
και τους καταπληκτικούς ποδηλατοδρόμους. Επίσης θα επισκεφθούμε
την αρχαιότερη πόλη της Κάτω Αυστρίας το Κρεμς. Περίπατος στο κέντρο
και τα μεσαιωνικά σοκάκια της πόλης μέχρι τη στιγμή αναχώρησης
για τη Βιέννη . Άφιξη στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα . Το βράδυ σας
προτείνουμε να απολαύσετε κοντσέρτο κλασσικής μουσικής με γνωστά
κομμάτια κλασσικής μουσικής και όπερας των μεγάλων Αυστριακών
συνθετών Στράους και Μότσαρτ . Διανυκτέρευση

Αναχωρήσεις

23 Δεκεμβρίου

5η μέρα : Βιέννη – Μπρατισλάβα – πτήση επιστροφής
Πρωινό και αναχώρηση για την γραφική πόλη της Σλοβακίας την
Μπρατισλάβα . Μια βόλτα στα στενά πεζοδρομημένα δρομάκια με τα
παστέλ κτήρια του 18ου αι. κάτω από το άγρυπνο «βλέμμα» του κάστρου,
θα σε ταξιδέψει πίσω στους μεσαιωνικούς χρόνους . Η περιπλάνηση
στην Παλαιά Πόλη θα ξεκινήσει από τις οδούς Michalska Venturska, με
τις αμέτρητες καφετέριες και τα εξαιρετικά μπαρόκ κτήρια. Στη συνέχεια
και αφού περιπλανηθείς σε όλα τα στενά του κέντρου, σειρά έχει η Πύλη

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early
booking

Τιμή / άτομο

Hotel Sims

4*

πρωινό

329 €

385 €

Hotel Ananas

4*

πρωινό

335 €

395 €

Hotel Weinberger

4*

πρωινό

345 €

395 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου
Αναχωρήσεις

Φόροι Αεροδρ.

του Αγίου Μιχαήλ (Michalska Brana), η μοναδική από τις τέσσερις πύλες
της μεσαιωνικής πόλης που διασώζεται έως σήμερα και αποτελεί ορόσημο
της Μπρατισλάβας. Κάτω από την πύλη θα δεις «Σημείο Μηδέν», απ’
όπου μετριούνται οι χιλιομετρικές αποστάσεις με τις άλλες πρωτεύουσες
του κόσμου. Εξαιρετικά είναι και ιδιόμορφα μπρούτζινα αγάλματα που
ξεπετάγονται στις πιο παράξενες τοποθεσίες της πόλης . Τέλος μεταφορά
στο αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας.

1ο παιδί 2-12
199 €

145 €

199 €

Κατηγ.

διατροφή

Early
booking

Τιμή / άτομο

Hotel Sims

4*

πρωινό

389 €

439 €

30 Δεκεμβρίου

199 €

Φόροι Αεροδρ.

1ο παιδί 2-12
279 €

145 €
4*

πρωινό

399 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Ωράρια πτήσεων
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα 11:30-13:15
Μπρατισλάβα – Θες/νίκη 13:30-16:15

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

Ξενοδοχείο

Hotel Ananas

Παρατηρήσεις

449 €

279 €

Παρατηρήσεις

Ωράρια πτήσεων
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα 13:00-13:45
Μπρατισλάβα – Θες/νίκη 14:30-17:15

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

Hotel Sims

Hotel Ananas
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Βιεννέζικη Μελωδία
1η μέρα : Πτήση για Μπρατισλάβα – Βιέννη
Συγκέντρωση το απόγευμα στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βιέννη. Άφιξη
επιβίβαση στο πούλμαν και μετάβαση στο ξενοδοχείο μας . Τακτοποίηση
στα δωμάτιά μας και διανυκτέρευση .
2η μέρα : Βιέννη – ξενάγηση πόλης - Ανάκτορα Σεμπρούν
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε τη περιήγηση μας με το ανάκτορο
Mπελβεντέρε και 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.
Τέλος θα επισκεφτούμε Χριστουγεννιάτικες αγορές και ιδιαίτερα αυτές
που στήνονται στο Δημαρχείο και στο Τετράγωνο των μουσείων . Στη
συνέχεια θα γνωρίσουμε πιο καλά τη Βιέννη συμμετέχοντας σε μια
περιπατητική ξενάγηση. Θα επισκεφτούμε το Νεογοτθικό Δημαρχείο , το
παλάτι Χόφμπουργκ, χειμερινή κατοικία των Αψβούργων, την υπέροχη
Ισπανική Σχολή Ιππασίας και θα καταλήξουμε μέσω Heumarkt και Graben
, στον Καθεδρικό Ναό της Πόλης, τον Άγιο Στέφανο .Σ τον υπόλοιπο
ελεύθερο χρόνο σας προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα από τα πολυάριθμα
μουσεία της Βιέννης, όπως την πινακοθήκη του ανακτόρου Μπελβεντέρε
με έργα των Κλίμτ, Μονέ, Ρενουάρ, Βαν Γκόγκ, το μουσείο Αλμπερτίνα
με ενδιαφέρουσες περιοδικές εκθέσεις, το μουσείο Ιστορίας της Τέχνης,
ένα από τα σημαντικότερα μουσεία στον κόσμο που έχει στην κατοχή του
περίπου 60.000 πίνακες ζωγραφικής, το περίφημο Μuseums Quartier, με
παγκοσμίου ενδιαφέροντος εκθέσεις μοντέρνας τέχνης, που περιλαμβάνει
το Κέντρο Αρχιτεκτονικής, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (MUMOK), το
Κέντρο Τέχνης της καλλιέργειας, το Μουσείο Καπνού, το Μουσείο Λέοπολντ.
Ελεύθερος χρόνος στη πόλη . Όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν
προαιρετικά σε επίσκεψη – ξενάγηση στα ανάκτορα Σενμπρούν, ένα από
τα σημαντικότερα και πιο ιστορικά ανάκτορα της Ευρώπης. Αποτελούσαν
τα θερινά ανάκτορα των Αψβούργων από το 18ο αιώνα έως το 1918
στην Βιέννη της οποίας και αποτελεί σήμερα σπουδαίο τουριστικό πόλο
έλξης για εκατομμύρια επισκέπτες . Το Σεμπρούν έχει συνολικά 1.441
δωμάτια, εκτός των 139 μαγειρείων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Ο

5 ημέρες / αναχ. 23 δεκΕΜΒΡΙΟΥ

χώρος γύρω από το Ανάκτορο διαμορφώθηκε σ΄ ένα τεράστιο κήπο με
πανέμορφα λουλούδια περιτριγυρισμένα από 32 μαρμάρινα αγάλματα.
Αξίζει πραγματικά να το δείτε εσωτερικά για να μεταφερθείτε στην
εποχή των βασιλιάδων και να νιώσετε τι σημαίνει να ζεις σαν βασιλιάς!!
Στη συνέχεια μετάβαση στο κέντρο της πόλης και ελεύθερος χρόνος για
καφέ και περίπατο στο ιστορικό κέντρο . Το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο ξεκούραση ή για όσους επιθυμούν Χριστουγεννιάτικο δείπνο
μπορούν να ετοιμαστούν για τα γνωστά «Κρασοχώρια» Πρόκειται βασικά
για γραφικές παραδοσιακές ταβέρνες, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει
παραδοσιακά φαγητά και ντόπιο κρασί συνοδεία βέβαια βιενέζικων
βιολιών και λοιπών οργάνων. Διανυκτέρευση .
3η μέρα : Βιέννη – Σάλτσμπουργκ
Πρωινό και ξεκινάμε την ημερήσια προαιρετική εκδρομή στο
αυτοκρατορικό Σάλτσμπουργκ. Mετά από μία θαυμάσια διαδρομή,
τμήμα της οποίας διέρχεται από την εντυπωσιακή περιοχή των Λιμνών
του Salzkammergut, θα φτάσουμε στη γενέτειρα του Mότσαρτ. Eδώ θα
περάσουμε από τους κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ και τον ποταμό
Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα δούμε το
σπίτι του Mότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Kαθεδρικό Nαό της πόλης και το
Aββαείο του Aγ. Πέτρου. Xρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για καφέ και
βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις μεσαιωνικές
καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας . Διανυκτέρευση.
4η μέρα : Βιέννη – Δάση Μάγιερλιγκ – Μπάντεν – Μέλκ – Κρέμς
Πρωινό και προαιρετικά αναχώρηση για τα περίχωρα της Bιέννης, το
περίφημο Βιεννέζικο Δάσος. Εκεί 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. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το
μοναστήρι του Xαϊλιγκενκρόιτς θα συνεχίσουμε την εκδρομή μας με
επίσκεψη και γνωριμία της γνωστής λουτρόπολης Mπάντεν. Στη συνέχεια
αναχώρηση για την εκδρομή στο Μελκ, την κοιλάδα του Βάχαου και την
πόλη Κρεμς. Εδώ έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την πιο όμορφη
περιοχή του κρατιδίου της Κάτω Αυστρίας. Ξεκινάμε με επίσκεψη στο
περίφημο μοναστηριακό συγκρότημα του Μελκ με τη χιλιόχρονη ιστορία,

την ανεκτίμητη βιβλιοθήκη των Βενεδικτίνων μοναχών με τα σπάνια βιβλία
και χειρόγραφα, καθώς και μια από τις πιο εντυπωσιακές μπαρόκ εκκλησίες
της Κεντρικής Ευρώπης. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια καταπληκτική
διαδρομή από το Μελκ στο Dürnstein. Τα εκπληκτικά τοπία της Αυστρίας,
μαζί με τα γραφικά χωριουδάκια , θα μας μείνουν αποτυπωμένα για πάντα.
Μετά το τέλος της κρουαζιέρας και ακολουθώντας τη ροή του Δούναβη θα
διασχίσουμε την ειδυλλιακή κοιλάδα του Βάχαου, το πιο στενό πέρασμα
του ποταμού σε αυστριακό έδαφος. Περνώντας από γραφικά χωριά και
καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς οικισμούς, από αμπελώνες και κάστρα
θα καταλήξουμε στην γραφική κωμόπολη Dürnstein, με τους αμπελώνες
και τους καταπληκτικούς ποδηλατοδρόμους. Επίσης θα επισκεφθούμε
την αρχαιότερη πόλη της Κάτω Αυστρίας το Κρεμς. Περίπατος στο κέντρο
και τα μεσαιωνικά σοκάκια της πόλης μέχρι τη στιγμή αναχώρησης
για τη Βιέννη . Άφιξη στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα . Το βράδυ σας
προτείνουμε να απολαύσετε κοντσέρτο κλασσικής μουσικής με γνωστά
κομμάτια κλασσικής μουσικής και όπερας των μεγάλων Αυστριακών
συνθετών Στράους και Μότσαρτ . Διανυκτέρευση
5η μέρα : Βιέννη – Μπρατισλάβα – πτήση επιστροφής
Πρωινό και αναχώρηση για την γραφική πόλη της Σλοβακίας την
Μπρατισλάβα . Μια βόλτα στα στενά πεζοδρομημένα δρομάκια με τα
παστέλ κτήρια του 18ου αι. κάτω από το άγρυπνο «βλέμμα» του κάστρου,
θα σε ταξιδέψει πίσω στους μεσαιωνικούς χρόνους . Η περιπλάνηση
στην Παλαιά Πόλη θα ξεκινήσει από τις οδούς Michalska Venturska, με
τις αμέτρητες καφετέριες και τα εξαιρετικά μπαρόκ κτήρια. Στη συνέχεια
και αφού περιπλανηθείς σε όλα τα στενά του κέντρου, σειρά έχει η Πύλη
του Αγίου Μιχαήλ (Michalska Brana), η μοναδική από τις τέσσερις πύλες
της μεσαιωνικής πόλης που διασώζεται έως σήμερα και αποτελεί ορόσημο
της Μπρατισλάβας. Κάτω από την πύλη θα δεις «Σημείο Μηδέν», απ’
όπου μετριούνται οι χιλιομετρικές αποστάσεις με τις άλλες πρωτεύουσες
του κόσμου. Εξαιρετικά είναι και ιδιόμορφα μπρούτζινα αγάλματα που
ξεπετάγονται στις πιο παράξενες τοποθεσίες της πόλης . Ελεύθερος
χρόνος για καφέ και γεύμα στο ιστορικό κέντρο. Τέλος μεταφορά στο
αεροδρόμιο της Βιέννης όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας.

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται:

Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Βιέννη-Θεσσαλονίκη με πτήσεις της Ryan air. Αποσκευή 23Kg κατά άτομο. Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό καθημερινά. Τη
μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα.Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 145€. Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Εκδρομές , ξεναγήσεις περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο
πρόγραμμα εκδρομής. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Στο πακέτο εκδρομών - περιηγήσεων με τιμή συμμετοχής 40€, περιλαμβάνονται:

• Πανοραμική ξενάγηση Βιέννης. • Περιπατητική ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης. • Επίσκεψη – περιήγηση Μπρατισλάβας.

Προαιρετικές εκδρομές & υπηρεσίες

• Ημερήσια εκδρομή και ξενάγηση στο Σάλτσμπουργκ . Τιμή συμμετοχής : 40€. Ξενάγηση στο Ανάκτορο Σεμπρούν . Τιμή συμμετοχής 30€ με το εισιτήριο για το Ανάκτορο . Ημερήσια εκδρομή στο
Μπάντεν, τα Δάση Μαγερλιγκ, στο Μέλκ και Κρέμς . Τιμή συμμετοχής : 40€. Βραδινή διασκέδαση με δείπνο στα κρασοχώρια του Γκρίντσιχ . Τιμή συμμετοχής : 35€. Κοντσέρτο Κλασσικής μουσικής
: Ανάλογα την αίθουσα και την ημέρα : Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες. Παιδιά 2-14 ετών έκπτωση 30%
Αναχωρήσεις

23 Δεκεμβρίου

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Hotel Sims

4*

πρωινό

229 €

Hotel Ananas

4*

πρωινό

239 €

Hotel Weinberger

4*

πρωινό

249 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου
6

Φόροι Αεροδρ

65 €

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

89 €

Ωράρια πτήσεων Ryanair
Θεσ/νίκη-Βιέννη 21:55-22:05
Βιέννη – Θεσ/νίκη 18:40-21:25
* Η εκδρομή υπολογίστηκε με αεροπορικό
εισιτήριο 115€ με τους φόρους

89 €
89 €

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

Βιεννέζικη Μελωδία
1η μέρα : Πτήση για Μπρατισλάβα – Βιέννη
Συγκέντρωση το απόγευμα στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βιέννη. Άφιξη
επιβίβαση στο πούλμαν και μετάβαση στο ξενοδοχείο μας . Τακτοποίηση
στα δωμάτιά μας και διανυκτέρευση .
2η μέρα : Βιέννη – ξενάγηση πόλης - Ανάκτορα Σεμπρούν
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε τη περιήγηση μας με το ανάκτορο
Mπελβεντέρε και 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.
Τέλος θα επισκεφτούμε Χριστουγεννιάτικες αγορές και ιδιαίτερα αυτές
που στήνονται στο Δημαρχείο και στο Τετράγωνο των μουσείων . Στη
συνέχεια θα γνωρίσουμε πιο καλά τη Βιέννη συμμετέχοντας σε μια
περιπατητική ξενάγηση. Θα επισκεφτούμε το Νεογοτθικό Δημαρχείο , το
παλάτι Χόφμπουργκ, χειμερινή κατοικία των Αψβούργων, την υπέροχη
Ισπανική Σχολή Ιππασίας και θα καταλήξουμε μέσω Heumarkt και Graben
, στον Καθεδρικό Ναό της Πόλης, τον Άγιο Στέφανο .Σ τον υπόλοιπο
ελεύθερο χρόνο σας προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα από τα πολυάριθμα
μουσεία της Βιέννης, όπως την πινακοθήκη του ανακτόρου Μπελβεντέρε
με έργα των Κλίμτ, Μονέ, Ρενουάρ, Βαν Γκόγκ, το μουσείο Αλμπερτίνα
με ενδιαφέρουσες περιοδικές εκθέσεις, το μουσείο Ιστορίας της Τέχνης,
ένα από τα σημαντικότερα μουσεία στον κόσμο που έχει στην κατοχή του

4 ημέρες / αναχ. 27 δεκΕΜΒΡΙΟΥ

περίπου 60.000 πίνακες ζωγραφικής, το περίφημο Μuseums Quartier, με
παγκοσμίου ενδιαφέροντος εκθέσεις μοντέρνας τέχνης, που περιλαμβάνει
το Κέντρο Αρχιτεκτονικής, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (MUMOK),
το Κέντρο Τέχνης της καλλιέργειας, το Μουσείο Καπνού, το Μουσείο
Λέοπολντ. Ελεύθερος χρόνος στη πόλη . Όσοι επιθυμούν μπορούν
να συμμετέχουν προαιρετικά σε επίσκεψη – ξενάγηση στα ανάκτορα
Σενμπρούν, ένα από τα σημαντικότερα και πιο ιστορικά ανάκτορα της
Ευρώπης. Αποτελούσαν τα θερινά ανάκτορα των Αψβούργων από το 18ο
αιώνα έως το 1918 στην Βιέννη της οποίας και αποτελεί σήμερα σπουδαίο
τουριστικό πόλο έλξης για εκατομμύρια επισκέπτες . Το Σεμπρούν έχει
συνολικά 1.441 δωμάτια, εκτός των 139 μαγειρείων που περιλαμβάνονται
σε αυτό. Ο χώρος γύρω από το Ανάκτορο διαμορφώθηκε σ΄ ένα τεράστιο
κήπο με πανέμορφα λουλούδια περιτριγυρισμένα από 32 μαρμάρινα
αγάλματαΑξίζει πραγματικά να το δείτε εσωτερικά για να μεταφερθείτε
στην εποχή των βασιλιάδων και να νιώσετε τι σημαίνει να ζεις σαν βασιλιάς!!
Στη συνέχεια μετάβαση στο κέντρο της πόλης και ελεύθερος χρόνος για
καφέ και περίπατο στο ιστορικό κέντρο . Το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο ξεκούραση ή για όσους επιθυμούν Χριστουγεννιάτικο δείπνο
μπορούν να ετοιμαστούν για τα γνωστά «Κρασοχώρια» Πρόκειται βασικά
για γραφικές παραδοσιακές ταβέρνες, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει
παραδοσιακά φαγητά και ντόπιο κρασί συνοδεία βέβαια βιενέζικων
βιολιών και λοιπών οργάνων. Διανυκτέρευση .
3η μέρα : Βιέννη – Σάλτσμπουργκ
Πρωινό και ξεκινάμε την ημερήσια προαιρετική εκδρομή στο
αυτοκρατορικό Σάλτσμπουργκ. Mετά από μία θαυμάσια διαδρομή,

τμήμα της οποίας διέρχεται από την εντυπωσιακή περιοχή των Λιμνών
του Salzkammergut, θα φτάσουμε στη γενέτειρα του Mότσαρτ. Eδώ θα
περάσουμε από τους κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ και τον ποταμό
Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα δούμε το
σπίτι του Mότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Kαθεδρικό Nαό της πόλης και το
Aββαείο του Aγ. Πέτρου. Xρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για καφέ και
βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις μεσαιωνικές
καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας . Διανυκτέρευση.
4η μέρα : Βιέννη – Μπρατισλάβα – πτήση επιστροφής
Πρωινό και αναχώρηση για την γραφική πόλη της Σλοβακίας την
Μπρατισλάβα . Μια βόλτα στα στενά πεζοδρομημένα δρομάκια με τα
παστέλ κτήρια του 18ου αι. κάτω από το άγρυπνο «βλέμμα» του κάστρου,
θα σε ταξιδέψει πίσω στους μεσαιωνικούς χρόνους . Η περιπλάνηση
στην Παλαιά Πόλη θα ξεκινήσει από τις οδούς Michalska Venturska, με
τις αμέτρητες καφετέριες και τα εξαιρετικά μπαρόκ κτήρια. Στη συνέχεια
και αφού περιπλανηθείς σε όλα τα στενά του κέντρου, σειρά έχει η Πύλη
του Αγίου Μιχαήλ (Michalska Brana), η μοναδική από τις τέσσερις πύλες
της μεσαιωνικής πόλης που διασώζεται έως σήμερα και αποτελεί ορόσημο
της Μπρατισλάβας. Κάτω από την πύλη θα δεις «Σημείο Μηδέν», απ’
όπου μετριούνται οι χιλιομετρικές αποστάσεις με τις άλλες πρωτεύουσες
του κόσμου. Εξαιρετικά είναι και ιδιόμορφα μπρούτζινα αγάλματα που
ξεπετάγονται στις πιο παράξενες τοποθεσίες της πόλης . Ελεύθερος
χρόνος για καφέ και γεύμα στο ιστορικό κέντρο. Τέλος μεταφορά στο
αεροδρόμιο της Βιέννης όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας.

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται:

Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Βιέννη-Θεσσαλονίκη με πτήσεις της Ryan air. Χειραποσκευή 8Kg. Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Πρωινό καθημερινά.
Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα. Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται:Φόρος διαμονής. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 65€. Έξτρα αποσκευή (ζητήστε τιμή ανάλογα με το μέγεθος & το βάρος). Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Εκδρομές , ξεναγήσεις περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εκδρομής. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία , θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν
αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Στο πακέτο εκδρομών - περιηγήσεων με τιμή συμμετοχής 40€, περιλαμβάνονται:

• Πανοραμική ξενάγηση Βιέννης • Ξενάγηση στα Ανάκτορα Σεμπρούν ( δεν συμπεριλαμβάνεται το εισιτήριο εισόδου ) • Περιπατητική ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης • Επίσκεψη –
περιήγηση Μπρατισλάβας

Προαιρετικές εκδρομές & υπηρεσίες

• Ημερήσια εκδρομή και ξενάγηση στο Σάλτσμπουργκ . Τιμή συμμετοχής : 40€. Βραδινή διασκέδαση με δείπνο στα κρασοχώρια του Γκρίντσιχ . Τιμή συμμετοχής : 35€. Κοντσέρτο Κλασσικής μουσικής
: Ανάλογα την αίθουσα και την ημέρα : Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες. Παιδιά 2-14 ετών έκπτωση 30%.
Αναχωρήσεις
27 Δεκεμβρίου

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Hotel Sims

4*

πρωινό

325 €

Hotel Ananas

4*

πρωινό

329 €

Hotel Weinberger

4*

πρωινό

335 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Φόροι Αεροδρ
65 €

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

199 €

Ωράρια πτήσεων
Θεσ/νίκη-Βιέννη 21:50-22:45
Βιέννη – Θεσ/νίκη 18:00-20:45
* Η εκδρομή υπολογίστηκε με αεροπορικό
εισιτήριο 115€ με τους φόρους

199 €
199 €

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

Ωράρια πτήσεων Wizzair : Θεσ/νίκη-Βιέννη 21:55-22:50 & Βιέννη – Θεσ/νίκη 18:25-21:15

****

Hotel Sims

Hotel Ananas
7

BIENNH–ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 5 ημέρες/αναχ. 19, 23, 30 δεκΕΜΒΡΙΟΥ
1η μέρα : Πτήση για Μπρατισλάβα – ξενάγηση - Βουδαπέστη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στο αεροσκάφος
της Aegean Airlines για την πτήση μας στη Μπρατισλάβα. Άφιξη
για την γραφική πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Μια βόλτα στα
στενά πεζοδρομημένα δρομάκια με τα παστέλ κτήρια του 18ου
αι. κάτω από το άγρυπνο «βλέμμα» του κάστρου, θα σε ταξιδέψει
πίσω στους μεσαιωνικούς χρόνους . Η περιπλάνηση στην Παλαιά
Πόλη θα ξεκινήσει από τις οδούς Michalska Venturska, με τις
αμέτρητες καφετέριες και τα εξαιρετικά μπαρόκ κτήρια. Στη
συνέχεια και αφού περιπλανηθείς σε όλα τα στενά του κέντρου,
σειρά έχει η Πύλη του Αγίου Μιχαήλ (Michalska Brana), η μοναδική
από τις τέσσερις πύλες της μεσαιωνικής πόλης που διασώζεται
έως σήμερα και αποτελεί ορόσημο της Μπρατισλάβας. Κάτω
από την πύλη θα δεις «Σημείο Μηδέν», απ’ όπου μετριούνται
οι χιλιομετρικές αποστάσεις με τις άλλες πρωτεύουσες του
κόσμου. Εξαιρετικά είναι και ιδιόμορφα μπρούτζινα αγάλματα
που ξεπετάγονται στις πιο παράξενες τοποθεσίες της πόλης . Στη
συνέχεια αναχώρηση για τη Βουδαπέστη . Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας . Το βράδυ με τη συνοδεία του αρχηγού μας
, επίσκεψη στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο γι μια πρώτη
γνωριμία με τη πόλη . Διανυκτέρευση .
2η μέρα : Βουδαπέστη – ξενάγηση πόλης
Πρωινό και αμέσως θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας ξενάγηση
από την Πέστη όπου θα δούμε το Κοινοβούλιο, την πλατεία
των Ηρώων που κοσμείται από τα αγάλματα των βασιλέων
της Ουγγαρίας, το κτίριο της Όπερας, τον Καθεδρικό του
Αγίου Στεφάνου και την λεωφόρο Αντράσι. Διασχίζοντας την
ομορφότερη από τις οκτώ γέφυρες, αυτή των Αλυσίδων, θα
συνεχίσουμε την ξενάγηση στην πλευρά της Βούδας με τον λόφο
του Γκέλερντ και το άγαλμα να δεσπόζει στην κορυφή του, τον
Πύργο των Ψαράδων και την εκκλησία του Ματτίας. Το μεσημέρι
σας προτείνουμε κρουαζιέρα στο Δούναβη για να θαυμάσετε
την πόλη από την ομορφότερη οπτική γωνία .To βράδυ σας
προτείνουμε να δειπνήσετε υπό τους ήχους των τσιγγάνικων
βιολιών και να γευτείτε το εκλεκτής ποιότητας κρασί «αίμα του
ταύρου».

3η μέρα : Βουδαπέστη – Παραδουνάβια χωριά – Βιεννέζικα
Δάση - Μπάντεν – Βιέννη
Πρωινό και αναχώρηση για τα παραδουνάβια χωριά. Θα δούμε
τον Άγιο Ανδρέα (Σεντέντρε στα ουγγρικά), το χωριό των
καλλιτεχνών, στην συνέχεια θα ανηφορήσουμε στο Βίσενγκρατ
με το μεσαιωνικό κάστρο και την υπέροχη θέα, και θα καταλήξουμε
στο Έστεργκομ που υπήρξε στο παρελθόν πρωτεύουσα της
Ουγγαρίας. Ο Μητροπολιτικός Ναός που θα επισκεφθούμε και
το θησαυροφυλάκιο μαρτυρούν την σπουδαιότητα της περιοχής.
Συνεχίζουμε για τα περίχωρα της Bιέννης, το περίφημο
Βιεννέζικο Δάσος. Εκεί 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. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Xαϊλιγκενκρόιτς
θα συνεχίσουμε την εκδρομή μας με επίσκεψη και γνωριμία
της γνωστής λουτρόπολης Mπάντεν . Τελευταία μας στάση η
Βιέννη . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Το απόγευμα σας
προτείνουμε να το αφιερώσετε στις Χριστουγεννιάτικες αγορές
. Θα έχετε χρόνο να θαυμάσετε τα στολισμένα χριστουγεννιάτικα
δέντρα, τη φάτνη, τα ζαχαρόσπιτα, το Καρουσέλ, το τρενάκι,
τα δεκάδες μαγαζάκια με εορταστικά δώρα και το λούνα πάρκ,
στους φαντασμαγορικά στολισμένους δρόμους όπου συναντάμε
χαρούμενες μπάντες, άμαξες με άλογα, άρωμα από ψημένα
κάστανα, καβουρδισμένα αμύγδαλα και ζαχαρωμένα φρούτα,
ξύλινοι πάγκοι με ντόπια προϊόντα και ζεστά ροφήματα,
στολισμένοι δρόμοι, παραμυθένιες παραστάσεις και σκηνικά
που συνθέτουν την πιο φημισμένη Χριστουγεννιάτικη αγορά της
Ευρώπης και μας φέρνουν στο νου τη μαγεία της πρέσβειρας του
χριστουγεννιάτικου πνεύματος.
4η μέρα : Βιέννη – ξενάγηση πόλης - Ανάκτορα Σεμπρούν
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε τη περιήγηση μας με το ανάκτορο
Mπελβεντέρε και 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

Στο πακέτο εκδρομής περιλαμβάνονται:

Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Μπρατισλάβα - Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines. Τέσσερις (4)
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*Πρωινό καθημερινά. Επισκέψεις – περιηγήσεις – ξεναγήσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό
μας πρόγραμμα. Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα.Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.ΦΠΑ.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία ,
θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
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του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε
στον καθεδρικό ναό του Aγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε
την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Τέλος θα
επισκεφτούμε Χριστουγεννιάτικες αγορές και ιδιαίτερα αυτές
που στήνονται στο Δημαρχείο και στο Τετράγωνο των μουσείων .
Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε πιο καλά τη Βιέννη συμμετέχοντας
σε μια περιπατητική ξενάγηση. Θα επισκεφτούμε το Νεογοτθικό
Δημαρχείο , το παλάτι Χόφμπουργκ, χειμερινή κατοικία των
Αψβούργων, την υπέροχη Ισπανική Σχολή Ιππασίας και θα
καταλήξουμε μέσω Heumarkt και Graben , στον Καθεδρικό Ναό
της Πόλης, τον Άγιο Στέφανο .Σ τον υπόλοιπο ελεύθερο χρόνο
σας προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα από τα πολυάριθμα
μουσεία της Βιέννης, όπως την πινακοθήκη του ανακτόρου
Μπελβεντέρε με έργα των Κλίμτ, Μονέ, Ρενουάρ, Βαν Γκόγκ, το
μουσείο Αλμπερτίνα με ενδιαφέρουσες περιοδικές εκθέσεις, το
μουσείο Ιστορίας της Τέχνης, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία
στον κόσμο που έχει στην κατοχή του περίπου 60.000 πίνακες
ζωγραφικής, το περίφημο Μuseums Quartier, με παγκοσμίου
ενδιαφέροντος εκθέσεις μοντέρνας τέχνης, που περιλαμβάνει το
Κέντρο Αρχιτεκτονικής, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (MUMOK),
το Κέντρο Τέχνης της καλλιέργειας, το Μουσείο Καπνού,
το Μουσείο Λέοπολντ. Ελεύθερος χρόνος στη πόλη . Όσοι
επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά σε επίσκεψη –
ξενάγηση στα ανάκτορα Σενμπρούν, ένα από τα σημαντικότερα
και πιο ιστορικά ανάκτορα της Ευρώπης. Αποτελούσαν τα θερινά
ανάκτορα των Αψβούργων από το 18ο αιώνα έως το 1918 στην
Βιέννη της οποίας και αποτελεί σήμερα σπουδαίο τουριστικό πόλο
έλξης για εκατομμύρια επισκέπτες . Το Σεμπρούν έχει συνολικά
1.441 δωμάτια, εκτός των 139 μαγειρείων που περιλαμβάνονται
σε αυτό. Ο χώρος γύρω από το Ανάκτορο διαμορφώθηκε σ΄
ένα τεράστιο κήπο με πανέμορφα λουλούδια περιτριγυρισμένα
από 32 μαρμάρινα αγάλματα. Αξίζει πραγματικά να το δείτε
εσωτερικά για να μεταφερθείτε στην εποχή των βασιλιάδων
και να νιώσετε τι σημαίνει να ζεις σαν βασιλιάς. Στη συνέχεια
μετάβαση στο κέντρο της πόλης και ελεύθερος χρόνος για καφέ
και περίπατο στο ιστορικό κέντρο . Το απόγευμα επιστροφή
στο ξενοδοχείο ξεκούραση ή για όσους επιθυμούν μπορούν να
ετοιμαστούν για τα γνωστά «Κρασοχώρια» Πρόκειται βασικά

για γραφικές παραδοσιακές ταβέρνες, όπου μπορεί κανείς να
απολαύσει παραδοσιακά φαγητά και ντόπιο κρασί συνοδεία
βέβαια βιενέζικων βιολιών και λοιπών οργάνων. Διανυκτέρευση .
5η μέρα : Βιέννη – Μπρατισλάβα – πτήση επιστροφής
Πρωινό και αναχώρηση για την γραφική πόλη της Σλοβακίας την
Μπρατισλάβα . Μια βόλτα στα στενά πεζοδρομημένα δρομάκια με
τα παστέλ κτήρια του 18ου αι. κάτω από το άγρυπνο «βλέμμα»
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

του κάστρου, θα σε ταξιδέψει πίσω στους μεσαιωνικούς χρόνους
. Η περιπλάνηση στην Παλαιά Πόλη θα ξεκινήσει από τις οδούς
Michalska Venturska, με τις αμέτρητες καφετέριες και τα
εξαιρετικά μπαρόκ κτήρια. Στη συνέχεια και αφού περιπλανηθείς
σε όλα τα στενά του κέντρου, σειρά έχει η Πύλη του Αγίου
Μιχαήλ (Michalska Brana), η μοναδική από τις τέσσερις πύλες
της μεσαιωνικής πόλης που διασώζεται έως σήμερα και αποτελεί
ορόσημο της Μπρατισλάβας. Κάτω από την πύλη θα δεις «Σημείο
διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

Μηδέν», απ’ όπου μετριούνται οι χιλιομετρικές αποστάσεις με τις
άλλες πρωτεύουσες του κόσμου. Εξαιρετικά είναι και ιδιόμορφα
μπρούτζινα αγάλματα που ξεπετάγονται στις πιο παράξενες
τοποθεσίες της πόλης . Ελεύθερος χρόνος για καφέ και γεύμα στο
ιστορικό κέντρο. Τέλος μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης
όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας.

Φόροι Αεροδρ

1ο παιδί 2-12

Hotel Ananas-Βιέννη
19 Δεκεμβρίου

4*

Hotel Mercure Korona
Βουδαπέστη

πρωινό

375 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

435 €

145 €

275 €

4*

Hotel Mercure Korona
Βουδαπέστη

πρωινό

Early booking

Τιμή / άτομο

439 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Φόροι Αεροδρ

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

349 €

Ωράρια πτήσεων
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα
11:30-13:15
Μπρατισλάβα – Θεσ/νίκη
13:30-16:15

499 €

145 €

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

Early booking

Τιμή / άτομο

Φόροι Αεροδρ

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

469 €

Ωράρια πτήσεων
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα
13:00-13:45
Μπρατισλάβα – Θεσ/νίκη
14:30-17:15

Hotel Ananas -Βιέννη
30 Δεκεμβρίου

4*

πρωινό

449 €

509 €

145 €

Hotel Mercure Korona
Βουδαπέστη
Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Ωράρια πτήσεων
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα
11:00-11:45
Μπρατισλάβα – Θεσ/νίκη
13:00-15:45

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

Hotel Ananas-Βιέννη
23 Δεκεμβρίου

Παρατηρήσεις

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

Hotel Mercure Korona

Hotel Ananas
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ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
1η μέρα : Πτήση για Μπρατισλάβα –Βουδαπέστη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στο αεροσκάφος
της Aegean Airlines για την πτήση μας στη Μπρατισλάβα. Άφιξη
για την γραφική πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Μια βόλτα στα στενά
πεζοδρομημένα δρομάκια με τα παστέλ κτήρια του 18ου αι. κάτω
από το άγρυπνο «βλέμμα» του κάστρου, θα σε ταξιδέψει πίσω
στους μεσαιωνικούς χρόνους . Η περιπλάνηση στην Παλαιά Πόλη
θα ξεκινήσει από τις οδούς Michalska Venturska, με τις αμέτρητες
καφετέριες και τα εξαιρετικά μπαρόκ κτήρια. Στη συνέχεια και
αφού περιπλανηθείς σε όλα τα στενά του κέντρου, σειρά έχει η
Πύλη του Αγίου Μιχαήλ (Michalska Brana), η μοναδική από τις
τέσσερις πύλες της μεσαιωνικής πόλης που διασώζεται έως σήμερα
και αποτελεί ορόσημο της Μπρατισλάβας. Κάτω από την πύλη θα
δεις «Σημείο Μηδέν», απ’ όπου μετριούνται οι χιλιομετρικές
αποστάσεις με τις άλλες πρωτεύουσες του κόσμου. Εξαιρετικά
είναι και ιδιόμορφα μπρούτζινα αγάλματα που ξεπετάγονται στις
πιο παράξενες τοποθεσίες της πόλης . Στη συνέχεια αναχώρηση
για τη Βουδαπέστη . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας . Το βράδυ με τη συνοδεία του αρχηγού μας , επίσκεψη στο
πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο γι μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη
. Διανυκτέρευση .
2η ηµέρα: ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ (Ξενάγηση πόλης) – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
∆ΟΥΝΑΒΗ – NEW YORK CAFÉ
Πρωινό και ξεκινάµε την ξενάγηση στην πόλη που χωρίζεται από
το ∆ούναβη, στη Bούδα και την Πέστη. Θα δούµε τη γέφυρα των
Λεόντων, το πανέµορφο νησάκι της Mαργαρίτας, τη µεγαλοπρεπή
πλατεία των Hρώων, τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, τον Πύργο των
Ψαράδων, την Eκκλησία του Mατίας στη Bούδα και την περιοχή
των Παλατιών στην Πέστη. Θα τελειώσουµε την ξενάγηση
µε επίσκεψη στο λόφο του Γκέλερτ, όπου θα θαυµάσουµε το
άγαλµα της Nίκης, αφιερωµένο στους ήρωες του B΄ Παγκόσµιου
πόλεµου. Το απόγευµα σας προτείνουμε κρουαζιέρα στο ∆ούναβη
για να θαυµάσετε από µια άλλη οπτική γωνία τα µμεγαλοπρεπή
κτίρια του Κοινοβουλίου και του Πύργου των Ψαράδων. Τέλος

5 ημέρες /αναχ. 19, 23, 30 δεκΕΜΒΡΙΟΥ

σας προτείνουµε να πείτε ένα καφέ στο New York Café που έχει
χαρακτηριστεί από πολλούς ως ένα από τα καλύτερα καφέ σε όλο
τον κόσµο! Η ατμόσφαιρα του θα σας οδηγήσει σε παλαιές εποχές
που αποπνέουν φινέτσα και κλάση. Είναι σαν να πίνεις καφέ σε
µουσείο...
3η ηµέρα: ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), ένα
παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούµε το µουσείο
κεραµικής τέχνης της γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς, και την ορθόδοξη
εκκλησία του 1752. Περιπλανηθείτε στο χωριό των Καλλιτεχνών
και των Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος
Ανδρέας, όπου µπορείτε να αγοράσετε κρύσταλλα, πορσελάνες
και πολλά αναµνηστικά δώρα. Συνεχίζουµε για το Visegrad,
το επόµενο χωριό πάνω στο ∆ούναβη. Θα θαυµάσουµε και θα
περιηγηθούµε στα δύο τεράστια κάστρα, χτισµένα από τον Βασιλιά
Μπέλα ∆’ 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 ∆ούναβη από το κάστρο,
ιδανική για φωτογραφίες.
4η ηµέρα: ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΠΑΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΒΟΥ∆Α
Πρωινό και σήµερα θα πρωτοτυπήσουμε στη περιήγηση στη Βούδα
κάνοντας περιπατητική ξενάγηση. Θα πάρουµε το τελεφερίκ (έξοδα
εξ ιδίων). Αφού επιβιβαστούμε στο τελεφερίκ που βρίσκεται στη
βάση του λόφου Γιάνου θα εξερευνήσουμε την περιοχή κάστρου
που υψώνεται στα 175 µ. πάνω από τη στάθµη του ∆ούναβη. Θα
περπατήσουµε σε όλο το συγκρότηµα κάστρου του λόφου που
είναι µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµίας όπου θα
δούµε τον πύργο των ψαράδων. Οι πύργοι του έχουν το σχήµα
των σκηνων των Μαγιαρών. Θα δούµε το ναό του Ματθία που

Στο πακέτο εκδρομής περιλαμβάνονται:

Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Μπρατισλάβα - Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines. Τρείς (4)
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*. Πρωινό καθημερινά. Επισκέψεις – περιηγήσεις – ξεναγήσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό
μας πρόγραμμα. Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα.Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία , θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
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κατασκευάστηκε επί βασιλείας Μπέλα, το βασιλικό παλάτι, τη
λεωφόρο των παρελάσεων, θα πάµε στον υπόγειο λαβύρινθο
κάτω από το κάστρο του λόφου καθώς και το κελάρι µε τα κρασιά.
Τέλος θα καταλήξουµε στο ανάκτορο Σάντος όπου θα ξανά
επιβιβαστούμε στο τελεφερίκ (έξοδα εξ ιδίων) και θα φτάσουµε
στη γέφυρα των αλυσίδων.
5η μέρα : Μπρατισλάβα –Pandorf Outlet - πτήση επιστροφής
Πρωινό και αναχώρηση και επίσκεψη στο τεράστιο Outlet
Pandorf. Εκατόν εξήντα καταστήματα επώνυμων εταιρειών
ένδυσης και υπόδησης σας περιμένουν με ειδικές προσφορές
σε εκπληκτικές τιμές . Χρόνος ελεύθερος για shopping και στη
συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας όπου
θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας.

Αναχωρήσεις

19 Δεκεμβρίου

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

Hotel Mercure Korona
Βουδαπέστη

4*

Hotel Bratislava

4*

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

Φόροι Αεροδρ

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

πρωινό

399 €

459 €

145 €

299 €

Ωράρια πτήσεων
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα 11:00-11:45
Μπρατισλάβα – Θεσ/νίκη
14:00-16:45

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου
Αναχωρήσεις

23 Δεκεμβρίου

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

Hotel Mercure Korona
Βουδαπέστη

4*

Hotel Bratislava

4*

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

Φόροι Αεροδρ

1ο παιδί 2-12

πρωινό

459 €

529 €

145 €

449 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

Hotel Mercure Korona
Βουδαπέστη

4*

30 Δεκεμβρίου
Hotel Bratislava

Παρατηρήσεις
Ωράρια πτήσεων
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα 11:30-13:15
Μπρατισλάβα – Θεσ/νίκη 13:30-16:15

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

Φόροι Αεροδρ

1ο παιδί 2-12

πρωινό

429 €

489 €

145 €

329 €

Παρατηρήσεις
Ωράρια πτήσεων
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα 13:00-13:45
Μπρατισλάβα – Θεσ/νίκη 14:30-17:15

4*

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

Hotel Mercure Korona

Hotel Bratislava
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Βιέννη Family

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΠΠΑΣΙΑΣ-ΣΕΝΜΠΡΟΥΝHOUSE OF SEA-ΔΑΣΗ ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

1η μέρα : Πτήση για Μπρατισλάβα –Βιέννη - Ξενάγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μπρατισλάβα.
Άφιξη και θα ακολουθήσει η ξενάγηση στην πόλη της Βιέννης.
Θα περιηγηθούµε στην περίφηµη λεωφόρο του Pινγκ, όπου
θα θαμάσουνε τα πιο σηµαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως
το ∆ηµοτικό Πάρκο, θα περάσουµε από τα χειμερινά ανάκτορα
Χόφµπουργκ, την Όπερα, το Τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη
του Φραγκίσκου Iωσήφ, το νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το ∆ηµαρχείο
γοτθικού ρυθµού, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήµιο
και την Eκκλησία του Tάµµατος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική
εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Έπειτα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ηµέρα: Βιέννη - Περιπατητική ξενάγηση στο ιστορικό
κέντρο – Ισπανική Σχολή Ιππασίας
Πρωινό. Στην συνέχεια θα ξεκινήσουμε την περιπατητική µας
ξενάγηση. Η όµορφη βόλτα µας ξεκινάει από τα Ανάκτορα
Χόφµπρουκ. Το σύµπλεγµα του Hofburg περιλαμβάνει τα
αυτοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά µουσεία, ένα παρεκκλήσι,
µία εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή
Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του προέδρου της Αυστρίας. Στη
συνέχεια, θα δούµε την Ελληνική γειτονιά µε την Εκκλησία της Αγίας
Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, όπου θα θαμάσουμε την εξωτερική
πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ - Κρήνη αφιερωµένη στο Γάµο του
Ιωσήφ µε την Μαρία, την Πλατεία Γκράµπεν µε τον µεγαλοπρεπή
στύλο της Πανώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος
απεικονίζει έναν άγιο και έναν άγγελο που παρακολουθούν την
εξόντωση µίας µάγισσας. Η µάγισσα αυτή, στην ουσία, είναι η
πανούκλα. Έπειτα επίσκεψη στην Ισπανική Σχολή Ιππασίας. Είναι
µια διεθνούς φήµης σχολή και ένα βασικό τουριστικό αξιοθέατο της
πόλης. Οι παραστάσεις µε τα άλογα Lipizzan, λαµβάνουν χώρα υπό
τους ήχους Μπαρόκ µουσικής στη Χειµερινή Σχολή Ιππασίας που
βρίσκεται κοντά στο Παλάτι Hofburg. Οι παραστάσεις βασίζονται
σε 300 χρόνια εκπαιδευτικής εµπειρίας και συνοδεύονται µε την
κλασσική ενδυµασία. Το εσωτερικό του κτιρίου της Σχολής Ιππασίας
αποτελεί αναµφισβήτητα την πιο κοµψή αρένα αθλητισµού της

5 ημέρες/αναχ. 19, & 30 δεκΕΜΒΡΙΟΥ

∆υτικής Ευρώπης.
3η ηµέρα: Βιέννη – Μουσείο Φυσικής Ιστοριας - Σενμπρουν
Πρωινό. Θα ξεκινήσουμε µε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που
είναι από τα ιστορικότερα και σημαντικότερα της Ευρώπης.
Στεγάζεται σε ένα υπέροχο γραφικό κτίριο ενώ διαθέτει πάνω
από 30 εκατομμύρια εκθέµατα και εντυπωσιάζει τους µικρούς
και µεγάλους επισκέπτες του κάθε χρόνο. Στους πολυάριθµους
εντυπωσιακούς ορόφους του, παρουσιάζονται διαδραστικά
εκθέµατα ζώων που µεταφέρουν νοερά τον επισκέπτη πολλά
χρόνια πίσω, στην αρχή της δηµιουργίας. Το µουσείο είναι
ιδανικό για ολόκληρη την οικογένεια. Η συλλογή του Μουσείου
έχει ιστορία άνω των 250 χρόνων. Το µουσείο ιδρύθηκε το 1748
από τον Φραγκίσκο Στέφανο της Λωραίννης, τον σύζυγο της
Μαρίας Θηρεσίας, και στεγάζει σήµερα µια από τις πιο πλούσιες
συλλογές του κόσµου. Έπειτα θα συνεχίσουµε µε την ξενάγηση
στο ανάκτορο και στον κήπο του Σενµπρούν, που θεωρείται ισάξιο
των Bερσαλλιών, πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής
οικογένειας. Το έργο ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, όταν η
Μαρία Θηρεσία προσέλαβε το Ν. Πακάσι. Θα δούµε το ανάκτορο
Mπελβεντέρε.
4η ηµέρα: Βιέννη House of Sea (Eνυδρείο) – 5D CINEMA TIME
TRAVEL
Πρωινό και επίσκεψη στο House of Sea, το ενυδρείο της Βιέννης.
Σε πάνω από 4.000 τ.µ. υπάρχουν περισσότερα από 10.000 ζώα
(από ιθαγενή ψάρια γλυκού νερού – µε διάφορα είδη πουλιών,
εντυπωσιακούς καρχαρίες και κροκόδειλους). Χρόνος ελεύθερος.
Στην συνέχεια θα µεταφερθούµε στο Time Travel όπου θα ζήσουµε
την µαγεία των 5 διαστάσεων (5D). Έχει βραβευτεί µε το 5D
ATTRACTION ANIMAGO AWARD. Θα ταξιδέψουµε 2.000 χρόνια πίσω
και θα γίνουµε µέρος της ιστορίας µε ειδικά εφέ και εικόνες 3D που
κόβουν την ανάσα. Θα ταξιδέψουµε στην µμεσαιωνική Βιέννη στην
εποχή της πανώλης και θα λάβουµε µέρος στην τουρκική εισβολή
του 1863.

Στο πακέτο εκδρομής περιλαμβάνονται:

Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Μπρατισλάβα & Μπρατισλάβα – Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines
Τρείς (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Hilton Danube 4*plus
Πρωινό καθημερινά. Επισκέψεις – περιηγήσεις – ξεναγήσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα .Τη μεταφορά
από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα. Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.ΦΠΑ

Δεν περιλαμβάνονται:

Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία , θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους
και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
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5η ηµέρα: Βιέννη – Μπρατισλάβα (ξενάγηση) – Πτήση
επιστροφής
Πρωινό και αναχώρηση για την Μπρατισλάβα. Άφιξη και θα
ξεκινήσουµε µε µια περιήγηση του Staremestro, της παλιάς πόλης,
της οποίας µεγάλο µέρος είναι πεζοδροµηµένο, του καθεδρικού
του Αγίου Μαρτίνου, του αρχιεπισκοπικού µεγάρου, της εθνικής
πινακοθήκης, του θεάτρου και του εθνικού µουσείου. Χρόνος στη
διάθεσή σας για να περπατήσετε στην πόλη, να απολαύσετε τον
καφέ σας στις όχθες του ∆ούναβη ή να χαρείτε την γοητεία των
τεράστιων εµπορικών κέντρων της, µε διεθνούς φήµης µπουτίκ.
Τέλος µεταφορά στο αεροδρόµιο όπου θα πάρουµε την πτήση της
επιστροφής µας.

Αναχωρήσεις

23/12

Ξενοδοχείο

Hilton Danube

Κατηγ.

4* plus

διατροφή

πρωινό

Early booking

499 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου
Αναχωρήσεις

30/12

Ξενοδοχείο

Hilton Danube

Κατηγ.

4* plus

διατροφή

πρωινό

Early booking

499 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Τιμή / άτομο

549 €

Φόροι Αεροδρ

1ο παιδί 2-12

145 €

299 €

Παρατηρήσεις
Ωράρια πτήσεων
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα
11:30-13:15
Μπρατισλάβα – Θεσ/νίκη
13:30-16:15

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής
Τιμή / άτομο

549 €

Φόροι Αεροδρ

1ο παιδί 2-12

145 €

249 €

Παρατηρήσεις

Ωράρια πτήσεων
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα
13:00-13:45
Μπρατισλάβα – Θεσ/νίκη
14:30-17:15

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

Hilton Danube
13

Βιεννέζικη μαγεία
1η μέρα : Πτήση για Μπρατισλάβα – Βιέννη – ξενάγηση –
Χριστουγεννιάτικες αγορές
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μπρατισλάβα.
Άφιξη επιβίβαση στο πούλμαν και κατευθυνόμαστε στο κέντρο της
Βιέννης για να ξεκινήσουμε τη περιήγηση μας με το ανάκτορο
Mπελβεντέρε και 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. Τέλος
θα επισκεφτούμε Χριστουγεννιάτικες αγορές και ιδιαίτερα αυτές που
στήνονται στο Δημαρχείο και στο Τετράγωνο των μουσείων . Μεταφορά
στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για να
κάνετε την βόλτα σας στην στολισμένη Βιέννη και να περπατήσετε στους
μεγάλους εμπορικούς δρόμους του ιστορικού κέντρου ή να δειπνήσετε σε
ένα παραδοσιακό κελάρι. Διανυκτέρευση.
2η μέρα : Βιέννη – Ανάκτορα Σεμπρούν – περιπατητική ξενάγηση
Βιέννης
Μετά το πρωινό, θα ξεκινήσουμε για τα ανάκτορα Σενμπρούν, ένα από τα
σημαντικότερα και πιο ιστορικά ανάκτορα της Ευρώπης. Αποτελούσαν τα
θερινά ανάκτορα των Αψβούργων από το 18ο αιώνα έως το 1918 στην
Βιέννη της οποίας και αποτελεί σήμερα σπουδαίο τουριστικό πόλο έλξης
για εκατομμύρια επισκέπτες . Το Σεμπρούν έχει συνολικά 1.441 δωμάτια,
εκτός των 139 μαγειρείων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Ο χώρος γύρω
από το Ανάκτορο διαμορφώθηκε σ΄ ένα τεράστιο κήπο με πανέμορφα
λουλούδια περιτριγυρισμένα από 32 μαρμάρινα αγάλματα. Αξίζει
πραγματικά να το δείτε εσωτερικά για να μεταφερθείτε στην εποχή των
βασιλιάδων και να νιώσετε τι σημαίνει να ζεις σαν βασιλιάς!! Στη συνέχεια
αναχωρούμε για να γνωρίσουμε πιο καλά τη Βιέννη συμμετέχοντας σε

4 ημέρες /αναχ. 27 δεκΕΜΒΡΙΟΥ & 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
μια περιπατητική ξενάγηση. Θα επισκεφτούμε το Νεογοτθικό Δημαρχείο
, το παλάτι Χόφμπουργκ, χειμερινή κατοικία των Αψβούργων, την
υπέροχη Ισπανική Σχολή Ιππασίας και θα καταλήξουμε μέσω Heumarkt
και Graben , στον Καθεδρικό Ναό της Πόλης, τον Άγιο Στέφανο .Σ τον
υπόλοιπο ελεύθερο χρόνο σας προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα από τα
πολυάριθμα μουσεία της Βιέννης, όπως την πινακοθήκη του ανακτόρου
Μπελβεντέρε με έργα των Κλίμτ, Μονέ, Ρενουάρ, Βαν Γκόγκ, το μουσείο
Αλμπερτίνα με ενδιαφέρουσες περιοδικές εκθέσεις, το μουσείο Ιστορίας
της Τέχνης, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία στον κόσμο που έχει στην
κατοχή του περίπου 60.000 πίνακες ζωγραφικής, το περίφημο Μuseums
Quartier, με παγκοσμίου ενδιαφέροντος εκθέσεις μοντέρνας τέχνης, που
περιλαμβάνει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
(MUMOK), το Κέντρο Τέχνης της καλλιέργειας, το Μουσείο Καπνού,
το Μουσείο Λέοπολντ. Ενδιαφέρον επίσης για τους μικρούς μας φίλους
είναι το παιδικό μουσείο Zoom, το Haus der Musik, κ.α. που μπορείτε να
επιλέξετε, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας.Επιστροφή στο ξενοδοχείο
ξεκούραση ή για όσους επιθυμούν μπορούν να ετοιμαστούν για τα γνωστά
«Κρασοχώρια» Πρόκειται βασικά για γραφικές παραδοσιακές ταβέρνες,
όπου μπορεί κανείς να απολαύσει παραδοσιακά φαγητά και ντόπιο κρασί
συνοδεία βέβαια βιενέζικων βιολιών και λοιπών οργάνων. Διανυκτέρευση
3η μέρα : Βιέννη – Σάλτσμπουργκ
Πρωινό και ξεκινάμε την ημερήσια προαιρετική εκδρομή στο αυτοκρατορικό
Σάλτσμπουργκ. Mετά από μία θαυμάσια διαδρομή, τμήμα της οποίας διέρχεται
από την εντυπωσιακή περιοχή των Λιμνών του Salzkammergut, θα φτάσουμε
στη γενέτειρα του Mότσαρτ. Eδώ θα περάσουμε από τους κήπους του
ανακτόρου Mίραμπελ και τον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά
σοκάκια της πόλης θα δούμε το σπίτι του Mότσαρτ, το Δημαρχείο, τον
Kαθεδρικό Nαό της πόλης και το Aββαείο του Aγ. Πέτρου. Xρόνος ελεύθερος
στη διάθεσή σας για καφέ και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού
κέντρου με τις μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. Επιστροφή
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας . Διανυκτέρευση.

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται:

Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Μπρατισλάβα – Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines. Αποσκευή 23Kg
Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό καθημερινά. Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο
και αντίστροφα. Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας . Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 145€ . Φόρος διαμονής.Φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά. Εκδρομές , ξεναγήσεις περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εκδρομής. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα,
αλατωρυχεία , θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Στο πακέτο εκδρομών - περιηγήσεων με τιμή συμμετοχής 40€, περιλαμβάνονται:

• Πανοραμική ξενάγηση Βιέννης. • Περιπατητική ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης. • Επίσκεψη – περιήγηση
Μπρατισλάβας.

Προαιρετικές εκδρομές & υπηρεσίες

• Ημερήσια εκδρομή και ξενάγηση στο Σάλτσμπουργκ . Τιμή συμμετοχής : 40€. • Βραδινή διασκέδαση με δείπνο στα
κρασοχώρια του Γκρίντσιχ . Τιμή συμμετοχής : 35€ • Κοντσέρτο Κλασσικής μουσικής : Ανάλογα την αίθουσα και την ημέρα :
Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες.Παιδιά 2-14 ετών έκπτωση 30%
14

4η μέρα : Βιέννη – Μπρατισλάβα – πτήση επιστροφής
Πρωινό και αναχώρηση για την γραφική πόλη της Σλοβακίας την
Μπρατισλάβα . Μια βόλτα στα στενά πεζοδρομημένα δρομάκια με τα
παστέλ κτήρια του 18ου αι. κάτω από το άγρυπνο «βλέμμα» του κάστρου,
θα σε ταξιδέψει πίσω στους μεσαιωνικούς χρόνους . Η περιπλάνηση
στην Παλαιά Πόλη θα ξεκινήσει από τις οδούς Michalska Venturska, με
τις αμέτρητες καφετέριες και τα εξαιρετικά μπαρόκ κτήρια. Στη συνέχεια
και αφού περιπλανηθείς σε όλα τα στενά του κέντρου, σειρά έχει η Πύλη
του Αγίου Μιχαήλ (Michalska Brana), η μοναδική από τις τέσσερις πύλες
της μεσαιωνικής πόλης που διασώζεται έως σήμερα και αποτελεί ορόσημο
της Μπρατισλάβας. Κάτω από την πύλη θα δεις «Σημείο Μηδέν», απ’
όπου μετριούνται οι χιλιομετρικές αποστάσεις με τις άλλες πρωτεύουσες
του κόσμου. Εξαιρετικά είναι και ιδιόμορφα μπρούτζινα αγάλματα που
ξεπετάγονται στις πιο παράξενες τοποθεσίες της πόλης . Τέλος μεταφορά
στο αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας.

Αναχωρήσεις

27 Δεκεμβρίου

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

Hotel Sims

4*

πρωινό

269 €

319 €

Hotel Ananas

4*

πρωινό

275 €

325 €

Hotel Weinberger

4*

πρωινό

289 €

339 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου
Αναχωρήσεις

03 Ιανουαρίου

1ο παιδί 2-12
199 €

145 €

199 €

Παρατηρήσεις

Ωράρια πτήσεων
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα
11:30-13:15
Μπρατισλάβα – Θεσ/νίκη
14:30-17:15

199 €

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

Hotel Sims

4*

πρωινό

299 €

339 €

Hotel Ananas

4*

πρωινό

309 €

349 €

Hotel Weinberger

4*

πρωινό

319 €

359 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Φόροι Αεροδρ

Φόροι Αεροδρ

145 €

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

229 €

Ωράρια πτήσεων
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα
13:00-13:45
Μπρατισλάβα – Θεσ/νίκη
18:30-21:15

229 €
229 €

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

Hotel Sims

Hotel Ananas
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ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ–ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 4 ημέρες/αναχ. 27 δεκΕΜΒΡΙΟΥ & 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
1η μέρα : Πτήση για Μπρατισλάβα – ξενάγηση - Βουδαπέστη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στο αεροσκάφος της Aegean
Airlines για την πτήση μας στη Μπρατισλάβα. Άφιξη για την γραφική
πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Μια βόλτα στα στενά πεζοδρομημένα
δρομάκια με τα παστέλ κτήρια του 18ου αι. κάτω από το άγρυπνο «βλέμμα»
του κάστρου, θα σε ταξιδέψει πίσω στους μεσαιωνικούς χρόνους . Η
περιπλάνηση στην Παλαιά Πόλη θα ξεκινήσει από τις οδούς Michalska
Venturska, με τις αμέτρητες καφετέριες και τα εξαιρετικά μπαρόκ κτήρια. Στη
συνέχεια και αφού περιπλανηθείς σε όλα τα στενά του κέντρου, σειρά έχει
η Πύλη του Αγίου Μιχαήλ (Michalska Brana), η μοναδική από τις τέσσερις
πύλες της μεσαιωνικής πόλης που διασώζεται έως σήμερα και αποτελεί
ορόσημο της Μπρατισλάβας. Κάτω από την πύλη θα δεις «Σημείο Μηδέν»,
απ’ όπου μετριούνται οι χιλιομετρικές αποστάσεις με τις άλλες πρωτεύουσες
του κόσμου. Εξαιρετικά είναι και ιδιόμορφα μπρούτζινα αγάλματα που
ξεπετάγονται στις πιο παράξενες τοποθεσίες της πόλης . Στη συνέχεια
αναχώρηση για τη Βουδαπέστη . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας
. Το βράδυ με τη συνοδεία του αρχηγού μας , επίσκεψη στο πεζοδρομημένο

ιστορικό κέντρο γι μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη . Διανυκτέρευση .
2η μέρα : Βουδαπέστη – ξενάγηση πόλης
Πρωινό και αμέσως θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας ξενάγηση από
την Πέστη όπου θα δούμε το Κοινοβούλιο, την πλατεία των Ηρώων που
κοσμείται από τα αγάλματα των βασιλέων της Ουγγαρίας, το κτίριο της
Όπερας, τον Καθεδρικό του Αγίου Στεφάνου και την λεωφόρο Αντράσι.
Διασχίζοντας την ομορφότερη από τις οκτώ γέφυρες, αυτή των Αλυσίδων,
θα συνεχίσουμε την ξενάγηση στην πλευρά της Βούδας με τον λόφο του
Γκέλερντ και το άγαλμα να δεσπόζει στην κορυφή του, τον Πύργο των
Ψαράδων και την εκκλησία του Ματτίας. Το μεσημέρι σας προτείνουμε
κρουαζιέρα στο Δούναβη για να θαυμάσετε την πόλη από την ομορφότερη
οπτική γωνία .
To βράδυ σας προτείνουμε να δειπνήσετε υπό τους ήχους των τσιγγάνικων
βιολιών και να γευτείτε το εκλεκτής ποιότητας κρασί «αίμα του ταύρου».
3η μέρα : Βουδαπέστη – Παραδουνάβια χωριά - Μπρατισλάβα
Πρωινό και αναχώρηση για τα παραδουνάβια χωριά. Θα δούμε τον Άγιο

Ανδρέα (Σεντέντρε στα ουγγρικά), το χωριό των καλλιτεχνών, στην
συνέχεια θα ανηφορήσουμε στο Βίσενγκρατ με το μεσαιωνικό κάστρο
και την υπέροχη θέα, και θα καταλήξουμε στο Έστεργκομ που υπήρξε
στο παρελθόν πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Ο Μητροπολιτικός Ναός που
θα επισκεφθούμε και το θησαυροφυλάκιο μαρτυρούν την σπουδαιότητα
της περιοχής. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Μπρατισλάβα . Άφιξη
και πρώτη γνωριμία με τη πόλη μαζί με τη συνοδεία του αρχηγού μας .
Διανυκτέρευση .
4η μέρα : Μπρατισλάβα - Pandorf Outlet - πτήση επιστροφής
Πρωινό και αναχώρηση και επίσκεψη στο τεράστιο Outlet Pandorf.
Εκατόν εξήντα καταστήματα επώνυμων εταιρειών ένδυσης και υπόδησης
σας περιμένουν με ειδικές προσφορές σε εκπληκτικές τιμές . Χρόνος
ελεύθερος για shopping και στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο
της Μπρατισλάβας όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας.

Στο πακέτο εκδρομής περιλαμβάνονται:

Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Μπρατισλάβα - Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines. Τρείς (3)
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*. Πρωινό καθημερινά. Επισκέψεις – περιηγήσεις – ξεναγήσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό
μας πρόγραμμα. Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα.Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.ΦΠΑ.

Δεν περιλαμβάνονται:Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία , θεάματα,

αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

Hotel Mercure Korona
Βουδαπέστη

4*

27 Δεκεμβρίου

διατροφή

πρωινό
Hotel Bratislava

Early booking

329 €

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

Hotel Mercure Korona
Βουδαπέστη

4*

03 Ιανουαρίου

διατροφή

239 €

369 €

Τιμή / άτομο

429 €

Φόροι Αεροδρ

145 €

1ο παιδί 2-12

269 €

4*

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

16

145 €

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις
Ωράρια πτήσεων
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα
12:00-12:45
Μπρατισλάβα – Θεσ/νίκη
14:30-17:15

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

Early booking

πρωινό
Hotel Bratislava

379 €

Φόροι Αεροδρ

4*

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου
Αναχωρήσεις

Τιμή / άτομο

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

Παρατηρήσεις
Ωράρια πτήσεων
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα
13:00-13:45
Μπρατισλάβα – Θεσ/νίκη
18:30-21:15

Αυστριακό Τυρόλο–Βιέννη 5 ημέρες / αναχ. 23 δεκΕΜΒΡΙΟΥ
1η ημέρα: Πτήση για Μπρατισλάβα - Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ
– Σάλτσμπουργκ
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπρατισλάβα.
Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για τις λίμνες
Σαλτσκάμεργκουτ, μέσα από ένα πανόραμα φυσικής ομορφιάς. Θα
περάσουμε από χωριουδάκια με γραφικά παραμυθένια σπιτάκια,
λίμνες με κρυστάλλινα νερά όπως η Μόοντεζεε, η Σαν Βόλφανγκ Ζεε,
το γραφικό χωριό Σαν Γκίλγερτ που βρίσκεται στις όχθες ανάμεσα
της λίμνης Σαν Βόλφανγκ και Φούσλζεε. Επόμενος προορισμός
μας το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.
Χρόνος στη διάθεσή σας για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Σάλτσμπουργκ – ξενάγηση – Κίτσπιχελ
Πρωινό και θα απολαύσουμε ξενάγηση στη γενέτειρα του Mότσαρτ.
Θα περάσουμε από τους κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ και τον
ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης
θα δούμε το σπίτι του Mότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Kαθεδρικό
Nαό της πόλης και το Aββαείο του Aγ. Πέτρου. Xρόνος ελεύθερος
στη διάθεσή σας για καφέ και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του
ιστορικού κέντρου με τις μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες
προσόψεις. Το μεσημέρι προαιρετική αναχώρηση για το πιο
φημισμένο χιονοδρομικό του Τυρόλου, το Κίτσμπιχελ. Πρόκειται
για ένα παραμυθένιο χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά από τον 16ο
και 17ο αιώνα, μια μαγική εικόνα με τα σπίτια χτισμένα σε τυπική

τυρολέζικη αρχιτεκτονική και προσόψεις με έντονα χρώματα, σκεπές
σε αυστηρό τυρολέζικο στυλ και ξύλινα μπαλκόνια. Περπατήστε
στο κέντρο της και θαυμάστε τα παλαιά αρχοντικά τα πανέμορφα
σαλέ και απολαύστε τον καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα. Επιστροφή
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας . Το βράδυ σας προτείνουμε
Χριστουγεννιάτικο δείπνο εστιατόριο της πόλης. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα : Σάλτσμπουργκ – Ίνσμπρουκ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ολοήμερη εκδρομή στο Ίνσμπρουκ, την
πόλη που γνώρισε ημέρες δόξας στην κυριαρχία των Αψβούργων
και ιδιαίτερα την εποχή της Μαρίας Θηρεσίας. Θα δούμε την Χρυσή
Στέγη, την κεντρική λεωφόρο Μαρία Τερεζιενστράσε, τον Καθεδρικό
Ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το Μαυσωλείο
του Μαξιμιλιανού και την Αψίδα του Θριάμβου. Επιστροφή αργά το
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα : Σάλτσμπουργκ – Βιέννη – Πανοραμική ξενάγηση
πόλης
Πρωινό και άμεση αναχώρηση για τη Βιέννη . Άφιξη νωρίς το
μεσημέρι και θα επισκεφτούμε τα ανάκτορα Σενμπρούν, ένα
από τα σημαντικότερα και πιο ιστορικά ανάκτορα της Ευρώπης.
Αποτελούσαν τα θερινά ανάκτορα των Αψβούργων από το 18ο αιώνα
έως το 1918 στην Βιέννη της οποίας και αποτελεί σήμερα σπουδαίο
τουριστικό πόλο έλξης για εκατομμύρια επισκέπτες. Θα συνεχίσουμε
για το κέντρο της πόλης για να συνεχίσουμε τη περιήγηση μας με το

ανάκτορο Mπελβεντέρε και 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. Τέλος θα επισκεφτούμε Χριστουγεννιάτικες
αγορές και ιδιαίτερα αυτές που στήνονται στο Δημαρχείο και στο
Τετράγωνο των μουσείων . Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση
στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για να κάνετε την βόλτα σας στην
στολισμένη Βιέννη και να περπατήσετε στους μεγάλους εμπορικούς
δρόμους του ιστορικού κέντρου ή να δειπνήσετε σε ένα παραδοσιακό
κελάρι. Διανυκτέρευση.
5η μέρα : Βιέννη – περιπατητική ξενάγηση – πτήση επιστροφής
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για να γνωρίσουμε πιο καλά τη Βιέννη
συμμετέχοντας σε μια περιπατητική ξενάγηση. Θα επισκεφτούμε το
Νεογοτθικό Δημαρχείο, το παλάτι Χόφμπουργκ, χειμερινή κατοικία
των Αψβούργων, την υπέροχη Ισπανική Σχολή Ιππασίας και θα
καταλήξουμε μέσω Heumarkt και Graben, στον Καθεδρικό Ναό της
Πόλης, τον Άγιο Στέφανο. Ελεύθερος χρόνος για τελευταίες αγορές
αναμνηστικών και αναχώρηση για το αεροδόμιο. Επιβίβαση στο
αεροσκάφος μας και πτήση επιστροφής.

Στο πακέτο εκδρομής περιλαμβάνονται:

Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Μπρατισλάβα - Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines. Τρείς (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*. Πρωινό καθημερινά. Επισκέψεις –
περιηγήσεις – ξεναγήσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα. Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα.Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας. Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.ΦΠΑ.

Δεν περιλαμβάνονται:Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία , θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται
στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

Ibis Salzbourg Nord
Σάλτσμπουργκ

3*

23 Δεκεμβρίου

διατροφή

πρωινό
Hotel Ananas
Βιέννη

Early booking

499 €

Τιμή / άτομο

599 €

Φόροι Αεροδρ

145 €

1ο παιδί 2-12

429 €

4*

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

***

Παρατηρήσεις
Ωράρια πτήσεων
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα
11:30-13:15
Μπρατισλάβα – Θεσ/νίκη
13:30-16:15

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

Hotel Ibis Salzbourg Nord

Hotel Ananas
17

ΠΡΑΓΑ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΚΑΣΤΡΑ ΒΟΗΜΙΑΣ-ΔΡΕΣΔΗ 5 ημέρες /αναχ. 19 δεκΕΜΒΡΙΟΥ
1η μέρα : Πτήση για Βερολίνο – ξενάγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πρωινή πτήση για την πρωτεύουσα
της Γερμανίας το Βερολίνο . Άφιξη και επιβίβαση στο λεωφορείο μας και
αναχώρηση για τη ξενάγηση της πόλης με πρώτη επίσκεψη στο Μουσείο
της Περγάμου, που βρίσκεται στο Νησί των Μουσείων. Άνοιξε το 1930 και
πήρε το όνομά του από τον βωμό της αρχαίας Περγάμου της Μικράς Ασίας,
ένα θεόρατο μνημείο που φιλοξενείται εκεί. Ακολουθεί η πανοραμική
ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων το
Κοινοβούλιο με τον γυάλινο θόλο, την περίφημη Πύλη του Βρανδεμβούργου,
το «Κόκκινο Δημαρχείο», την Κολόνα της Νίκης, τα απομεινάρια του τείχους
του Βερολίνου, τη φωλιά της Γκεστάπο, το γνωστό Checkpoint Charlie,
την πλατεία Ζαντάρμεν με την ελληνική πρεσβεία, την περιοχή των
διπλωματικών αποστολών, το Φόρουμ που περικλείει το απαύγασμα της
νεωτεριστικής αντιφατικότητας, αφού εκεί ορθώνονται από τη Φιλαρμονική
και την Πινακοθήκη ως τους ουρανοξύστες-στρατηγεία πολυεθνικών κλπ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
2η μέρα : Βερολίνο – Πότσδαμ – Ανάκτορο Σανσσουσί
Πρωινή προαιρετική αναχώρηση για το Πότσδαμ και τα ανάκτορα του
Σανσσουσί. Αφού περάσουμε από δρόμους φορτωμένης μνήμης με
ψυχροπολεμικά δράματα (γέφυρα κατασκόπων), αλλά και μέρη γαλήνης,
όπως οι υδροβιότοποι του Χάβελ, θα επισκεφθούμε το ανάκτορο του
Σανσσουσί και τον περιβάλλοντα χώρο. Σταχυολογώντας πολύτιμες εικόνες
από την επαναδημιουργία του κατεστραμμένου από τους βομβαρδισμούς
αστικού ιστού, καταλήγουμε στη γραφικότερη πλευρά της πόλης και τα
ολλανδικά τετράγωνα. Εκεί θα κάνουμε βόλτα στα κοκκινότουβλα μαγαζάκια,
θα πάρουμε γεύσεις από τα παραδοσιακά εστιατόρια ή γλυκίσματα από
τα λιχουδάδικα και θα αφεθούμε στην αύρα της επαρχιακής χαλάρωσης,
ανάμεσα σε χειροτέχνες, εμποράκους, αγρότες και μαγείρους. Επιστροφή
το μεσημέρι στο ξενοδοχείο μας. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για βόλτα στα
μαγαζιά και άλλες δραστηριότητες. Διανυκτέρευση.

3η μέρα : Βερολίνο – Λειψία – Δρέσδη - Πράγα
Πρωινή αναχώρηση για την Λειψία, «το μικρό Παρίσι» της Σαξονίας,
γενέτειρα σπουδαίων προσωπικοτήτων από τον χώρο των Γραμμάτων, των
Τεχνών και των Επιστημών, με πιο διάσημους τους Βάγκνερ και Λάιμπνιτς.
Οι ξακουστές στοές και τα αίθρια που αγκαλιάζουν το Μεφιστοφέλειο
καπηλειό των φαουστιανών συναντήσεων, όχι μόνο φωτίζουν επί 6
αιώνες την ανθρωπότητα με μοναδική εκδοτική παραγωγή (τυπογραφία,
βιβλιοθηκονομία και επιστημονική μελέτη), αλλά επίσης διετέλεσαν έδρα
του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ και της παιδικής χορωδίας παγκοσμίων
βραβεύσεων. Κατά την περιήγησή μας στην πόλη θα δούμε το Πανεπιστήμιο,
το παλιό Δημαρχείο, το σπίτι του Τσίλλερ, τις εκκλησίες του Αγίου Θωμά
και του Αγίου Νικολάου, Λυρικά Θέατρα κ.ά. Συνεχίζουμε για την ιστορική
πρωτεύουσα της Σαξωνίας, την «Μπαρόκ Σειρήνα», την Δρέσδη, που είναι
χτισμένη στις όχθες του ποταμού Έλβα. Η πόλη καταστράφηκε ολοσχερώς
από τους βομβαρδισμούς των συμμαχικών αεροσκαφών κατά τον Β΄
παγκόσμιο πόλεμο, άφησε όμως πίσω της τα φαντάσματα του παρελθόντος
και αναγεννήθηκε, έχοντας αποκτήσει ξανά την παλιά της αίγλη και τα
στοιχεία εκείνα που της έδωσαν το προσωνύμιο «Φλωρεντία του Έλβα».
Περιήγηση στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης, κατά τη διάρκεια της
οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων την Όπερα Σέμπερ, τον Καθεδρικό Ναό, το
Δημαρχείο, το αναγεννησιακό παλάτι, τα ανάκτορα Τζβίνγκερ, τα τερραίν
κονταρομαχιών, τον μπαρουτόπυργο, τη βεράντα Καναλέτο, την Ακαδημία
Εικαστικών, τα κελάρια των Βεττίνων κ.ά. Αμέσως μετά αναχώρηση για
τη Πράγα. Άφιξη νωρίς το βράδυ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα : Πράγα – Καστρούπολη και ξενάγηση παλιάς πόλης
Ο παραπόταμος του Έλβα, ο Μολδάβας (Βλτάβα), διασχίζει το κέντρο της
Πράγας σε σχήμα αγγλικού ερωτηματικού και χωρίζει το Μικρό Μέρος
(Mala Strana) από την Παλιά Πόλη (Stare Mesto). Είναι μία πόλη-μουσείο,
με αξιοθαύμαστα κτίρια όλων των εποχών, από το μεσαίωνα μέχρι
σήμερα. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα γνωρίσουμε την περιοχή

του κάστρου Κάστρου ή αλλιώς την Καστρούπολη, όπου μεταξύ άλλων
θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι
Σβαρτσενβέργκ, την αρχιεπισκοπή της Πράγας, το προεδρικό μέγαρο, τον
καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου και τον ναό του Αγίου Νικολάου. Συνεχίζουμε
με το ιστορικό κέντρο, την παλιά πόλη της Πράγας, όπου θα δούμε την
πλατεία της παλιάς πόλης (Staromestske namesti), το μεσαιωνικό δημαρχείο
με το αστρονομικό ρολόι, τον ναό της Παναγίας Τυν, την εβραϊκή συνοικία,
τον γοτθικό πύργο της πυρίτιδας, το πανεπιστήμιο του Καρόλου (Karolinum),
το θέατρο των τάξεων, την πλατεία του Βενσεσλάβ (Vaclavske namesti), την
εθνική βιβλιοθήκη (Klementinum), την γέφυρα του Καρόλου, το μέγαρο της
φιλαρμονικής κ.ά. Μετά το τέλος της ξενάγησής μας θα επιβιβαστούμε από
την όχθη του «Μικρού Μέρους» σε καραβάκι και θα ακολουθήσει μια 2ωρη
κρουαζιέρα με γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. Για
το βράδυ σας συνιστούμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση Όπερας ή
Μαύρου Θεάτρου.
5η μέρα : Πράγα – Κάρλοβυ Βάρυ – πτήση επιστροφής
Πρωινό και ε θα αναχωρήσουμε με προορισμό την γνωστή λουτρόπολη
Κάρλοβυ Βάρυ στη Δυτική Βοημία. Γνωστή λόγω των ιαματικών πηγών της.
Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρολο
τον 4ο και έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων
των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής. Διασχίζοντας τον κεντρικό
πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Τέπλα καταλαβαίνουμε γιατί ο Γκαίτε, ο Σίλλερ,
ο Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο Τσάρος της Ρωσίας κ.α. περπάτησαν τον ίδιο δρόμο.
Μετά την ξενάγησή μας για μια περιοχή απαράμιλλης ομορφιάς που νομίζει
κανείς ότι βρίσκεται σε παραμύθι. Η λουτρόπολη του Καρόλου, το Κάρλοβι
Βάρι, που υπήρξε στο παρελθόν τόπος συνάντησης επιφανών προσώπων
των τεχνών, των γραμμάτων και της πολιτικής, είναι σίγουρο ότι θα σας
εντυπωσιάσει. Γνωστό για τις ιαματικές πηγές του, έχει καθιερωθεί από τον
14ο αιώνα ως θεραπευτικό κέντρο.. Τέλος μεταφορά στο αεροδρόμιο της
Βιέννης όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας.

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται:

Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Πράγα - Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines.Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.Πρωινό καθημερινά.Επισκέψεις – περιηγήσεις –
ξεναγήσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα .Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα.Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται:Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία , θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται
στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Αναχωρήσεις

19 Δεκεμβρίου

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Hotel Berlin Berlin
Βερολίνο
4*
πρωινό
349 €
Hotel International
Πράγα
Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Φόροι Αεροδρ

1ο παιδί 2-12

145 €

299 €

18

Ωράρια πτήσεων
Θεσ/νίκη – Βερολίνο 10:55-12:25 Ryanair
Πράγα – Θεσ/νίκη 07:45-10:45 Aegean

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

Hotel Berlin Berlin

Παρατηρήσεις

Hotel International

Πράγα–Χριστουγεννιάτικες αγορές 5 ημέρες /αναχ. 19 δεκΕΜΒΡΙΟΥ
1η μέρα : Πτήση για Μπρατισλάβα - Πράγα
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μπρατισλάβα .
Άφιξη και άμεση αναχώρηση για τη Πράγα. Άφιξη στην ‘‘χρυσή πόλη’’ νωρίς
το απόγευμα , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Το βράδυ με τη συνοδεία
του αρχηγού μας , θα επισκεφτούμε τη Χριστουγεννιάτικη αγορά στη
πλατεία της παλιά πόλης με το Αστρονομικό ρολόι και θα έχουμε μια πρώτη
γνωριμία με τη Πράγα . Διανυκτέρευση .
2η μέρα : Πράγα – Ξενάγηση παλιάς πόλης
Πρωινό και συνάντηση με τον τοπικό ξεναγό μας. Επιβίβαση στο λεωφορείο
και η ξενάγησή μας θα ξεκινήσει με το ‘‘Μικρό μέρος’’ (Μάλα Στράνα) μία
από τις παλαιότερες ιστορικές συνοικίες στην Πράγα. Στην συνέχεια θα
θαυμάσουμε εξωτερικά την επιβλητική μπαρόκ εκκλησία του Αγ. Νικολάου,
θα περπατήσουμε από την γραφική Γοτθική γέφυρα του Καρόλου μέσα από
τα μεσαιωνικά δρομάκια της ‘‘Βασιλικής οδού’’ ως την πλατεία της παλιάς
πόλης, με το Δημαρχείο και το φημισμένο αστρονομικό ρολόι και την
‘‘παρέλαση των Aποστόλων’’ καθώς και στην πλατεία του ιστορικού κέντρου
της Πράγας. Μετά την ξενάγηση θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας. Το
απόγευμα σας προτείνουμε 2ωρη κρουαζιέρα στο ποταμό Μολδάβα όπου
θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την φωταγωγημένη Πράγα από
μια άλλη οπτική . Το βράδυ διασκεδάστε σε τυπικές Τσέχικες μπυραρίες με
τοπικές σπεσιαλιτέ και μπύρα παραγωγής τους ή στα φημισμένα τζαζ κλαμπ
της Πράγας.

3η μέρα : Πράγα - Ξενάγηση Καστρούπολης – Κάρλοβυ Βάρυ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας ξεκινάει με το μοναστήρι του
Στράχοβ και το Λορέττο, δύο από τα σημαντικότερα μνημεία της Πράγας,
στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη μαγευτική Kαστρούπολη, που απλώνεται
πάνω στο λόφο της Μάλα Στράνα και καταλήγουμε στον επιβλητικό
καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου και το παρεκκλήσι του Αγίου Βάτσλαβ,
προστάτη της χώρας, την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, τα παλάτια που
διέμεναν οι Δούκες και οι Βασιλιάδες της Βοημίας, το πύργο του Ντάλιμπορ
και το «Χρυσό σοκάκι» που τον 16ο και 17ο αιώνα αποτελούσε έδρα των
αλχημιστών. Το δρομάκι αποτελείται από μικρά πολύχρωμα σπιτάκια ,τα
οποία ξανά ζωγραφίστηκαν με φωτεινά χρώματα στη δεκαετία του 1950.
Πολλά από τα σπίτια είναι τώρα καταστήματα με σουβενίρ και υπάρχει ένα
μουσείο μεσαιωνικού οπλοστασίου μέσα στην πρώην οχύρωση του 14ου
αιώνα. Ο αριθμός 22 ανήκε στην αδελφή του συγγραφέα Φρανς Κάφκα,
ο οποίος χρησιμοποίησε αυτό το σπίτι για να γράψει τα κείμενά του για
περίπου δύο χρόνια. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε με προορισμό
την γνωστή λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ στη Δυτική Βοημία. Γνωστή
λόγω των ιαματικών πηγών της. Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική
Πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρολο τον 4ο και έκτοτε καθιερώθηκε σαν
τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των τεχνών και της
πολιτικής. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Τέπλα
καταλαβαίνουμε γιατί ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο Τσάρος
της Ρωσίας κ.α. περπάτησαν τον ίδιο δρόμο. Μετά την ξενάγησή μας για
μια περιοχή απαράμιλλης ομορφιάς που νομίζει κανείς ότι βρίσκεται σε
παραμύθι. Η λουτρόπολη του Καρόλου, το Κάρλοβι Βάρι, που υπήρξε

στο παρελθόν τόπος συνάντησης επιφανών προσώπων των τεχνών, των
γραμμάτων και της πολιτικής, είναι σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιάσει.
Γνωστό για τις ιαματικές πηγές του, έχει καθιερωθεί από τον 14ο αιώνα
ως θεραπευτικό κέντρο. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας . Το
βράδυ προτείνουμε Χριστουγεννιάτικο δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο
στο κέντρο της παλιάς πόλης . Διανυκτέρευση
4η μέρα: Πράγα - Δρέσδη
Πρωινό και σήμερα, όσοι το επιθυμούν ( προαιρετικά ) θα αναχωρήσουν για
τη «Βενετία του ποταμού Έλβα», την πανέμορφη Δρέσδη, με μακροχρόνια
και λαμπρή ιστορία, που αποτελούσε και την έδρα των Σαξόνων βασιλιάδων.
Η Δρέσδη για πολλά χρόνια ήταν ση- μείο συνάντησης ζωγράφων και
γλυπτών, μουσικών και συγγραφέων. Οι όμορφες γέφυρες, τα ιστορικά
μπαρόκ κτίρια, οι επιβλητικοί ναοί και φυσικά η φημισμένη όπερα θα
ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Θα επισκεφθούμε το
βασιλικό συγκρότημα Σβίνγκερ με το παλάτι και τους κήπους του και το
«τείχος των διαδόχων» που κατασκευάστηκε με 24.000 πορσελάνινα
πλακάκια και αναπαριστά την πομπή των Σαξόνων κυβερνητών. Ελεύθερος
χρόνος στην πόλη. Το απόγευμα επιστροφή στην Πράγα.
5η μέρα : Πράγα – πτήση επιστροφής
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές και αναμνηστικά
δώρα . Μη παραλείψετε δωράκια από κρύσταλλο , κούκλες -μαριονέτες που
θα βρείτε σε πολλά μαγαζιά στη παλιά πόλη . Στη συνέχεια αναχώρηση για
το αεροδρόμιο και αναχωρούμε για τη πόλη μας γεμάτοι γλυκές αναμνήσεις

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται:

Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Μπρατισλάβα & Πράγα - Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines. Αποσκευή 23Kg. Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της
επιλογής σας. Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας στο ξενοδοχείο της Πράγας. Πρωινό καθημερινά. Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων 145€. Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Μεταφορές, εκδρομές , ξεναγήσεις περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα
εκδρομής. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία , θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Στο πακέτο εκδρομών - περιηγήσεων με τιμή συμμετοχής 50€, περιλαμβάνονται:

• Μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα • Ξενάγηση της παλιάς πόλης της Πράγας. • Ξενάγηση στη Καστρούπολη της Πράγας. • Εκδρομή – επίσκεψη στο Κάρλοβυ Βάρυ

Προαιρετικές εκδρομές & υπηρεσίες

• Ημερήσια εκδρομή και ξενάγηση στη Δρέσδη. Τιμή συμμετοχής : 40€

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

Hotel Duo

4*

πρωινό

229 €

269 €

129 €

Hotel International

4*

πρωινό

239 €

279 €

129 €

Αναχωρήσεις

19 Δεκεμβρίου

Φόροι Αεροδρ

145 €

1ο παιδί 2-12

Hotel Amirillis

4*

πρωινό

279 €

319 €

Clarion Old Town

4*

πρωινό

285 €

305 €

129 €

Hotel Adria

4*

πρωινό

309 €

349 €

129 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

129 €

Παρατηρήσεις
Ωράρια πτήσεων
Aegean Airlines
Θεσ/νίκη – Μπρατισλάβα 11:00-11:45
Πράγα – Θεσ/νίκη 07:45-10:45

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

Hotel Duo

Hotel International

Hotel Amirillis

Clarion Old Town

Hotel Adria
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ΠΡΑΓΑ – ΒΙΕΝΝΗ
1η μέρα: Πτήση για Μπρατισλάβας – Βιέννη – ξενάγηση πόλης
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και με απευθείας πτήση
της Aegean πετάμε για τη Μπρατισλάβα. Άφιξη και επιβίβαση στο
λεωφορείο μας για να επισκεφτούμε τη πόλη της μουσικής Βιέννη
. Μετά από μια όμορφη διαδρομή μέσω Μπρνό θα φτάσουμε νωρίς
το μεσημέρι στη πόλη της μουσικής και θα ξεκινήσουμε αμέσως
τη περιήγηση μας με το ανάκτορο Mπελβεντέρε και 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. Τέλος
θα επισκεφτούμε Χριστουγεννιάτικες αγορές και ιδιαίτερα αυτές που
στήνονται στο Δημαρχείο και στο Τετράγωνο των μουσείων . Στη
συνέχεια θα γνωρίσουμε πιο καλά τη Βιέννη συμμετέχοντας σε μια
περιπατητική ξενάγηση. Θα επισκεφτούμε το Νεογοτθικό Δημαρχείο
, το παλάτι Χόφμπουργκ, χειμερινή κατοικία των Αψβούργων, την
υπέροχη Ισπανική Σχολή Ιππασίας και θα καταλήξουμε μέσω Heumarkt
και Graben , στον Καθεδρικό Ναό της Πόλης, τον Άγιο Στέφανο .Σ
τον υπόλοιπο ελεύθερο χρόνο σας προτείνουμε να επισκεφτείτε
ένα από τα πολυάριθμα μουσεία της Βιέννης, όπως την πινακοθήκη
του ανακτόρου Μπελβεντέρε με έργα των Κλίμτ, Μονέ, Ρενουάρ,
Βαν Γκόγκ, το μουσείο Αλμπερτίνα με ενδιαφέρουσες περιοδικές
εκθέσεις, το μουσείο Ιστορίας της Τέχνης, ένα από τα σημαντικότερα
μουσεία στον κόσμο που έχει στην κατοχή του περίπου 60.000
πίνακες ζωγραφικής, το περίφημο Μuseums Quartier, με παγκοσμίου
ενδιαφέροντος εκθέσεις μοντέρνας τέχνης, που περιλαμβάνει το
Κέντρο Αρχιτεκτονικής, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (MUMOK),
το Κέντρο Τέχνης της καλλιέργειας, το Μουσείο Καπνού, το Μουσείο
Λέοπολντ. Ελεύθερος χρόνος στη πόλη . Νωρίς το απόγευμα
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερο το βράδυ σας για να
παρακολουθήσετε είτε κάποιο κοντσέρτο κλασσικής μουσικής είτε να
πιείτε ποτό στο Sky bar στο Do & Co.
2η μέρα : Βιέννη – Ανάκτορα Σεμπρούν – περιπατητική ξενάγηση
Βιέννης
Μετά το πρωινό, θα ξεκινήσουμε για τα ανάκτορα Σενμπρούν, ένα
από τα σημαντικότερα και πιο ιστορικά ανάκτορα της Ευρώπης.
Αποτελούσαν τα θερινά ανάκτορα των Αψβούργων από το 18ο
αιώνα έως το 1918 στην Βιέννη της οποίας και αποτελεί σήμερα
σπουδαίο τουριστικό πόλο έλξης για εκατομμύρια επισκέπτες
. Το Σεμπρούν έχει συνολικά 1.441 δωμάτια, εκτός των 139

5 ημέρες/αναχ. 19 δεκΕΜΒΡΙΟΥ
μαγειρείων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Ο χώρος γύρω από το
Ανάκτορο διαμορφώθηκε σ΄ ένα τεράστιο κήπο με πανέμορφα
λουλούδια περιτριγυρισμένα από 32 μαρμάρινα αγάλματα. Απέναντι
από το παλάτι υπάρχει η περίφημη δεξαμενή του Ποσειδώνα. Αξίζει
πραγματικά να το δείτε εσωτερικά για να μεταφερθείτε στην εποχή
των βασιλιάδων και να νιώσετε τι σημαίνει να ζεις σαν βασιλιάς!! Να
κάνετε οπωσδήποτε περίπατο στον υπέροχο και τεράστιο κήπο του
παλατιού για να απολαύσετε μοναδικό τοπίο και να βγάλετε υπέροχες
φωτογραφίες . Στη συνέχεια αναχωρούμε για να γνωρίσουμε πιο
καλά τη Βιέννη συμμετέχοντας σε μια περιπατητική ξενάγηση. Θα
επισκεφτούμε το Νεογοτθικό Δημαρχείο , το παλάτι Χόφμπουργκ,
χειμερινή κατοικία των Αψβούργων, την υπέροχη Ισπανική Σχολή
Ιππασίας και θα καταλήξουμε μέσω Heumarkt και Graben , στον
Καθεδρικό Ναό της Πόλης, τον Άγιο Στέφανο .Σ τον υπόλοιπο ελεύθερο
χρόνο σας προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα από τα πολυάριθμα μουσεία
της Βιέννης, όπως την πινακοθήκη του ανακτόρου Μπελβεντέρε με
έργα των Κλίμτ, Μονέ, Ρενουάρ, Βαν Γκόγκ, το μουσείο Αλμπερτίνα με
ενδιαφέρουσες περιοδικές εκθέσεις, το μουσείο Ιστορίας της Τέχνης,
ένα από τα σημαντικότερα μουσεία στον κόσμο που έχει στην κατοχή
του περίπου 60.000 πίνακες ζωγραφικής, το περίφημο Μuseums
Quartier, με παγκοσμίου ενδιαφέροντος εκθέσεις μοντέρνας τέχνης,
που περιλαμβάνει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής, το Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης (MUMOK), το Κέντρο Τέχνης της καλλιέργειας, το Μουσείο
Καπνού, το Μουσείο Λέοπολντ. Ενδιαφέρον επίσης για τους μικρούς
μας φίλους είναι το παιδικό μουσείο Zoom, το Haus der Musik, κ.α.
που μπορείτε να επιλέξετε, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο ξεκούραση ή για όσους επιθυμούν
Χριστουγεννιάτικο δείπνο με μουσική μπορούν να ετοιμαστούν για τα
γνωστά «Κρασοχώρια» Πρόκειται βασικά για γραφικές παραδοσιακές
ταβέρνες, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει παραδοσιακά φαγητά
και ντόπιο κρασί συνοδεία βέβαια βιενέζικων βιολιών και λοιπών
οργάνων. Διανυκτέρευση .
3η μέρα : Βιέννη - Πράγα – ξενάγηση παλιάς πόλης
Πρωινό και επιβίβαση στα λεωφορεία μας για την επιστροφή μας στη
Πράγα. Άφιξη το μεσημέρι στη ‘‘χρυσή πόλη’’ , συνάντηση με τον τοπικό
ξεναγό μας και η ξενάγησή θα ξεκινήσει με το ‘‘Μικρό μέρος’’ (Μάλα
Στράνα) μία από τις παλαιότερες ιστορικές συνοικίες στην Πράγα. Στην
συνέχεια θα θαυμάσουμε εξωτερικά την επιβλητική μπαρόκ εκκλησία
του Αγ. Νικολάου, θα περπατήσουμε από την γραφική Γοτθική γέφυρα
του Καρόλου μέσα από τα μεσαιωνικά δρομάκια της ‘‘Βασιλικής οδού’’
ως την πλατεία της παλιάς πόλης, με το Δημαρχείο και το φημισμένο
αστρονομικό ρολόι και την ‘‘παρέλαση των Aποστόλων’’ καθώς και
στην πλατεία του ιστορικού κέντρου της Πράγας. Μετά την ξενάγηση

θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα σας προτείνουμε
2ωρη κρουαζιέρα στο ποταμό Μολδάβα όπου θα έχουμε την ευκαιρία
να θαυμάσουμε την φωταγωγημένη Πράγα από μια άλλη οπτική
. Το βράδυ διασκεδάστε σε τυπικές Τσέχικες μπυραρίες με τοπικές
σπεσιαλιτέ και μπύρα παραγωγής τους ή στα φημισμένα τζαζ κλαμπ
της Πράγας.
4η μέρα : Πράγα - Ξενάγηση Καστρούπολης – Κάρλοβυ Βάρυ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας ξεκινάει με το μοναστήρι
του Στράχοβ και το Λορέττο, δύο από τα σημαντικότερα μνημεία της
Πράγας, στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη μαγευτική Kαστρούπολη,
που απλώνεται πάνω στο λόφο της Μάλα Στράνα και καταλήγουμε στον
επιβλητικό καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου και το παρεκκλήσι του Αγίου
Βάτσλαβ, προστάτη της χώρας, την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, τα
παλάτια που διέμεναν οι Δούκες και οι Βασιλιάδες της Βοημίας, το
πύργο του Ντάλιμπορ και το «Χρυσό σοκάκι» που τον 16ο και 17ο
αιώνα αποτελούσε έδρα των αλχημιστών. Το δρομάκι αποτελείται
από μικρά πολύχρωμα σπιτάκια ,τα οποία ξανά ζωγραφίστηκαν με
φωτεινά χρώματα στη δεκαετία του 1950. Πολλά από τα σπίτια είναι
τώρα καταστήματα με σουβενίρ και υπάρχει ένα μουσείο μεσαιωνικού
οπλοστασίου μέσα στην πρώην οχύρωση του 14ου αιώνα. Ο αριθμός
22 ανήκε στην αδελφή του συγγραφέα Φρανς Κάφκα, ο οποίος
χρησιμοποίησε αυτό το σπίτι για να γράψει τα κείμενά του για περίπου
δύο χρόνια. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε με προορισμό την
γνωστή λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ στη Δυτική Βοημία. Γνωστή λόγω
των ιαματικών πηγών της. Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική
Πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρολο τον 4ο και έκτοτε καθιερώθηκε
σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των τεχνών
και της πολιτικής. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον
ποταμό Τέπλα καταλαβαίνουμε γιατί ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπετόβεν,
ο Μπαχ, ο Τσάρος της Ρωσίας κ.α. περπάτησαν τον ίδιο δρόμο. Μετά
την ξενάγησή μας για μια περιοχή απαράμιλλης ομορφιάς που νομίζει
κανείς ότι βρίσκεται σε παραμύθι. Η λουτρόπολη του Καρόλου, το
Κάρλοβι Βάρι, που υπήρξε στο παρελθόν τόπος συνάντησης επιφανών
προσώπων των τεχνών, των γραμμάτων και της πολιτικής, είναι
σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιάσει. Γνωστό για τις ιαματικές πηγές
του, έχει καθιερωθεί από τον 14ο αιώνα ως θεραπευτικό κέντρο. Το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας . Το βράδυ προτείνουμε
Χριστουγεννιάτικο δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο στο κέντρο της
παλιάς πόλης . Διανυκτέρευση
5η μέρα : Πράγα– πτήση επιστροφής
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Πράγας όπου θα πάρουμε
την πτήση της επιστροφής μας.

Στο πακέτο εκδρομής περιλαμβάνονται:Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Μπρατισλάβα & Πράγα - Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines. Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις

σε ξενοδοχεία 4*. Πρωινό καθημερινά.Επισκέψεις – περιηγήσεις – ξεναγήσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα.Έμπειρος
αντιπρόσωπος του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία , θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€.
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

Hotel Ananas Βιέννη
19 Δεκεμβρίου

Hotel International
Πράγα

4*

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

πρωινό

369 €

429 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου
20

Φόροι Αεροδρ

145 €

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

269 €

Ωράρια πτήσεων Aegean Airlines
Θεσ/νίκη – Μπρατισλάβα 06:00-07:00
Πράγα – Θεσ/νίκη 18:00-20:45

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

ΠΡΑΓΑ – ΔΡΕΣΔΗ – ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ 5 ημέρες/αναχ. 23 δεκΕΜΒΡΙΟΥ
1η μέρα : Πτήση για Πράγα – Ξενάγηση παλιάς πόλης
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη στην
‘‘χρυσή πόλη’’ και συνάντηση με τον τοπικό ξεναγό μας, επιβίβαση στο
λεωφορείο και η ξενάγησή μας θα ξεκινήσει με το ‘‘Μικρό μέρος’’ (Μάλα
Στράνα) μία από τις παλαιότερες ιστορικές συνοικίες στην Πράγα. Στην
συνέχεια θα θαυμάσουμε εξωτερικά την επιβλητική μπαρόκ εκκλησία του Αγ.
Νικολάου, θα περπατήσουμε από την γραφική Γοτθική γέφυρα του Καρόλου
μέσα από τα μεσαιωνικά δρομάκια της ‘‘Βασιλικής οδού’’ ως την πλατεία της
παλιάς πόλης, με το Δημαρχείο και το φημισμένο αστρονομικό ρολόι και την
‘‘παρέλαση των Aποστόλων’’ καθώς και στην πλατεία του ιστορικού κέντρου
της Πράγας. Μετά την ξενάγηση θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας. Το
απόγευμα σας προτείνουμε 2ωρη κρουαζιέρα στο ποταμό Μολδάβα όπου
θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την φωταγωγημένη Πράγα από
μια άλλη οπτική . Το βράδυ διασκεδάστε σε τυπικές Τσέχικες μπυραρίες με
τοπικές σπεσιαλιτέ και μπύρα παραγωγής τους ή στα φημισμένα τζαζ κλαμπ
της Πράγας.
2η μέρα : Πράγα - Ξενάγηση Καστρούπολης – Κάρλοβυ Βάρυ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας ξεκινάει με το μοναστήρι του
Στράχοβ και το Λορέττο, δύο από τα σημαντικότερα μνημεία της Πράγας,
στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη μαγευτική Kαστρούπολη, που απλώνεται
πάνω στο λόφο της Μάλα Στράνα και καταλήγουμε στον επιβλητικό
καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου και το παρεκκλήσι του Αγίου Βάτσλαβ,
προστάτη της χώρας, την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, τα παλάτια που
διέμεναν οι Δούκες και οι Βασιλιάδες της Βοημίας, το πύργο του Ντάλιμπορ
και το «Χρυσό σοκάκι» που τον 16ο και 17ο αιώνα αποτελούσε έδρα των
αλχημιστών. Το δρομάκι αποτελείται από μικρά πολύχρωμα σπιτάκια ,τα
οποία ξανά ζωγραφίστηκαν με φωτεινά χρώματα στη δεκαετία του 1950.

Πολλά από τα σπίτια είναι τώρα καταστήματα με σουβενίρ και υπάρχει ένα
μουσείο μεσαιωνικού οπλοστασίου μέσα στην πρώην οχύρωση του 14ου
αιώνα. Ο αριθμός 22 ανήκε στην αδελφή του συγγραφέα Φρανς Κάφκα,
ο οποίος χρησιμοποίησε αυτό το σπίτι για να γράψει τα κείμενά του για
περίπου δύο χρόνια. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε με προορισμό
την γνωστή λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ στη Δυτική Βοημία. Γνωστή
λόγω των ιαματικών πηγών της. Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική
Πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρολο τον 4ο και έκτοτε καθιερώθηκε σαν
τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των τεχνών και της
πολιτικής. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Τέπλα
καταλαβαίνουμε γιατί ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο Τσάρος
της Ρωσίας κ.α. περπάτησαν τον ίδιο δρόμο. Μετά την ξενάγησή μας για
μια περιοχή απαράμιλλης ομορφιάς που νομίζει κανείς ότι βρίσκεται σε
παραμύθι. Η λουτρόπολη του Καρόλου, το Κάρλοβι Βάρι, που υπήρξε
στο παρελθόν τόπος συνάντησης επιφανών προσώπων των τεχνών, των
γραμμάτων και της πολιτικής, είναι σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιάσει.
Γνωστό για τις ιαματικές πηγές του, έχει καθιερωθεί από τον 14ο αιώνα
ως θεραπευτικό κέντρο. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας . Το
βράδυ προτείνουμε Χριστουγεννιάτικο δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο
στο κέντρο της παλιάς πόλης . Διανυκτέρευση
3η μέρα: Πράγα – Τσέσκυ Κρουμλόβ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα είναι ελεύθερη, πρότασή μας είναι
μία ολοήμερη προαιρετική εκδρομή στη δεύτερη πιο όμορφη πόλη μετά
την Πράγα στο «Τσέσκυ Κρούμλοβ». Χείμαρροι του ποταμού Βολτάβα
τρέχουν σε πολλά σημεία αυτής της μεσαιωνικής πόλης η οποία όπως
και η Πράγα, είναι στην λίστα των διατηρητέων πόλεων της Ουνέσκο.
Αποτελεί πολιτισμικό στολίδι με τα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα γοτθικού και

αναγεννησιακού ρυθμού κτήρια, τις εκκλησίες και τα στενά δρομάκια της.
Τα τείχη του Κρούμλοβ εσωκλείουν θησαυρούς ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής
και πολιτισμικής αξίας όπως η ‘‘κρυφή γέφυρα’’. Επισκεφθείτε το κάστρο
της πόλης και θαυμάστε από ψηλά την πανοραμική θέα. Επιστροφή στην
Πράγα. Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση
«Μαύρου Θεάτρου», όπερα κ.α. , άλλωστε βρίσκεστε στην πόλη όπου
γεννήθηκε η ιδέα του Μαύρου Θεάτρου ή διασκέδαση σε Μεσαιωνική
Ταβέρνα με παραδοσιακή μουσική και χορούς εποχής
4η μέρα: Πράγα - Δρέσδη
Πρωινό και σήμερα, όσοι το επιθυμούν θα αναχωρήσουν για τη «Βενετία
του ποταμού Έλβα», την πανέμορφη Δρέσδη, με μακροχρόνια και λαμπρή
ιστορία, που αποτελούσε και την έδρα των Σαξόνων βασιλιάδων. Η Δρέσδη
για πολλά χρόνια ήταν ση- μείο συνάντησης ζωγράφων και γλυπτών,
μουσικών και συγ- γραφέων. Οι όμορφες γέφυρες, τα ιστορικά μπαρόκ
κτίρια, οι επιβλητικοί ναοί και φυσικά η φημισμένη όπερα θα ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Θα επισκεφθούμε το βα- σιλικό
συγκρότημα Σβίνγκερ με το παλάτι και τους κήπους του και το «τείχος των
διαδόχων» που κατασκευάστηκε με 24.000 πορσελάνινα πλακάκια και
αναπαριστά την πομπή των Σαξόνων κυβερνητών. Ελεύθερος χρόνος στην
πόλη. Το απόγευμα επι- στροφή στην Πράγα.
5η μέρα : Πράγα – πτήση επιστροφής
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές και αναμνηστικά
δώρα . Μη παραλείψετε δωράκια από κρύσταλλο , κούκλες -μαριονέτες που
θα βρείτε σε πολλά μαγαζιά στη παλιά πόλη . Στη συνέχεια αναχώρηση για
το αεροδρόμιο και αναχωρούμε για τη πόλη μας γεμάτοι γλυκές αναμνήσεις

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται:

Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Πράγα - Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines. Αποσκευή 23Kg. Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό
καθημερινά. Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων 145€. Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Μεταφορές, εκδρομές , ξεναγήσεις περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εκδρομής
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία , θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Στο πακέτο εκδρομών - περιηγήσεων με τιμή συμμετοχής 50€, περιλαμβάνονται:

• Μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα • Ξενάγηση της παλιάς πόλης της Πράγας • Ξενάγηση στη Καστρούπολη της Πράγας • Εκδρομή – επίσκεψη στο Κάρλοβυ Βάρυ

Προαιρετικές εκδρομές & υπηρεσίες

• Ημερήσια εκδρομή και ξενάγηση στη Δρέσδη. Τιμή συμμετοχής : 40€ • Ημερήσια εκδρομή στο Τσέσκυ Κρουμλώβ. Τιμή συμμετοχής : 35€
Αναχωρήσεις

23 Δεκεμβρίου

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

Hotel Duo

4*

πρωινό

339 €

389 €

249 €

Hotel International

4*

πρωινό

345 €

395 €

249 €

Hotel Amirillis

4*

πρωινό

389 €

439 €

Clarion Old Town

4*

πρωινό

395 €

445 €

249 €

Hotel Adria

4*

πρωινό

429 €

469 €

249 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Φόροι Αεροδρ

145 €

1ο παιδί 2-12

249 €

Παρατηρήσεις

Ωράρια πτήσεων
Aegean Airlines
Θεσ/νίκη – Πράγα 06:00-07:00
Πράγα – Θεσ/νίκη 18:00-20:45

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

Hotel Duo

Hotel International

Hotel Amirillis

Clarion Old Town

Hotel Adria

21

ΠΡΑΓΑ – ΒΙΕΝΝΗ

5 ημέρες/αναχ. 23 δεκΕΜΒΡΙΟΥ

1η μέρα: Πτήση για Πράγα – Βιέννη – ξενάγηση πόλης
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και με απευθείας πτήση
της Aegean πετάμε για τη Πράγα. Άφιξη και επιβίβαση στο λεωφορείο
μας για να επισκεφτούμε τη πόλη της μουσικής Βιέννη . Μετά από μια
όμορφη διαδρομή μέσω Μπρνό θα φτάσουμε νωρίς το μεσημέρι στη
πόλη της μουσικής και θα ξεκινήσουμε αμέσως τη περιήγηση μας
με το ανάκτορο Mπελβεντέρε και 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. Τέλος θα επισκεφτούμε Χριστουγεννιάτικες αγορές και
ιδιαίτερα αυτές που στήνονται στο Δημαρχείο και στο Τετράγωνο
των μουσείων . Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε πιο καλά τη Βιέννη
συμμετέχοντας σε μια περιπατητική ξενάγηση. Θα επισκεφτούμε το
Νεογοτθικό Δημαρχείο , το παλάτι Χόφμπουργκ, χειμερινή κατοικία
των Αψβούργων, την υπέροχη Ισπανική Σχολή Ιππασίας και θα
καταλήξουμε μέσω Heumarkt και Graben , στον Καθεδρικό Ναό
της Πόλης, τον Άγιο Στέφανο .Σ τον υπόλοιπο ελεύθερο χρόνο σας
προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα από τα πολυάριθμα μουσεία της
Βιέννης, όπως την πινακοθήκη του ανακτόρου Μπελβεντέρε με έργα
των Κλίμτ, Μονέ, Ρενουάρ, Βαν Γκόγκ, το μουσείο Αλμπερτίνα με
ενδιαφέρουσες περιοδικές εκθέσεις, το μουσείο Ιστορίας της Τέχνης,
ένα από τα σημαντικότερα μουσεία στον κόσμο που έχει στην κατοχή
του περίπου 60.000 πίνακες ζωγραφικής, το περίφημο Μuseums
Quartier, με παγκοσμίου ενδιαφέροντος εκθέσεις μοντέρνας τέχνης,
που περιλαμβάνει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής, το Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης (MUMOK), το Κέντρο Τέχνης της καλλιέργειας, το Μουσείο
Καπνού, το Μουσείο Λέοπολντ. Ελεύθερος χρόνος στη πόλη . Νωρίς
το απόγευμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερο το βράδυ
σας για να παρακολουθήσετε είτε κάποιο κοντσέρτο κλασσικής
μουσικής είτε να πιείτε ποτό στο Sky bar στο Do & Co.
2η μέρα : Βιέννη – Ανάκτορα Σεμπρούν – περιπατητική ξενάγηση
Βιέννης
Μετά το πρωινό, θα ξεκινήσουμε για τα ανάκτορα Σενμπρούν, ένα
από τα σημαντικότερα και πιο ιστορικά ανάκτορα της Ευρώπης.
Αποτελούσαν τα θερινά ανάκτορα των Αψβούργων από το 18ο
αιώνα έως το 1918 στην Βιέννη της οποίας και αποτελεί σήμερα
σπουδαίο τουριστικό πόλο έλξης για εκατομμύρια επισκέπτες
. Το Σεμπρούν έχει συνολικά 1.441 δωμάτια, εκτός των 139
μαγειρείων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Ο χώρος γύρω από το

Ανάκτορο διαμορφώθηκε σ΄ ένα τεράστιο κήπο με πανέμορφα
λουλούδια περιτριγυρισμένα από 32 μαρμάρινα αγάλματα. Απέναντι
από το παλάτι υπάρχει η περίφημη δεξαμενή του Ποσειδώνα. Αξίζει
πραγματικά να το δείτε εσωτερικά για να μεταφερθείτε στην εποχή
των βασιλιάδων και να νιώσετε τι σημαίνει να ζεις σαν βασιλιάς!! Να
κάνετε οπωσδήποτε περίπατο στον υπέροχο και τεράστιο κήπο του
παλατιού για να απολαύσετε μοναδικό τοπίο και να βγάλετε υπέροχες
φωτογραφίες . Στη συνέχεια αναχωρούμε για να γνωρίσουμε πιο
καλά τη Βιέννη συμμετέχοντας σε μια περιπατητική ξενάγηση. Θα
επισκεφτούμε το Νεογοτθικό Δημαρχείο , το παλάτι Χόφμπουργκ,
χειμερινή κατοικία των Αψβούργων, την υπέροχη Ισπανική Σχολή
Ιππασίας και θα καταλήξουμε μέσω Heumarkt και Graben , στον
Καθεδρικό Ναό της Πόλης, τον Άγιο Στέφανο .Σ τον υπόλοιπο ελεύθερο
χρόνο σας προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα από τα πολυάριθμα μουσεία
της Βιέννης, όπως την πινακοθήκη του ανακτόρου Μπελβεντέρε με
έργα των Κλίμτ, Μονέ, Ρενουάρ, Βαν Γκόγκ, το μουσείο Αλμπερτίνα με
ενδιαφέρουσες περιοδικές εκθέσεις, το μουσείο Ιστορίας της Τέχνης,
ένα από τα σημαντικότερα μουσεία στον κόσμο που έχει στην κατοχή
του περίπου 60.000 πίνακες ζωγραφικής, το περίφημο Μuseums
Quartier, με παγκοσμίου ενδιαφέροντος εκθέσεις μοντέρνας τέχνης,
που περιλαμβάνει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής, το Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης (MUMOK), το Κέντρο Τέχνης της καλλιέργειας, το Μουσείο
Καπνού, το Μουσείο Λέοπολντ. Ενδιαφέρον επίσης για τους μικρούς
μας φίλους είναι το παιδικό μουσείο Zoom, το Haus der Musik, κ.α.
που μπορείτε να επιλέξετε, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο ξεκούραση ή για όσους επιθυμούν
Χριστουγεννιάτικο δείπνο με μουσική μπορούν να ετοιμαστούν για τα
γνωστά «Κρασοχώρια» Πρόκειται βασικά για γραφικές παραδοσιακές
ταβέρνες, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει παραδοσιακά φαγητά
και ντόπιο κρασί συνοδεία βέβαια βιενέζικων βιολιών και λοιπών
οργάνων. Διανυκτέρευση .
3η μέρα : Βιέννη - Πράγα – ξενάγηση παλιάς πόλης
Πρωινό και επιβίβαση στα λεωφορεία μας για την επιστροφή μας στη
Πράγα. Άφιξη το μεσημέρι στη ‘‘χρυσή πόλη’’ , συνάντηση με τον τοπικό
ξεναγό μας και η ξενάγησή θα ξεκινήσει με το ‘‘Μικρό μέρος’’ (Μάλα
Στράνα) μία από τις παλαιότερες ιστορικές συνοικίες στην Πράγα. Στην
συνέχεια θα θαυμάσουμε εξωτερικά την επιβλητική μπαρόκ εκκλησία
του Αγ. Νικολάου, θα περπατήσουμε από την γραφική Γοτθική γέφυρα
του Καρόλου μέσα από τα μεσαιωνικά δρομάκια της ‘‘Βασιλικής οδού’’
ως την πλατεία της παλιάς πόλης, με το Δημαρχείο και το φημισμένο
αστρονομικό ρολόι και την ‘‘παρέλαση των Aποστόλων’’ καθώς και
στην πλατεία του ιστορικού κέντρου της Πράγας. Μετά την ξενάγηση
θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα σας προτείνουμε

2ωρη κρουαζιέρα στο ποταμό Μολδάβα όπου θα έχουμε την ευκαιρία
να θαυμάσουμε την φωταγωγημένη Πράγα από μια άλλη οπτική
. Το βράδυ διασκεδάστε σε τυπικές Τσέχικες μπυραρίες με τοπικές
σπεσιαλιτέ και μπύρα παραγωγής τους ή στα φημισμένα τζαζ κλαμπ
της Πράγας.
4η μέρα : Πράγα - Ξενάγηση Καστρούπολης
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας ξεκινάει με το μοναστήρι
του Στράχοβ και το Λορέττο, δύο από τα σημαντικότερα μνημεία της
Πράγας, στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη μαγευτική καστρούπολη,
που απλώνεται πάνω στο λόφο της Μάλα Στράνα και καταλήγουμε
στον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου και το παρεκκλήσι
του Αγίου Βάτσλαβ, προστάτη της χώρας, την εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου, τα παλάτια που διέμεναν οι Δούκες και οι Βασιλιάδες
της Βοημίας, το πύργο του Ντάλιμπορ και το «Χρυσό σοκάκι» που
τον 16ο και 17ο αιώνα αποτελούσε έδρα των αλχημιστών. Το
δρομάκι αποτελείται από μικρά πολύχρωμα σπιτάκια ,τα οποία ξανά
ζωγραφίστηκαν με φωτεινά χρώματα στη δεκαετία του 1950. Πολλά
από τα σπίτια είναι τώρα καταστήματα με σουβενίρ και υπάρχει ένα
μουσείο μεσαιωνικού οπλοστασίου μέσα στην πρώην οχύρωση του
14ου αιώνα. Ο αριθμός 22 ανήκε στην αδελφή του συγγραφέα Φρανς
Κάφκα, ο οποίος χρησιμοποίησε αυτό το σπίτι για να γράψει τα κείμενά
του για περίπου δύο χρόνια. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας . Το βράδυ προτείνουμε να παρακολουθήσετε ‘’ Μαύρο Θέατρο
‘’ ή να διασκεδάσετε σε Μεσαιωνική ταβέρνα με μουσική εποχής στο
κέντρο της παλιάς πόλης . Διανυκτέρευση
5η μέρα : Πράγα – Κάρλοβυ Βάρυ – πτήση επιστροφής
Πρωινό και θα αναχωρήσουμε με προορισμό την γνωστή
λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ στη Δυτική Βοημία. Γνωστή λόγω των
ιαματικών πηγών της. Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη»
από τον αυτοκράτορα Κάρολο τον 4ο και έκτοτε καθιερώθηκε σαν
τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των τεχνών
και της πολιτικής. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον
ποταμό Τέπλα καταλαβαίνουμε γιατί ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπετόβεν,
ο Μπαχ, ο Τσάρος της Ρωσίας κ.α. περπάτησαν τον ίδιο δρόμο. Μετά
την ξενάγησή μας για μια περιοχή απαράμιλλης ομορφιάς που νομίζει
κανείς ότι βρίσκεται σε παραμύθι. Η λουτρόπολη του Καρόλου, το
Κάρλοβι Βάρι, που υπήρξε στο παρελθόν τόπος συνάντησης επιφανών
προσώπων των τεχνών, των γραμμάτων και της πολιτικής, είναι
σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιάσει. Γνωστό για τις ιαματικές πηγές του,
έχει καθιερωθεί από τον 14ο αιώνα ως θεραπευτικό κέντρο.. Τέλος
μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης όπου θα πάρουμε την πτήση
της επιστροφής μας.

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται:Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Πράγα - Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines.Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.Πρωινό
καθημερινά.Επισκέψεις – περιηγήσεις – ξεναγήσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα .Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα..Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία , θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€.
Αναχωρήσεις

23 Δεκεμβρίου

Ξενοδοχείο
Hotel Ananas
Βιέννη
Hotel International
Πράγα

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

Φόροι Αεροδρ

1ο παιδί 2-12

4*

πρωινό

475 €

535 €

145 €

395 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου
22

Παρατηρήσεις
Ωράρια πτήσεων Aegean Airlines
Θεσ/νίκη – Πράγα 06:00-07:00
Πράγα – Θεσ/νίκη 18:00-20:45

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

ΠΡΑΓΑ–ΒΕΡΟΛΙΝΟ–ΚΑΣΤΡΑ ΒΟΗΜΙΑΣ–ΔΡΕΣΔΗ 5 ημέρες/αναχ. 23 δεκΕΜΒΡΙΟΥ
1η μέρα : Πτήση για Πράγα – Βερολίνο – ξενάγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πρωινή πτήση για την πρωτεύουσα
της Τσεχίας, τη Πράγα . Άφιξη και επιβίβαση στο λεωφορείο μας και
αναχώρηση για το Βερολίνο. Μόλις φτάσουμε θα ξεκινήσει και η
ξενάγηση της πόλης με πρώτη επίσκεψη στο Μουσείο της Περγάμου,
που βρίσκεται στο Νησί των Μουσείων. Άνοιξε το 1930 και πήρε το
όνομά του από τον βωμό της αρχαίας Περγάμου της Μικράς Ασίας,
ένα θεόρατο μνημείο που φιλοξενείται εκεί. Ακολουθεί η πανοραμική
ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ
άλλων το Κοινοβούλιο με τον γυάλινο θόλο, την περίφημη Πύλη του
Βρανδεμβούργου, το «Κόκκινο Δημαρχείο», την Κολόνα της Νίκης, τα
απομεινάρια του τείχους του Βερολίνου, τη φωλιά της Γκεστάπο, το
γνωστό Checkpoint Charlie, την πλατεία Ζαντάρμεν με την ελληνική
πρεσβεία, την περιοχή των διπλωματικών αποστολών, το Φόρουμ
που περικλείει το απαύγασμα της νεωτεριστικής αντιφατικότητας,
αφού εκεί ορθώνονται από τη Φιλαρμονική και την Πινακοθήκη ως
τους ουρανοξύστες-στρατηγεία πολυεθνικών κλπ. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
2η μέρα : Βερολίνο – Πότσδαμ – Ανάκτορο Σανσσουσί
Πρωινή αναχώρηση για το Πότσδαμ και τα ανάκτορα του Σανσσουσί.
Αφού περάσουμε από δρόμους φορτωμένης μνήμης με ψυχροπολεμικά
δράματα (γέφυρα κατασκόπων), αλλά και μέρη γαλήνης, όπως
οι υδροβιότοποι του Χάβελ, θα επισκεφθούμε το ανάκτορο του
Σανσσουσί και τον περιβάλλοντα χώρο. Σταχυολογώντας πολύτιμες
εικόνες από την επαναδημιουργία του κατεστραμμένου από τους
βομβαρδισμούς αστικού ιστού, καταλήγουμε στη γραφικότερη πλευρά
της πόλης και τα ολλανδικά τετράγωνα. Εκεί θα κάνουμε βόλτα στα
κοκκινότουβλα μαγαζάκια, θα πάρουμε γεύσεις από τα παραδοσιακά
εστιατόρια ή γλυκίσματα από τα λιχουδάδικα και θα αφεθούμε
στην αύρα της επαρχιακής χαλάρωσης, ανάμεσα σε χειροτέχνες,
εμποράκους, αγρότες και μαγείρους. Επιστροφή το μεσημέρι στο
ξενοδοχείο μας. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για βόλτα στα μαγαζιά και
άλλες δραστηριότητες. Διανυκτέρευση.

3η μέρα : Βερολίνο – Λειψία – Δρέσδη - Πράγα
Πρωινή αναχώρηση για την Λειψία, «το μικρό Παρίσι» της Σαξονίας,
γενέτειρα σπουδαίων προσωπικοτήτων από τον χώρο των Γραμμάτων,
των Τεχνών και των Επιστημών, με πιο διάσημους τους Βάγκνερ
και Λάιμπνιτς. Οι ξακουστές στοές και τα αίθρια που αγκαλιάζουν το
Μεφιστοφέλειο καπηλειό των φαουστιανών συναντήσεων, όχι μόνο
φωτίζουν επί 6 αιώνες την ανθρωπότητα με μοναδική εκδοτική
παραγωγή (τυπογραφία, βιβλιοθηκονομία και επιστημονική μελέτη),
αλλά επίσης διετέλεσαν έδρα του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ και της
παιδικής χορωδίας παγκοσμίων βραβεύσεων. Κατά την περιήγησή μας
στην πόλη θα δούμε το Πανεπιστήμιο, το παλιό Δημαρχείο, το σπίτι
του Τσίλλερ, τις εκκλησίες του Αγίου Θωμά και του Αγίου Νικολάου,
Λυρικά Θέατρα κ.ά. Συνεχίζουμε για την ιστορική πρωτεύουσα της
Σαξωνίας, την «Μπαρόκ Σειρήνα», την Δρέσδη, που είναι χτισμένη στις
όχθες του ποταμού Έλβα. Η πόλη καταστράφηκε ολοσχερώς από τους
βομβαρδισμούς των συμμαχικών αεροσκαφών κατά τον Β΄ παγκόσμιο
πόλεμο, άφησε όμως πίσω της τα φαντάσματα του παρελθόντος
και αναγεννήθηκε, έχοντας αποκτήσει ξανά την παλιά της αίγλη και
τα στοιχεία εκείνα που της έδωσαν το προσωνύμιο «Φλωρεντία
του Έλβα». Περιήγηση στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης, κατά τη
διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων την Όπερα Σέμπερ, τον
Καθεδρικό Ναό, το Δημαρχείο, το αναγεννησιακό παλάτι, τα ανάκτορα
Τζβίνγκερ, τα τερραίν κονταρομαχιών, τον μπαρουτόπυργο, τη
βεράντα Καναλέτο, την Ακαδημία Εικαστικών, τα κελάρια των Βεττίνων
κ.ά. Αμέσως μετά αναχώρηση για τη Πράγα. Άφιξη νωρίς το βράδυ και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
4η μέρα : Πράγα – Καστρούπολη και ξενάγηση παλιάς πόλης
Ο παραπόταμος του Έλβα, ο Μολδάβας (Βλτάβα), διασχίζει το κέντρο
της Πράγας σε σχήμα αγγλικού ερωτηματικού και χωρίζει το Μικρό
Μέρος (Mala Strana) από την Παλιά Πόλη (Stare Mesto). Είναι μία πόλημουσείο, με αξιοθαύμαστα κτίρια όλων των εποχών, από το μεσαίωνα
μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα γνωρίσουμε
την περιοχή του κάστρου Κάστρου ή αλλιώς την Καστρούπολη, όπου

μεταξύ άλλων θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το
Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την αρχιεπισκοπή της Πράγας, το
προεδρικό μέγαρο, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου και τον ναό του
Αγίου Νικολάου. Συνεχίζουμε με το ιστορικό κέντρο, την παλιά πόλη της
Πράγας, όπου θα δούμε την πλατεία της παλιάς πόλης (Staromestske
namesti), το μεσαιωνικό δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, τον
ναό της Παναγίας Τυν, την εβραϊκή συνοικία, τον γοτθικό πύργο της
πυρίτιδας, το πανεπιστήμιο του Καρόλου (Karolinum), το θέατρο των
τάξεων, την πλατεία του Βενσεσλάβ (Vaclavske namesti), την εθνική
βιβλιοθήκη (Klementinum), την γέφυρα του Καρόλου, το μέγαρο της
φιλαρμονικής κ.ά. Μετά το τέλος της ξενάγησής μας θα επιβιβαστούμε
από την όχθη του «Μικρού Μέρους» σε καραβάκι και θα ακολουθήσει
μια 2ωρη κρουαζιέρα με γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση. Για το βράδυ σας συνιστούμε να παρακολουθήσετε
μια παράσταση Όπερας ή Μαύρου Θεάτρου.
5η μέρα : Πράγα – Κάρλοβυ Βάρυ – πτήση επιστροφής
Πρωινό και ε θα αναχωρήσουμε με προορισμό την γνωστή
λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ στη Δυτική Βοημία. Γνωστή λόγω των
ιαματικών πηγών της. Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη»
από τον αυτοκράτορα Κάρολο τον 4ο και έκτοτε καθιερώθηκε σαν
τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των τεχνών
και της πολιτικής. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον
ποταμό Τέπλα καταλαβαίνουμε γιατί ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπετόβεν,
ο Μπαχ, ο Τσάρος της Ρωσίας κ.α. περπάτησαν τον ίδιο δρόμο. Μετά
την ξενάγησή μας για μια περιοχή απαράμιλλης ομορφιάς που νομίζει
κανείς ότι βρίσκεται σε παραμύθι. Η λουτρόπολη του Καρόλου, το
Κάρλοβι Βάρι, που υπήρξε στο παρελθόν τόπος συνάντησης επιφανών
προσώπων των τεχνών, των γραμμάτων και της πολιτικής, είναι
σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιάσει. Γνωστό για τις ιαματικές πηγές του,
έχει καθιερωθεί από τον 14ο αιώνα ως θεραπευτικό κέντρο.. Τέλος
μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης όπου θα πάρουμε την πτήση
της επιστροφής μας.

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται:Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Πράγα - Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines.Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.Πρωινό
καθημερινά.Επισκέψεις – περιηγήσεις – ξεναγήσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα .Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα.Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία , θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Αναχωρήσεις

23 Δεκεμβρίου

Ξενοδοχείο
Hotel Berlin Berlin
Βερολίνο
Hotel International
Πράγα

Κατηγ.

4*

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

πρωινό

489 €

549 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Φόροι Αεροδρ

145 €

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

399 €

Ωράρια πτήσεων
Aegean Airlines
Θεσ/νίκη – Πράγα 06:00-07:00
Πράγα – Θεσ/νίκη 18:00-20:45

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

Hotel Berlin Berlin

Hotel International

23

ΠΡΑΓΑ – ΒΑΥΑΡΙΑ

5 ημέρες /αναχ. 23 δεκΕΜΒΡΙΟΥ

1η μέρα : Πτήση για Πράγα – Νυρεμβέργη
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη
και άμεση αναχώρηση για την Νυρεμβέργη. Άφιξη νωρίς το μεσημέρι
και αμέσως θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στην όμορφη πόλη που
συνέδεσε το όνομά της με τη νεότερη ιστορία της Γερμανίας και πατρίδα
του ζωγράφου της Αναγέννησης, Άλμπρεχτ Ντύρερ. Η Νυρεμβέργη
υπήρξε λίκνο και έδρα του Ναζισμού κατά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και
επιλέχτηκε συμβολικά για τη διεξαγωγή της Δίκης της Νυρεμβέργης κατά
την οποία οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης τα ανώτατα στελέχη
των Ναζί, ως εγκληματίες πολέμου. Θα περπατήσουμε στην παλιά
πόλη, η οποία περιβάλλεται από μεσαιωνικά τείχη και οχυρωματικούς
πύργους. Ο ποταμός Πέγκνιτς (Pegnitz) που τέμνει την παλιά πόλη στα
δύο, τα γραφικά γεφυράκια και οι λιθόστρωτοι δρόμοι συνθέτουν μια
πανέμορφη εικόνα. Θα δούμε την Κεντρική Πλατεία, το Δημαρχείο,
τον Καθεδρικό Ναό, και γύρω τους η μεγάλη Χριστουγεννιάτικη
αγορά (Nürnberg Christkindlesmarkt). Η Χριστουγεννιάτικη αγορά
της Νυρεμβέργης με τα στολίδια από ξύλο και ύφασμα έχει τις ρίζες
στης στο Μεσαίωνα. Παραδοσιακά γλυκίσματα, Gingerbread, κεριά
και στολίδια, καρουσέλ και χριστουγεννιάτικη μουσική δημιουργούν
μια μοναδική ατμόσφαιρα. Χρόνος ελεύθερος στη Χριστουγεννιάτικη
αγορά της πόλης.
2η μέρα : Νυρεμβέργη – Μόναχο – ξενάγηση - Νυρεμβέργη
Μετά το πλούσιο πρωινό θα απολαύσουμε μια πεζή ξενάγηση στο
ιστορικό κέντρο του Μονάχου και στην Χριστουγεννιάτικη αγορά του.
Η καρδιά της πόλης είναι η Μάριενπλατς που στολίζεται με το νέο και
το ιστορικό δημαρχείο, όπως και με την εκκλησία Peterskirche, την πιο
παλιά εκκλησία του ιστορικού κέντρου, ενώ λίγο πιο πέρα βρίσκεται
φυσικά η εκκλησία Frauenkirche με τους πράσινους κρανοφόρους
πύργους της. Αποτελεί το έμβλημα της πόλης, όχι μόνο οπτικά αλλά και
ακουστικά: Η κωδωνοκρουσία της είναι ένας μοναδικός, ενθουσιώδης,
διάχυτος ήχος. Θα δούμε ακόμη πολλά ιστορικά μπαρόκ κτίρια ενώ
στη διαδρομή μας μπορούμε να δοκιμάσουμε και το παραδοσιακό
γλυκό ζεστό κρασί. Για το Χριστουγεννιάτικο δείπνο σας προτείνουμε
να επισκεφθείτε κάποια από τις φημισμένες τοπικές μπυραρίες που
σερβίρουν εξαίσια μπύρα και γευστικά πιάτα συνοδεία μουσικής από

ντόπιους μουσικούς με παραδοσιακές φορεσιές.
3η μέρα : Νυρεμβέργη – Ρέγκενσμπουργκ – Πίλζεν – Beer
Tasting – Πράγα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το γραφικό Ρέγκενσμπουργκ. Βρίσκεται
στην καρδιά της Βαυαρίας, στο βορειότερο σημείο του Δούναβη
και στην άκρη του βαυαρικού δάσους. Η πόλη αποτελούσε από το
Μεσαίωνα έως και την αρχή του 19ου αιώνα ένα σημαντικό πολιτικό
και οικονομικό κέντρο. Στην παλιά πόλη υπάρχουν πολλά μεσαιωνικά
κτίρια με χαρακτηριστικούς ψηλούς πύργους, ενώ η γραφικότητα της
περιοχής είναι ονομαστή. Θα επισκεφτούμε το ιστορικό κέντρο στη
παλιά πόλη και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ. Στη συνέχεια θα
αναχωρήσουμε για το Pilzen την τέταρτη σε μέγεθος πόλη της Τσεχίας
. Θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση στη πόλη Πίλσεν, επισκεπτόμενοι το
εργοστάσιο της γνωστής μπύρας «Pilsner Mrquell». Η παλαιά πόλη έχει
τη δική της ξεχωριστή γοητεία και η κεντρική της πλατεία «Republiky»
με τη γιγαντιαία γοτθική εκκλησία του «Αγ. Βαρθολομαίου» έχει από
τις πιο εντυπωσιακές μπαρόκ προσόψεις . Στη συνέχεια αναχώρηση
για τη πρωτεύουσα της Πράγας . Άφιξη το απόγευμα , τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια με τη συνοδεία του αρχηγού μας θα
επισκεφτούμε τη παλιά πόλη και το αστρονομικό ρολόι για να πάρουμε
μια έντονη γεύση του χαρακτήρα της πόλης .
4η μέρα : Πράγα - Ξενάγηση Καστρούπολης – Κάρλοβυ Βάρυ (
προαιρετικά )
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας ξεκινάει με το μοναστήρι
του Στράχοβ και το Λορέττο, δύο από τα σημαντικότερα μνημεία της
Πράγας, στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη μαγευτική Kαστρούπολη,
που απλώνεται πάνω στο λόφο της Μάλα Στράνα και καταλήγουμε στον
επιβλητικό καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου και το παρεκκλήσι του Αγίου
Βάτσλαβ, προστάτη της χώρας, την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, τα
παλάτια που διέμεναν οι Δούκες και οι Βασιλιάδες της Βοημίας, το
πύργο του Ντάλιμπορ και το «Χρυσό σοκάκι» που τον 16ο και 17ο
αιώνα αποτελούσε έδρα των αλχημιστών. Το δρομάκι αποτελείται
από μικρά πολύχρωμα σπιτάκια ,τα οποία ξανά ζωγραφίστηκαν με
φωτεινά χρώματα στη δεκαετία του 1950. Πολλά από τα σπίτια είναι

τώρα καταστήματα με σουβενίρ και υπάρχει ένα μουσείο μεσαιωνικού
οπλοστασίου μέσα στην πρώην οχύρωση του 14ου αιώνα. Ο
αριθμός 22 ανήκε στην αδελφή του συγγραφέα Φρανς Κάφκα, ο
οποίος χρησιμοποίησε αυτό το σπίτι για να γράψει τα κείμενά του για
περίπου δύο χρόνια. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε προαιρετικά
με προορισμό την γνωστή λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ στη Δυτική
Βοημία. Γνωστή λόγω των ιαματικών πηγών της. Τον 14ο αιώνα
ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρολο τον 4ο
και έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των
γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής. Διασχίζοντας τον κεντρικό
πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Τέπλα καταλαβαίνουμε γιατί ο Γκαίτε, ο
Σίλλερ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο Τσάρος της Ρωσίας κ.α. περπάτησαν
τον ίδιο δρόμο. Μετά την ξενάγησή μας για μια περιοχή απαράμιλλης
ομορφιάς που νομίζει κανείς ότι βρίσκεται σε παραμύθι. Η λουτρόπολη
του Καρόλου, το Κάρλοβι Βάρι, που υπήρξε στο παρελθόν τόπος
συνάντησης επιφανών προσώπων των τεχνών, των γραμμάτων
και της πολιτικής, είναι σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιάσει. Γνωστό
για τις ιαματικές πηγές του, έχει καθιερωθεί από τον 14ο αιώνα ως
θεραπευτικό κέντρο. Το απόγευμα σας προτείνουμε 2ωρη κρουαζιέρα
στο ποταμό Μολδάβα όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την
φωταγωγημένη Πράγα από μια άλλη οπτική . Το βράδυ προτείνουμε
διασκέδαση σε μεσαιωνική ταβέρνα με καθηλωτική μουσική εκείνης
της εποχής .
5η μέρα : Πράγα – ξενάγηση παλιάς πόλης – Πτήση επιστροφής
Πρωινό και συνάντηση με τον τοπικό ξεναγό μας και η ξενάγησή θα
ξεκινήσει με το ‘‘Μικρό μέρος’’ (Μάλα Στράνα) μία από τις παλαιότερες
ιστορικές συνοικίες στην Πράγα. Στην συνέχεια θα θαυμάσουμε
εξωτερικά την επιβλητική μπαρόκ εκκλησία του Αγ. Νικολάου, θα
περπατήσουμε από την γραφική Γοτθική γέφυρα του Καρόλου μέσα
από τα μεσαιωνικά δρομάκια της ‘‘Βασιλικής οδού’’ ως την πλατεία της
παλιάς πόλης, με το Δημαρχείο και το φημισμένο αστρονομικό ρολόι
και την ‘‘παρέλαση των Aποστόλων’’ καθώς και στην πλατεία του
ιστορικού κέντρου της Πράγας. Μετά την ξενάγηση θα μεταφερθούμε
στο ξενοδοχείο μας. Στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο και
την πτήση επιστροφής

Στο πακέτο εκδρομής περιλαμβάνονται:Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Πράγα - Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines.Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.Πρωινό

καθημερινά.Επισκέψεις – περιηγήσεις – ξεναγήσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα .Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα.Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας
.Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία , θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Προαιρετικές εκδρομές & υπηρεσίες

• Εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ Ενήλικας : 25€ Παιδί 2-12 : 15€ • Κρουαζιέρα Μολδάβα με ποτό :
Αναχωρήσεις

23 Δεκεμβρίου

Ξενοδοχείο
Seminaris Hotel
Νυρεμβέργη
Hotel International
Πράγα

Κατηγ.

4*

διατροφή

πρωινό

Early booking

489 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Τιμή / άτομο

549 €

24

145 €

1ο παιδί 2-12

399 €

Παρατηρήσεις
Ωράρια πτήσεων Aegean Airlines
Θεσ/νίκη – Πράγα 06:00-07:00
Πράγα – Θεσ/νίκη 18:00-20:45

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

Seminaris Hotel

Φόροι Αεροδρ

Hotel International

ΠΡΑΓΑ – ΒΙΕΝΝΗ

4 ημέρες/αναχ. 27 δεκΕΜΒΡΙΟΥ

1η μέρα : Πτήση για Πράγα
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη
στην ‘‘χρυσή πόλη’’ , επιβίβαση στα λεωφορεία μας και τακτοποίηση
στα ξενοδοχεία μας . Στην συνέχεια με τη συνοδεία του αρχηγού
μας θα επισκεφτούμε τη παλιά πόλη και το αστρονομικό ρολόι για να
πάρουμε μια έντονη γεύση του χαρακτήρα της πόλης .
2η μέρα : Πράγα - Ξενάγηση Καστρούπολης & παλιάς πόλης
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η χρυσή πόλη μας περιμένει. Ξεκινάμε από
το μοναστήρι του Στράχοβ και το Λορέττο ένα από τα σημαντικότερα
μνημεία της Πράγας, στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη μαγευτική
καστρούπολη, την Ακρόπολη της Πράγας, που απλώνεται πάνω
στο λόφο της Μάλα Στράνα για να καταλήξουμε στον εντυπωσιακό
Γοτθικό ναό του Αγ. Βίτου και στη ‘‘βασιλική’’ του Αγ. Γεωργίου. Η
πορεία μας θα μας φέρει στο ‘‘Μικρό μέρος’’ (Μάλα Στράνα) μία από τις
παλαιότερες ιστορικές συνοικίες στην Πράγα και θα επισκεφθούμε την
επιβλητική μπαρόκ εκκλησία του Αγ. Νικολάου, θα περπατήσουμε από
την γραφική Γοτθική γέφυρα του Καρόλου μέσα από τα μεσαιωνικά
δρομάκια της ‘‘Βασιλικής οδού’’ ως την πλατεία της παλιάς πόλης, με
το Δημαρχείο και το φημισμένο αστρονομικό ρολόι και την ‘‘παρέλαση
των αποστόλων’’ καθώς και την πλατεία του ιστορικού κέντρου της
Πράγας. Μετά την ξενάγησή μας θα έχουμε 2ωρη κρουαζιέρα στο
ποταμό Βολτάβα όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την
Πράγα από μια άλλη άποψη. Η κρουαζιέρα θα συνοδεύεται από γεύμα
σε μπουφέ. Το απόγευμα και το βράδυ υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Η
πόλη είναι γνωστή για την jazz μουσική. Παρέα με την τσέχικη μπύρα
είναι μία καλή επιλογή.
2η μέρα : Πράγα – Βιέννη – ξενάγηση πόλης
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε τη περιήγηση μας με το ανάκτορο
Mπελβεντέρε και 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. Τέλος θα επισκεφτούμε Χριστουγεννιάτικες αγορές και
ιδιαίτερα αυτές που στήνονται στο Δημαρχείο και στο Τετράγωνο
των μουσείων . Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε πιο καλά τη Βιέννη
συμμετέχοντας σε μια περιπατητική ξενάγηση. Θα επισκεφτούμε το
Νεογοτθικό Δημαρχείο , το παλάτι Χόφμπουργκ, χειμερινή κατοικία
των Αψβούργων, την υπέροχη Ισπανική Σχολή Ιππασίας και θα
καταλήξουμε μέσω Heumarkt και Graben , στον Καθεδρικό Ναό
της Πόλης, τον Άγιο Στέφανο .Σ τον υπόλοιπο ελεύθερο χρόνο σας
προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα από τα πολυάριθμα μουσεία της
Βιέννης, όπως την πινακοθήκη του ανακτόρου Μπελβεντέρε με έργα
των Κλίμτ, Μονέ, Ρενουάρ, Βαν Γκόγκ, το μουσείο Αλμπερτίνα με
ενδιαφέρουσες περιοδικές εκθέσεις, το μουσείο Ιστορίας της Τέχνης,
ένα από τα σημαντικότερα μουσεία στον κόσμο που έχει στην κατοχή
του περίπου 60.000 πίνακες ζωγραφικής, το περίφημο Μuseums
Quartier, με παγκοσμίου ενδιαφέροντος εκθέσεις μοντέρνας τέχνης,
που περιλαμβάνει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής, το Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης (MUMOK), το Κέντρο Τέχνης της καλλιέργειας, το Μουσείο
Καπνού, το Μουσείο Λέοπολντ. Ελεύθερος χρόνος στη πόλη . Όσοι
επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά σε επίσκεψη –
ξενάγηση στα ανάκτορα Σενμπρούν, ένα από τα σημαντικότερα
και πιο ιστορικά ανάκτορα της Ευρώπης. Αποτελούσαν τα θερινά
ανάκτορα των Αψβούργων από το 18ο αιώνα έως το 1918 στην
Βιέννη της οποίας και αποτελεί σήμερα σπουδαίο τουριστικό πόλο
έλξης για εκατομμύρια επισκέπτες . Το Σεμπρούν έχει συνολικά
1.441 δωμάτια, εκτός των 139 μαγειρείων που περιλαμβάνονται

σε αυτό. Ο χώρος γύρω από το Ανάκτορο διαμορφώθηκε σ΄ ένα
τεράστιο κήπο με πανέμορφα λουλούδια περιτριγυρισμένα από 32
μαρμάρινα αγάλματα. Αξίζει πραγματικά να το δείτε εσωτερικά για να
μεταφερθείτε στην εποχή των βασιλιάδων και να νιώσετε τι σημαίνει
να ζεις σαν βασιλιάς!! Στη συνέχεια μετάβαση στο κέντρο της πόλης
και ελεύθερος χρόνος για καφέ και περίπατο στο ιστορικό κέντρο
. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο ξεκούραση ή για όσους
επιθυμούν αποχαιρετιστήριο δείπνο μπορούν να ετοιμαστούν για τα
γνωστά «Κρασοχώρια» Πρόκειται βασικά για γραφικές παραδοσιακές
ταβέρνες, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει παραδοσιακά φαγητά
και ντόπιο κρασί συνοδεία βέβαια βιενέζικων βιολιών και λοιπών
οργάνων. Διανυκτέρευση
4η μέρα : Βιέννη – Μπρατισλάβα ( περιήγηση ) – πτήση
επιστροφής
Πρωινό και αναχώρηση για την γραφική πόλη της Σλοβακίας
την Μπρατισλάβα . Μια βόλτα στα στενά πεζοδρομημένα δρομάκια
με τα παστέλ κτήρια του 18ου αι. κάτω από το άγρυπνο «βλέμμα»
του κάστρου, θα σε ταξιδέψει πίσω στους μεσαιωνικούς χρόνους . Η
περιπλάνηση στην Παλαιά Πόλη θα ξεκινήσει από τις οδούς Michalska
Venturska, με τις αμέτρητες καφετέριες και τα εξαιρετικά μπαρόκ κτήρια.
Στη συνέχεια και αφού περιπλανηθείς σε όλα τα στενά του κέντρου,
σειρά έχει η Πύλη του Αγίου Μιχαήλ (Michalska Brana), η μοναδική από
τις τέσσερις πύλες της μεσαιωνικής πόλης που διασώζεται έως σήμερα
και αποτελεί ορόσημο της Μπρατισλάβας. Κάτω από την πύλη θα δεις
«Σημείο Μηδέν», απ’ όπου μετριούνται οι χιλιομετρικές αποστάσεις με
τις άλλες πρωτεύουσες του κόσμου. Εξαιρετικά είναι και ιδιόμορφα
μπρούτζινα αγάλματα που ξεπετάγονται στις πιο παράξενες τοποθεσίες
της πόλης . Τέλος μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης όπου θα
πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας.

Στο πακέτο εκδρομής περιλαμβάνονται:Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Πράγα & Μπρατισλάβα – Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines.Τρείς (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία

4*.Πρωινό καθημερινά.Επισκέψεις – περιηγήσεις – ξεναγήσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα .Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα..Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου
μας .Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία , θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

Hotel Duo

4*

Hotel Ananas

4*

27 Δεκεμβρίου

διατροφή

πρωινό

Early booking

329 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Τιμή / άτομο

389 €

Φόροι Αεροδρ

145 €

1ο παιδί 2-12

199 €

Παρατηρήσεις
Ωράρια πτήσεων
Θεσ/νίκη-Πράγα 17:00-18:00
Μπρατισλάβα – Θεσ/νίκη 14:30-17:15

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

Hotel Ananas

Hotel DUO

25

ΠΡΑΓΑ – ΒΙΕΝΝΗ

5 ημέρες /αναχ. 30 δεκΕΜΒΡΙΟΥ

1η μέρα: Πτήση για Μπρατισλάβα – Πράγα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και με απευθείας πτήση της Aegean
πετάμε για τη Μπρατισλάβα. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο
μας και αναχώρηση μέσω Μπρνό για Πράγα . Άφιξη το απόγευμα
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Στη συνέχεια με τη συνοδεία
του αρχηγού μας , επίσκεψη στη πλατεία της παλιάς πόλης με το
αστρονομικό ρολόι για μια πρώτη γνωριμία με τη πολύχρωμη πόλη .
2η μέρα : Βιέννη - Πράγα – ξενάγηση παλιάς πόλης – Κρουαζιέρα
Μολδάβα
Πρωινό και συνάντηση με τον τοπικό ξεναγό μας . Η ξενάγησή θα
ξεκινήσει με το ‘‘Μικρό μέρος’’ (Μάλα Στράνα) μία από τις παλαιότερες
ιστορικές συνοικίες στην Πράγα. Στην συνέχεια θα θαυμάσουμε
εξωτερικά την επιβλητική μπαρόκ εκκλησία του Αγ. Νικολάου, θα
περπατήσουμε από την γραφική Γοτθική γέφυρα του Καρόλου μέσα
από τα μεσαιωνικά δρομάκια της ‘‘Βασιλικής οδού’’ ως την πλατεία της
παλιάς πόλης, με το Δημαρχείο και το φημισμένο αστρονομικό ρολόι
και την ‘‘παρέλαση των Aποστόλων’’ καθώς και στην πλατεία του
ιστορικού κέντρου της Πράγας. Μετά την ξενάγηση θα μεταφερθούμε
στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα σας προτείνουμε 2ωρη κρουαζιέρα
στο ποταμό Μολδάβα όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την
φωταγωγημένη Πράγα από μια άλλη οπτική . Το βράδυ διασκεδάστε
σε τυπικές Τσέχικες μπυραρίες με τοπικές σπεσιαλιτέ και μπύρα
παραγωγής τους ή στα φημισμένα τζαζ κλαμπ της Πράγας.
3η μέρα : Πράγα - Ξενάγηση Καστρούπολης – Βιέννη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας ξεκινάει με το μοναστήρι
του Στράχοβ και το Λορέττο, δύο από τα σημαντικότερα μνημεία της
Πράγας, στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη μαγευτική καστρούπολη,
που απλώνεται πάνω στο λόφο της Μάλα Στράνα και καταλήγουμε

στον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου και το παρεκκλήσι
του Αγίου Βάτσλαβ, προστάτη της χώρας, την εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου, τα παλάτια που διέμεναν οι Δούκες και οι Βασιλιάδες
της Βοημίας, το πύργο του Ντάλιμπορ και το «Χρυσό σοκάκι» που
τον 16ο και 17ο αιώνα αποτελούσε έδρα των αλχημιστών. Το
δρομάκι αποτελείται από μικρά πολύχρωμα σπιτάκια ,τα οποία ξανά
ζωγραφίστηκαν με φωτεινά χρώματα στη δεκαετία του 1950. Πολλά
από τα σπίτια είναι τώρα καταστήματα με σουβενίρ και υπάρχει ένα
μουσείο μεσαιωνικού οπλοστασίου μέσα στην πρώην οχύρωση
του 14ου αιώνα. Ο αριθμός 22 ανήκε στην αδελφή του συγγραφέα
Φρανς Κάφκα, ο οποίος χρησιμοποίησε αυτό το σπίτι για να γράψει
τα κείμενά του για περίπου δύο χρόνια. Στη συνέχεια αναχώρηση για
την πόλη της μουσικής Βιέννη . Άφιξη το απόγευμα και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας . Στη συνέχεια με τη συνοδεία του αρχηγού μας ,
επίσκεψη στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο και στον Άγιο Στέφανο
για μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη .
4η μέρα : Βιέννη – ξενάγηση πόλης & περιπατητική ξενάγηση
Βιέννης
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε αμέσως τη περιήγηση μας με το
ανάκτορο Mπελβεντέρε και 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. Τέλος θα επισκεφτούμε Χριστουγεννιάτικες αγορές και
ιδιαίτερα αυτές που στήνονται στο Δημαρχείο και στο Τετράγωνο
των μουσείων . Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε πιο καλά τη Βιέννη
συμμετέχοντας σε μια περιπατητική ξενάγηση. Θα επισκεφτούμε το

Νεογοτθικό Δημαρχείο , το παλάτι Χόφμπουργκ, χειμερινή κατοικία
των Αψβούργων, την υπέροχη Ισπανική Σχολή Ιππασίας και θα
καταλήξουμε μέσω Heumarkt και Graben , στον Καθεδρικό Ναό
της Πόλης, τον Άγιο Στέφανο .Στη συνέχεια αναχωρούμε για να
γνωρίσουμε πιο καλά τη Βιέννη συμμετέχοντας σε μια περιπατητική
ξενάγηση. Θα επισκεφτούμε το Νεογοτθικό Δημαρχείο , το παλάτι
Χόφμπουργκ, χειμερινή κατοικία των Αψβούργων, την υπέροχη
Ισπανική Σχολή Ιππασίας και θα καταλήξουμε μέσω Heumarkt και
Graben , στον Καθεδρικό Ναό της Πόλης, τον Άγιο Στέφανο . Ελεύθερος
χρόνος στη πόλη . Το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε
είτε κάποιο κοντσέρτο κλασσικής μουσικής είτε να πιείτε ποτό στο Sky
bar στο Do & Co.
5η μέρα : Βιέννη – Ανάκτορα Σεμπρούν– πτήση επιστροφής
Μετά το πρωινό, θα ξεκινήσουμε για τα ανάκτορα Σενμπρούν, ένα
από τα σημαντικότερα και πιο ιστορικά ανάκτορα της Ευρώπης.
Αποτελούσαν τα θερινά ανάκτορα των Αψβούργων από το 18ο
αιώνα έως το 1918 στην Βιέννη της οποίας και αποτελεί σήμερα
σπουδαίο τουριστικό πόλο έλξης για εκατομμύρια επισκέπτες
. Το Σεμπρούν έχει συνολικά 1.441 δωμάτια, εκτός των 139
μαγειρείων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Ο χώρος γύρω από το
Ανάκτορο διαμορφώθηκε σ΄ ένα τεράστιο κήπο με πανέμορφα
λουλούδια περιτριγυρισμένα από 32 μαρμάρινα αγάλματα. Απέναντι
από το παλάτι υπάρχει η περίφημη δεξαμενή του Ποσειδώνα. Αξίζει
πραγματικά να το δείτε εσωτερικά για να μεταφερθείτε στην εποχή
των βασιλιάδων και να νιώσετε τι σημαίνει να ζεις σαν βασιλιάς!!
Να κάνετε οπωσδήποτε περίπατο στον υπέροχο και τεράστιο κήπο
του παλατιού για να απολαύσετε μοναδικό τοπίο και να βγάλετε
υπέροχες φωτογραφίες . Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο
της Μπρατισλάβας όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας.

Στο πακέτο εκδρομής περιλαμβάνονται:Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Πράγα - Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines.Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.Πρωινό

καθημερινά.Επισκέψεις – περιηγήσεις – ξεναγήσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα .Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα.Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία , θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€ .
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

Φόροι Αεροδρ

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

4*

πρωινό

429 €

499 €

145 €

285 €

Ωράρια πτήσεων
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα 13:00-13:45
Μπρατισλάβα – Θεσ/νίκη 14:30-17:15

Hotel Ananas- Βιέννη
30 Δεκεμβρίου
Hotel Duo - Πράγα
Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

Hotel Ananas
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Hotel DUO

ΟΔΙΚΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ
εκδρομές
με άνεση καιασφάλεια

27

Βουδαπέστη - Πράγα 5 ημέρες / αναχ. 19 δεκΕΜΒΡΙΟΥ
1η ημέρα Αναχώρηση για Βουδαπέστη
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και άμεση αναχώρηση
για τη Βουδαπέστη . Διέλευση συνόρων των Ευζώνων και με
ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα Βουδαπέστη (Περιήγηση πόλης) – Κρουαζιέρα Δούναβη
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση 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 Matthias, στην οποία γινόταν
οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Gellert θα έχουμε μία
πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα

της ελευθερίας και το κάστρο, την Citadella. Για όσους επιθυμείτε
σας προτείνουμε προαιρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου θα
απολαύσουμε τα αξιοθέατα που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού.
Μία σίγουρα αξέχαστη εμπειρία.
3η ημέρα Βουδαπέστη – Πράγα (Παλιά Πόλη)
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την πρωτεύουσα της Τσεχίας. Άφιξη στην
πανέμορφη Πράγα. Πρώτη γνωριμία με την πόλη. Θα ξεκινήσουμε
τη περιήγηση της Παλιάς πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την
πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske namesti), το μεσαιωνικό
Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το ναό της Παναγίας Τυν, την
Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο
του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské
namesti), την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα
περπατήσουμε στη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 30

αγάλματα αγίων. Τέλος τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα Πράγα (Καστρούπολη) – Κρουαζιέρα Μολδάβα
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε με τη ξενάγηση της Καστρούπολης
όπου θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο,
το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό
μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου
Νικολάου κ.α. Στο τέλος της ξενάγησης θα επιβιβαστούμε (προαιρετικά
) από την όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι – θα ακολουθήσει
δίωρη κρουαζιέρα στο Μολδάβα με γεύμα όπου θα θαυμάσουμε την
μεσαιωνική πόλη, με όλα της τα ιστορικά κτίρια. Χρόνος ελεύθερος.
5η ημέρα Πράγα – Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Πράγας & πτήση
επιστροφής.

Στο πακέτο εκδρομής περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια Πράγα – Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines.Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*. Πρωινό καθημερινά
Επισκέψεις – περιηγήσεις – ξεναγήσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα .Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα.Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας .
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 80€. Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία , θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€ .

Αναχωρήσεις

19 Δεκεμβρίου

Ξενοδοχείο
Hotel Courtyard Mariott
Βουδαπέστη
Hotel Duo
Πράγα

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

Φόροι Αεροδρ

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

4*

πρωινό

239 €

289 €

80€

199 €

Ωράρια πτήσεων
Πράγα – Θεσ/νίκη 07:45-10:45

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

Hotel Courtyard Mariott

28

Hotel DUO

Βουδαπέστη-Βιέννη-Πράγα
1η ημέρα Αναχώρηση για Βουδαπέστη
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και άμεση αναχώρηση
για τη Βουδαπέστη . Διέλευση συνόρων των Ευζώνων και με
ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα Βουδαπέστη (Περιήγηση πόλης) – Κρουαζιέρα Δούναβη
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση 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 Matthias, στην οποία γινόταν
οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Gellert θα έχουμε μία
πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα
της ελευθερίας και το κάστρο, την Citadella. Για όσους επιθυμείτε
σας προτείνουμε προαιρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου θα
απολαύσουμε τα αξιοθέατα που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού.
Μία σίγουρα αξέχαστη εμπειρία.
3η ημέρα Βουδαπέστη – Βιέννη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βιέννη. Στην περιήγησή μας θα
θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο
Shonbrunn, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούμε το
ανάκτορο Belvedere 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

6 ημέρες/αναχ. 18 δεκΕΜΒΡΙΟΥ

Ανακτορικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάμματος,
τη Φωτίφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του
Αγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής
παροικίας. Χρόνος ελεύθερος. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα Βιέννη – Πράγα (Παλιά Πόλη)
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την πρωτεύουσα της Τσεχίας. Άφιξη στην
πανέμορφη Πράγα. Πρώτη γνωριμία με την πόλη. Θα ξεκινήσουμε
τη περιήγηση της Παλιάς πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την
πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske namesti), το μεσαιωνικό
Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το ναό της Παναγίας Τυν, την
Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο
του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské
namesti), την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα
περπατήσουμε στη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 30
αγάλματα αγίων. Τέλος τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η μέρα : Πράγα - Ξενάγηση Καστρούπολης – Κάρλοβυ Βάρυ (
προαιρετικά )
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας ξεκινάει με το μοναστήρι
του Στράχοβ και το Λορέττο, δύο από τα σημαντικότερα μνημεία της
Πράγας, στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη μαγευτική Kαστρούπολη,
που απλώνεται πάνω στο λόφο της Μάλα Στράνα και καταλήγουμε
στον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου και το παρεκκλήσι
του Αγίου Βάτσλαβ, προστάτη της χώρας, την εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου, τα παλάτια που διέμεναν οι Δούκες και οι Βασιλιάδες
της Βοημίας, το πύργο του Ντάλιμπορ και το «Χρυσό σοκάκι» που
τον 16ο και 17ο αιώνα αποτελούσε έδρα των αλχημιστών. Το

δρομάκι αποτελείται από μικρά πολύχρωμα σπιτάκια ,τα οποία ξανά
ζωγραφίστηκαν με φωτεινά χρώματα στη δεκαετία του 1950. Πολλά
από τα σπίτια είναι τώρα καταστήματα με σουβενίρ και υπάρχει ένα
μουσείο μεσαιωνικού οπλοστασίου μέσα στην πρώην οχύρωση
του 14ου αιώνα. Ο αριθμός 22 ανήκε στην αδελφή του συγγραφέα
Φρανς Κάφκα, ο οποίος χρησιμοποίησε αυτό το σπίτι για να γράψει τα
κείμενά του για περίπου δύο χρόνια. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε
προαιρετικά με προορισμό την γνωστή λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ
στη Δυτική Βοημία. Γνωστή λόγω των ιαματικών πηγών της. Τον 14ο
αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρολο τον
4ο και έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων
των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής. Διασχίζοντας τον
κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Τέπλα καταλαβαίνουμε γιατί
ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο Τσάρος της Ρωσίας κ.α.
περπάτησαν τον ίδιο δρόμο. Μετά την ξενάγησή μας για μια περιοχή
απαράμιλλης ομορφιάς που νομίζει κανείς ότι βρίσκεται σε παραμύθι.
Η λουτρόπολη του Καρόλου, το Κάρλοβι Βάρι, που υπήρξε στο
παρελθόν τόπος συνάντησης επιφανών προσώπων των τεχνών, των
γραμμάτων και της πολιτικής, είναι σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιάσει.
Γνωστό για τις ιαματικές πηγές του, έχει καθιερωθεί από τον 14ο αιώνα
ως θεραπευτικό κέντρο. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
. Το βράδυ προτείνουμε Χριστουγεννιάτικο δείπνο σε παραδοσιακό
εστιατόριο στο κέντρο της παλιάς πόλης . Διανυκτέρευση
6η μέρα : Πράγα - Ξενάγηση παλιάς πόλης – πτήση επιστροφής
Πρωινό και επιβίβαση στο λεωφορείο μας για αναχώρηση το
αεροδρόμιο της Πράγας Επιβίβαση στο αεροσκάφος της Aegean
Airlines για την πτήση επιστροφής .

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια Πράγα – Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines.Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.Πρωινό καθημερινά

Επισκέψεις – περιηγήσεις – ξεναγήσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα .Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα..Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας .Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης..ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 80€.Φόρος διαμονής. .Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. .Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία , θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται. .Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο..Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

Φόροι Αεροδρ

1ο παιδί 2-12

4*

πρωινό

285 €

335 €

80€

229 €

Hotel Courtyard Mariott
Βουδαπέστη
18 Δεκεμβρίου

Hotel Ananas-Βιέννη

Παρατηρήσεις
Ωράρια πτήσεων
Πράγα – Θεσ/νίκη
07:45-10:45

Hotel Duo-Πράγα
Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

Hotel Courtyard Mariott

Hotel ΑΝΑΝΑS

Hotel DUO
29

Σάλτσμπουργκ-Βιέννη-Πράγα 6 ημέρες/αναχ. 18 δεκΕΜΒΡΙΟΥ
1η ημέρα Αναχώρηση για Ζάγκρεμπ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα
σύνορα των Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις και Βελιγράδι. Περνώντας
τα σύνορα της Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ στο πανέμορφο
Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια
βόλτα - γνωριμία με την πόλη.
2η ημέρα Ζάγκρεμπ – Λιουμπλιάνα – Σάλτσμπουργκ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Λιουμπλιάνα. Άφιξη και περιήγηση
στη πόλη που είναι χτισμένη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού,
με έντονα στοιχεία από την Αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική σε
αρκετά κτίρια. Μεταξύ άλλων θα δούμε το παλαιό Δημαρχείο και
τον Καθεδρικό Ναό που δεσπόζουν την πόλη. Χρόνος ελεύθερος και
αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
3η ημέρα Σάλτσμπουργκ (Περιήγηση πόλης) – Λίμνες
Σαλτσκάμεργκουτ - Βιέννη
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στο μοναδικό «κάστρο
αλατιού», γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας άλλης
ρομαντικής εποχής. Εδώ μπορείτε να περπατήσετε στους ατέλειωτους
πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Θα επισκεφτούμε, ακόμη, τους κήπους

του ανακτόρου Mirabelle δίπλα στον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας
τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης, θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ,
το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αββαείο του Aγ.
Πέτρου. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για τις μοναδικές Λίμνες
Salzkammergut. Θα επισκεφτούμε το Gmunden στις όχθες της λίμνης
Traunsee, θα περάσουμε από τη λίμνη Attersee και θα καταλήξουμε στη
κοσμοπολίτικη κωμόπολη Mondsee, στις όχθες της οποίας θα έχουμε
την ευκαιρία να θαυμάσουμε την ομώνυμη λίμνη και το μοναδικό
τοπίο. Αργότερα αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας.
4η ημέρα Βιέννη (Περιήγηση Πόλης)
Πρόγευμα. Σήμερα θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο
του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της
Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, θα περάσουμε από τα χειμερινά
ανάκτορα Hofburg (Hofburg Kaizerliche), την Όπερα, το Τετράγωνο
των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το νεοκλασικό
Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό Aνακτορικό
Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ
Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Η Βιέννη, πόλη
της Κλασικής μουσικής μας προσφέρει την μοναδική ευκαιρία το βράδυ
να παρακολουθήσουμε προαιρετικά ένα κοντσέρτο με επιλογή των πιο
γνωστών έργων των Στράους και Μότσαρτ.

5η ημέρα Βιέννη – Πράγα (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Τσεχίας. Θα
ξεκινήσουμε με τη ξενάγηση της Καστρούπολης , την Ακρόπολη της
Πράγας όπου θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το
Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το
Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του
Αγίου Νικολάου. Συνεχίζουμε τη ξενάγηση της Παλιάς πόλης, όπου
μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske
namesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το
ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της
πυρίτιδας, το Θέατρο Νόστιτς, την Βενσεσλάβ (Václavské namesti),
την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής και θα περπατήσουμε
στη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα Αγίων
που είναι το σύμβολο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε
τα γραφικά σοκάκια της πόλης. Προτείνουμε προαιρετική κρουαζιέρα
στον ποταμό Μολδάβα πριν την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο.
6η ημέρα Πράγα - Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια Πράγα – Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines.Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.Πρωινό καθημερινά

Επισκέψεις – περιηγήσεις – ξεναγήσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα .Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα..Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας. Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης..ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 80€.Φόρος διαμονής.Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία , θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

Φόροι Αεροδρ

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

4*

πρωινό

315 €

365 €

80 €

269 €

Ωράρια πτήσεων
Πράγα – Θεσ/νίκη 07:40-10:45

Hotel Diplomat
Ζάγκρεμπ

18 Δεκεμβρίου

Hotel Ibis Nord
Σάλτσμπουργκ
Hotel Ananas
Βιέννη
Hotel Duo
Πράγα

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

Hotel Diplomat

30

Hotel Ibis Nord

Hotel Ananas

Hotel Duo

Βουδαπέστη–Βιέννη-Μπρατισλάβα 4 ημέρες/16, 20 δεκΕΜΒΡΙΟΥ & 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
1η ημέρα Αναχώρηση για Βουδαπέστη
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και άμεση αναχώρηση
για τη Βουδαπέστη . Διέλευση συνόρων των Ευζώνων και με
ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα Βουδαπέστη (Περιήγηση πόλης) – Κρουαζιέρα
Δούναβη
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση 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 Matthias, στην οποία γινόταν
οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Gellert θα έχουμε μία
πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα
της ελευθερίας και το κάστρο, την Citadella. Για όσους επιθυμείτε
σας προτείνουμε προαιρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου θα

απολαύσουμε τα αξιοθέατα που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού.
Μία σίγουρα αξέχαστη εμπειρία.
3η ημέρα Βουδαπέστη – Βιέννη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βιέννη. Στην περιήγησή μας θα
θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο
Shonbrunn, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούμε το
ανάκτορο Belvedere και θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του
Ρινγκ όπου θα δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως
το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την
πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό
Ανακτορικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάμματος,
τη Φωτίφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του
Αγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής
παροικίας. Χρόνος ελεύθερος. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η μέρα : Βιέννη – Μπρατισλάβα – πτήση επιστροφής
Πρωινό και αναχώρηση για την γραφική πόλη της Σλοβακίας

την Μπρατισλάβα . Μια βόλτα στα στενά πεζοδρομημένα δρομάκια
με τα παστέλ κτήρια του 18ου αι. κάτω από το άγρυπνο «βλέμμα»
του κάστρου, θα σε ταξιδέψει πίσω στους μεσαιωνικούς χρόνους . Η
περιπλάνηση στην Παλαιά Πόλη θα ξεκινήσει από τις οδούς Michalska
Venturska, με τις αμέτρητες καφετέριες και τα εξαιρετικά μπαρόκ κτήρια.
Στη συνέχεια και αφού περιπλανηθείς σε όλα τα στενά του κέντρου,
σειρά έχει η Πύλη του Αγίου Μιχαήλ (Michalska Brana), η μοναδική από
τις τέσσερις πύλες της μεσαιωνικής πόλης που διασώζεται έως σήμερα
και αποτελεί ορόσημο της Μπρατισλάβας. Κάτω από την πύλη θα δεις
«Σημείο Μηδέν», απ’ όπου μετριούνται οι χιλιομετρικές αποστάσεις με
τις άλλες πρωτεύουσες του κόσμου. Εξαιρετικά είναι και ιδιόμορφα
μπρούτζινα αγάλματα που ξεπετάγονται στις πιο παράξενες τοποθεσίες
της πόλης . Τέλος μεταφορά στο αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την
πτήση της επιστροφής μας.
* Σημείωση : Το πρόγραμμα πραγματοποιείται αντίστροφα στην
αναχώρηση 06/01

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια Μπρατισλάβα – Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines.Τρείς (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.Πρωινό καθημερινά

Επισκέψεις – περιηγήσεις – ξεναγήσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα .Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα..Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας . Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 80€Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία , θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Αναχωρήσεις

16 & 20
Δεκεμβρίου
& 06
Ιανουαρίου

Ξενοδοχείο

Κατ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

Φόροι Αεροδρ

1ο παιδί 2-12

Hotel Courtyard Mariott
Βουδαπέστη
4*

πρωινό

219 €

259 €

80 €

179€

Hotel Sims
Βιέννη
Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Παρατηρήσεις

Ωράρια πτήσεων
19 & 23/12
Μπρατισλάβα – Θεσ/νίκη
14:00-16:45
06/01 Θεσσαλονίκη-Μπρατισλάβα
17:00-17:45

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

Hotel Courtyard Mariott

Hotel Sims
31

Μπρατισλάβα-Βιέννη-Βουδαπέστη 4 ημέρες/27 δεκΕΜΒΡΙΟΥ & 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
1η μέρα : Πτήση για Μπρατισλάβα – ξενάγηση - Βιέννη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας για Μπρατισλάβα . Άφιξη
και επίσκεψη στην γραφική πόλη της Σλοβακίας την Μπρατισλάβα .
Μια βόλτα στα στενά πεζοδρομημένα δρομάκια με τα παστέλ κτήρια
του 18ου αι. κάτω από το άγρυπνο «βλέμμα» του κάστρου, θα σε
ταξιδέψει πίσω στους μεσαιωνικούς χρόνους . Η περιπλάνηση στην
Παλαιά Πόλη θα ξεκινήσει από τις οδούς Michalska Venturska, με τις
αμέτρητες καφετέριες και τα εξαιρετικά μπαρόκ κτήρια. Στη συνέχεια
και αφού περιπλανηθείς σε όλα τα στενά του κέντρου, σειρά έχει η
Πύλη του Αγίου Μιχαήλ (Michalska Brana), η μοναδική από τις τέσσερις
πύλες της μεσαιωνικής πόλης που διασώζεται έως σήμερα και αποτελεί
ορόσημο της Μπρατισλάβας. Κάτω από την πύλη θα δεις «Σημείο
Μηδέν», απ’ όπου μετριούνται οι χιλιομετρικές αποστάσεις με τις άλλες
πρωτεύουσες του κόσμου. Εξαιρετικά είναι και ιδιόμορφα μπρούτζινα
αγάλματα που ξεπετάγονται στις πιο παράξενες τοποθεσίες της πόλης
. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος στη πόλη και μετάβαση στη Βιέννη .
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και αργά το απόγευμα με τη συνοδεία
του αρχηγού μας , επίσκεψη στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο για
μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη . Διανυκτέρευση .
2η ημέρα : Βιέννη (περιήγηση πόλης) – Βουδαπέστη
Πρωινό και ξεκινάμε τη περιήγησή μας στη πόλη της μουσικής . Θα
θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο
Shonbrunn, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούμε το
ανάκτορο Belvedere και θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του

Ρινγκ όπου θα δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως
το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την
πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό
Ανακτορικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάμματος,
τη Φωτίφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό
του Αγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της
ελληνικής παροικίας. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και γεύμα . Στη
συνέχεια αναχώρηση για τη Βουδαπέστη . Άφιξη αργά το απόγευμα
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας .

4η ημέρα : Βουδαπέστη - Θεσσαλονίκη
Πρωινό και αναχώρηση για το δρόμο της επιστροφής . Με ενδιάμεσες
στάσεις για καφέ και γεύμα και γεμάτοι αναμνήσεις , άφιξη στο πόλη
μας αργά το βράδυ .

3η ημέρα : Βουδαπέστη (Περιήγηση πόλης) – Κρουαζιέρα
Δούναβη
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση 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 Matthias, στην οποία γινόταν
οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Gellert θα έχουμε μία
πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα
της ελευθερίας και το κάστρο, την Citadella. Για όσους επιθυμείτε
σας προτείνουμε προαιρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου θα
απολαύσουμε τα αξιοθέατα που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού.
Μία σίγουρα αξέχαστη εμπειρία.

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια Μπρατισλάβα – Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines.Τρείς (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.Πρωινό καθημερινά
Επισκέψεις – περιηγήσεις – ξεναγήσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα .Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα..Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας.Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 80€.Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία , θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Αναχωρήσεις

27
Δεκεμβρίου &
06 Ιανουαρίου

Ξενοδοχείο
Hotel Courtyard Mariott
Βουδαπέστη

Κατ.

4*

διατροφή

πρωινό

Early booking

269 €

319 €

Φόροι Αεροδ

80 €

1ο παιδί 2-12

199€

Hotel Sims Βιέννη
Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

****

Hotel Courtyard Mariott

32

Τιμή / άτομο

Hotel Sims

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

Παρατηρήσεις
Ωράρια πτήσεων
27/12 Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα
11:30-13:15
06/01 Θεσσαλονίκη-Μπρατισλάβα
17:00-17:45

Πράγα-Βιέννη-Μπρατισλάβα-Βουδαπέστη 7 ημέρες/27 δεκΕΜΒΡΙΟΥ
1η μέρα : Πτήση για Πράγα – by nigth
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για τη Πράγα .
Άφιξη και επιβίβαση στο λεωφορείο μας για μια πρώτη γνωριμία με τη
γιορτινά φωταγωγημένη πόλη . Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο
και στην πλατεία της παλιάς πόλης , όπου βρίσκεται και το εμβληματικό
αστρονομικό ρολόι. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε στους
πεζόδρομους με τα πολύχρωμα κτίρια της κουκλιστικης πόλης και στη
συνέχεια μετάβαση στο ξενοδοχείο μας . Τακτοποίηση στα δωμάτιά
μας και διανυκτέρευση
2η μέρα : Πράγα - Ξενάγηση Καστρούπολης – Κάρλοβυ Βάρυ (
προαιρετικά )
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας ξεκινάει με το μοναστήρι
του Στράχοβ και το Λορέττο, δύο από τα σημαντικότερα μνημεία της
Πράγας, στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη μαγευτική Kαστρούπολη,
που απλώνεται πάνω στο λόφο της Μάλα Στράνα και καταλήγουμε
στον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου και το παρεκκλήσι
του Αγίου Βάτσλαβ, προστάτη της χώρας, την εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου, τα παλάτια που διέμεναν οι Δούκες και οι Βασιλιάδες
της Βοημίας, το πύργο του Ντάλιμπορ και το «Χρυσό σοκάκι» που
τον 16ο και 17ο αιώνα αποτελούσε έδρα των αλχημιστών. Το
δρομάκι αποτελείται από μικρά πολύχρωμα σπιτάκια ,τα οποία ξανά
ζωγραφίστηκαν με φωτεινά χρώματα στη δεκαετία του 1950. Πολλά
από τα σπίτια είναι τώρα καταστήματα με σουβενίρ και υπάρχει ένα
μουσείο μεσαιωνικού οπλοστασίου μέσα στην πρώην οχύρωση
του 14ου αιώνα. Ο αριθμός 22 ανήκε στην αδελφή του συγγραφέα
Φρανς Κάφκα, ο οποίος χρησιμοποίησε αυτό το σπίτι για να γράψει τα
κείμενά του για περίπου δύο χρόνια. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε
προαιρετικά με προορισμό την γνωστή λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ
στη Δυτική Βοημία. Γνωστή λόγω των ιαματικών πηγών της. Τον 14ο
αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρολο τον
4ο και έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων
των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής. Διασχίζοντας τον
κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Τέπλα καταλαβαίνουμε γιατί
ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο Τσάρος της Ρωσίας κ.α.
περπάτησαν τον ίδιο δρόμο. Μετά την ξενάγησή μας για μια περιοχή
απαράμιλλης ομορφιάς που νομίζει κανείς ότι βρίσκεται σε παραμύθι.
Η λουτρόπολη του Καρόλου, το Κάρλοβι Βάρι, που υπήρξε στο
παρελθόν τόπος συνάντησης επιφανών προσώπων των τεχνών, των
γραμμάτων και της πολιτικής, είναι σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιάσει.
Γνωστό για τις ιαματικές πηγές του, έχει καθιερωθεί από τον 14ο αιώνα
ως θεραπευτικό κέντρο. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
. Το βράδυ προτείνουμε Χριστουγεννιάτικο δείπνο σε παραδοσιακό
εστιατόριο στο κέντρο της παλιάς πόλης . Διανυκτέρευση

3η ημέρα : Πράγα - ξενάγηση Παλιάς Πόλης – Βιέννη
Πρόγευμα και ξεκινάμε τη περιήγηση της Παλιάς πόλης, όπου μεταξύ
άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske
namesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το
ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της
πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την
πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské namesti), την Εθνική βιβλιοθήκη, το
Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε στη πέτρινη γέφυρα
του Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Ελεύθερος χρόνος
για αγορά τελευταίων αναμνηστικών και αναχώρηση για τη Βιέννη .
Άφιξη στη πόλη της μουσικής αργά το απόγευμα . Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια με τη συνοδεία του αρχηγού μας ,
επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο και τον Άγιο Στέφανο για μια πρώτη
γνωριμία με τη πόλη .
4η μέρα : Βιέννη – Ανάκτορα Σεμπρούν – περιπατητική ξενάγηση
Βιέννης
Μετά το πρωινό, θα ξεκινήσουμε για τα ανάκτορα Σενμπρούν, ένα
από τα σημαντικότερα και πιο ιστορικά ανάκτορα της Ευρώπης.
Αποτελούσαν τα θερινά ανάκτορα των Αψβούργων από το 18ο
αιώνα έως το 1918 στην Βιέννη της οποίας και αποτελεί σήμερα
σπουδαίο τουριστικό πόλο έλξης για εκατομμύρια επισκέπτες
. Το Σεμπρούν έχει συνολικά 1.441 δωμάτια, εκτός των 139
μαγειρείων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Ο χώρος γύρω από το
Ανάκτορο διαμορφώθηκε σ΄ ένα τεράστιο κήπο με πανέμορφα
λουλούδια περιτριγυρισμένα από 32 μαρμάρινα αγάλματα. Αξίζει
πραγματικά να το δείτε εσωτερικά για να μεταφερθείτε στην εποχή
των βασιλιάδων και να νιώσετε τι σημαίνει να ζεις σαν βασιλιάς!!
Στη συνέχεια αναχωρούμε για να γνωρίσουμε πιο καλά τη Βιέννη
συμμετέχοντας σε μια περιπατητική ξενάγηση. Θα επισκεφτούμε το
Νεογοτθικό Δημαρχείο , το παλάτι Χόφμπουργκ, χειμερινή κατοικία
των Αψβούργων, την υπέροχη Ισπανική Σχολή Ιππασίας και θα
καταλήξουμε μέσω Heumarkt και Graben , στον Καθεδρικό Ναό
της Πόλης, τον Άγιο Στέφανο .Σ τον υπόλοιπο ελεύθερο χρόνο σας
προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα από τα πολυάριθμα μουσεία της
Βιέννης, όπως την πινακοθήκη του ανακτόρου Μπελβεντέρε με έργα
των Κλίμτ, Μονέ, Ρενουάρ, Βαν Γκόγκ, το μουσείο Αλμπερτίνα με
ενδιαφέρουσες περιοδικές εκθέσεις, το μουσείο Ιστορίας της Τέχνης,
ένα από τα σημαντικότερα μουσεία στον κόσμο που έχει στην κατοχή
του περίπου 60.000 πίνακες ζωγραφικής, το περίφημο Μuseums
Quartier, με παγκοσμίου ενδιαφέροντος εκθέσεις μοντέρνας τέχνης,
που περιλαμβάνει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής, το Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης (MUMOK), το Κέντρο Τέχνης της καλλιέργειας, το Μουσείο
Καπνού, το Μουσείο Λέοπολντ. Ενδιαφέρον επίσης για τους μικρούς
μας φίλους είναι το παιδικό μουσείο Zoom, το Haus der Musik, κ.α. που

μπορείτε να επιλέξετε, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας.Επιστροφή
στο ξενοδοχείο ξεκούραση ή για όσους επιθυμούν μπορούν να
ετοιμαστούν για τα γνωστά «Κρασοχώρια» Πρόκειται βασικά για
γραφικές παραδοσιακές ταβέρνες, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει
παραδοσιακά φαγητά και ντόπιο κρασί συνοδεία βέβαια βιενέζικων
βιολιών και λοιπών οργάνων. Διανυκτέρευση .
5η μέρα : Βιέννη – Μπρατισλάβα- ξενάγηση – Βουδαπέστη
Πρωινό και αναχώρηση για την γραφική πόλη της Σλοβακίας
την Μπρατισλάβα . Μια βόλτα στα στενά πεζοδρομημένα δρομάκια
με τα παστέλ κτήρια του 18ου αι. κάτω από το άγρυπνο «βλέμμα»
του κάστρου, θα σε ταξιδέψει πίσω στους μεσαιωνικούς χρόνους . Η
περιπλάνηση στην Παλαιά Πόλη θα ξεκινήσει από τις οδούς Michalska
Venturska, με τις αμέτρητες καφετέριες και τα εξαιρετικά μπαρόκ κτήρια.
Στη συνέχεια και αφού περιπλανηθείς σε όλα τα στενά του κέντρου,
σειρά έχει η Πύλη του Αγίου Μιχαήλ (Michalska Brana), η μοναδική από
τις τέσσερις πύλες της μεσαιωνικής πόλης που διασώζεται έως σήμερα
και αποτελεί ορόσημο της Μπρατισλάβας. Κάτω από την πύλη θα δεις
«Σημείο Μηδέν», απ’ όπου μετριούνται οι χιλιομετρικές αποστάσεις με
τις άλλες πρωτεύουσες του κόσμου. Εξαιρετικά είναι και ιδιόμορφα
μπρούτζινα αγάλματα που ξεπετάγονται στις πιο παράξενες τοποθεσίες
της πόλης . Ελεύθερος χρόνος για καφέ και γεύμα στη παλιά πόλη
και στη συνέχεια επιβίβαση στο λεωφορείο μας με προορισμό τη
Βουδαπέστη . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Το βράδυ
με τη συνοδεία του αρχηγού μας επίσκεψη στο πεζόδρομο της Vaci Uca
για μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη . Διανυκτέρευση
6η ημέρα Βουδαπέστη (Περιήγηση πόλης) – Κρουαζιέρα Δούναβη
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση 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 Matthias, στην οποία γινόταν
οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Gellert θα έχουμε μία
πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα
της ελευθερίας και το κάστρο, την Citadella. Για όσους επιθυμείτε
σας προτείνουμε προαιρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου θα
απολαύσουμε τα αξιοθέατα που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού.
Μία σίγουρα αξέχαστη εμπειρία.
7η ημέρα Βουδαπέστη – Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα και επιβίβαση στο λεωφορείο μας για το δρόμο της
επιστροφής . Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και γεύμα , άφιξη στη
πόλη μας , αργά το βράδυ

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια Πράγα – Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines.Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.Πρωινό καθημερινά

Επισκέψεις – περιηγήσεις – ξεναγήσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα .Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα..Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας .Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης..ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 80€.Φόρος διαμονής. .Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. .Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία , θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται. .Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

Φόροι Αεροδρ

1ο παιδί 2-12

Hotel Courtyard Mariott
Βουδαπέστη
27 Δεκεμβρίου

Hotel Ananas - Βιέννη

4*

πρωινό

269 €

319 €

80€

219 €

Παρατηρήσεις

Ωράρια πτήσεων
Θεσ/νίκη-Πράγα
17:00-18:00

Hotel Duo - Πράγα
Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής
33

Σάλτσμπουργκ-Βιέννη-Πράγα
1η μέρα : Πτήση για Πράγα – by night
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για τη Πράγα .
Άφιξη και επιβίβαση στο λεωφορείο μας για μια πρώτη γνωριμία με τη
γιορτινά φωταγωγημένη πόλη . Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο
και στην πλατεία της παλιάς πόλης , όπου βρίσκεται και το εμβληματικό
αστρονομικό ρολόι. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε στους
πεζόδρομους με τα πολύχρωμα κτίρια της κουκλιστικης πόλης και στη
συνέχεια μετάβαση στο ξενοδοχείο μας . Τακτοποίηση στα δωμάτιά
μας και διανυκτέρευση
2η μέρα : Πράγα - Ξενάγηση Καστρούπολης – Κάρλοβυ Βάρυ (
προαιρετικά )
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας ξεκινάει με το μοναστήρι
του Στράχοβ και το Λορέττο, δύο από τα σημαντικότερα μνημεία της
Πράγας, στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη μαγευτική Kαστρούπολη,
που απλώνεται πάνω στο λόφο της Μάλα Στράνα και καταλήγουμε
στον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου και το παρεκκλήσι
του Αγίου Βάτσλαβ, προστάτη της χώρας, την εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου, τα παλάτια που διέμεναν οι Δούκες και οι Βασιλιάδες
της Βοημίας, το πύργο του Ντάλιμπορ και το «Χρυσό σοκάκι» που
τον 16ο και 17ο αιώνα αποτελούσε έδρα των αλχημιστών. Το
δρομάκι αποτελείται από μικρά πολύχρωμα σπιτάκια ,τα οποία ξανά
ζωγραφίστηκαν με φωτεινά χρώματα στη δεκαετία του 1950. Πολλά
από τα σπίτια είναι τώρα καταστήματα με σουβενίρ και υπάρχει ένα
μουσείο μεσαιωνικού οπλοστασίου μέσα στην πρώην οχύρωση
του 14ου αιώνα. Ο αριθμός 22 ανήκε στην αδελφή του συγγραφέα
Φρανς Κάφκα, ο οποίος χρησιμοποίησε αυτό το σπίτι για να γράψει τα
κείμενά του για περίπου δύο χρόνια. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε
προαιρετικά με προορισμό την γνωστή λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ
στη Δυτική Βοημία. Γνωστή λόγω των ιαματικών πηγών της. Τον 14ο
αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρολο τον
4ο και έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων
των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής. Διασχίζοντας τον
κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Τέπλα καταλαβαίνουμε γιατί
ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο Τσάρος της Ρωσίας κ.α.
περπάτησαν τον ίδιο δρόμο. Μετά την ξενάγησή μας για μια περιοχή
απαράμιλλης ομορφιάς που νομίζει κανείς ότι βρίσκεται σε παραμύθι.
Η λουτρόπολη του Καρόλου, το Κάρλοβι Βάρι, που υπήρξε στο
παρελθόν τόπος συνάντησης επιφανών προσώπων των τεχνών, των
γραμμάτων και της πολιτικής, είναι σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιάσει.
Γνωστό για τις ιαματικές πηγές του, έχει καθιερωθεί από τον 14ο
αιώνα ως θεραπευτικό κέντρο. Το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας . Το βράδυ προτείνουμε Χριστουγεννιάτικο δείπνο σε
παραδοσιακό εστιατόριο στο κέντρο της παλιάς πόλης . Διανυκτέρευση

7 ημέρες/ANAX. 27 δεκΕΜΒΡΙΟΥ

3η ημέρα : Πράγα - ξενάγηση Παλιάς Πόλης – Βιέννη
Πρόγευμα και ξεκινάμε τη περιήγηση της Παλιάς πόλης, όπου μεταξύ
άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske
namesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το
ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της
πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την
πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské namesti), την Εθνική βιβλιοθήκη, το
Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε στη πέτρινη γέφυρα
του Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Ελεύθερος χρόνος
για αγορά τελευταίων αναμνηστικών και αναχώρηση για τη Βιέννη .
Άφιξη στη πόλη της μουσικής αργά το απόγευμα . Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια με τη συνοδεία του αρχηγού μας ,
επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο και τον Άγιο Στέφανο για μια πρώτη
γνωριμία με τη πόλη .
4η μέρα : Βιέννη – Ανάκτορα Σεμπρούν – περιπατητική ξενάγηση
Βιέννης
Μετά το πρωινό, θα ξεκινήσουμε για τα ανάκτορα Σενμπρούν, ένα
από τα σημαντικότερα και πιο ιστορικά ανάκτορα της Ευρώπης.
Αποτελούσαν τα θερινά ανάκτορα των Αψβούργων από το 18ο
αιώνα έως το 1918 στην Βιέννη της οποίας και αποτελεί σήμερα
σπουδαίο τουριστικό πόλο έλξης για εκατομμύρια επισκέπτες
. Το Σεμπρούν έχει συνολικά 1.441 δωμάτια, εκτός των 139
μαγειρείων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Ο χώρος γύρω από το
Ανάκτορο διαμορφώθηκε σ΄ ένα τεράστιο κήπο με πανέμορφα
λουλούδια περιτριγυρισμένα από 32 μαρμάρινα αγάλματα. Αξίζει
πραγματικά να το δείτε εσωτερικά για να μεταφερθείτε στην εποχή
των βασιλιάδων και να νιώσετε τι σημαίνει να ζεις σαν βασιλιάς!!
Στη συνέχεια αναχωρούμε για να γνωρίσουμε πιο καλά τη Βιέννη
συμμετέχοντας σε μια περιπατητική ξενάγηση. Θα επισκεφτούμε το
Νεογοτθικό Δημαρχείο , το παλάτι Χόφμπουργκ, χειμερινή κατοικία
των Αψβούργων, την υπέροχη Ισπανική Σχολή Ιππασίας και θα
καταλήξουμε μέσω Heumarkt και Graben , στον Καθεδρικό Ναό
της Πόλης, τον Άγιο Στέφανο .Σ τον υπόλοιπο ελεύθερο χρόνο σας
προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα από τα πολυάριθμα μουσεία της
Βιέννης, όπως την πινακοθήκη του ανακτόρου Μπελβεντέρε με έργα
των Κλίμτ, Μονέ, Ρενουάρ, Βαν Γκόγκ, το μουσείο Αλμπερτίνα με
ενδιαφέρουσες περιοδικές εκθέσεις, το μουσείο Ιστορίας της Τέχνης,
ένα από τα σημαντικότερα μουσεία στον κόσμο που έχει στην κατοχή
του περίπου 60.000 πίνακες ζωγραφικής, το περίφημο Μuseums
Quartier, με παγκοσμίου ενδιαφέροντος εκθέσεις μοντέρνας τέχνης,
που περιλαμβάνει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής, το Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης (MUMOK), το Κέντρο Τέχνης της καλλιέργειας, το Μουσείο

Καπνού, το Μουσείο Λέοπολντ. Ενδιαφέρον επίσης για τους μικρούς
μας φίλους είναι το παιδικό μουσείο Zoom, το Haus der Musik, κ.α. που
μπορείτε να επιλέξετε, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας.Επιστροφή
στο ξενοδοχείο ξεκούραση ή για όσους επιθυμούν μπορούν να
ετοιμαστούν για τα γνωστά «Κρασοχώρια» Πρόκειται βασικά για
γραφικές παραδοσιακές ταβέρνες, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει
παραδοσιακά φαγητά και ντόπιο κρασί συνοδεία βέβαια βιενέζικων
βιολιών και λοιπών οργάνων. Διανυκτέρευση .
5η ημέρα Βιέννη - Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ - Σάλτσμπουργκ
(Περιήγηση πόλης)
Πρωινό και αναχώρηση και αναχώρηση για τις μοναδικές Λίμνες
Salzkammergut. Θα επισκεφτούμε το Gmunden στις όχθες της λίμνης
Traunsee, θα περάσουμε από τη λίμνη Attersee και θα καταλήξουμε στη
κοσμοπολίτικη κωμόπολη Mondsee, στις όχθες της οποίας θα έχουμε
την ευκαιρία να θαυμάσουμε την ομώνυμη λίμνη και το μοναδικό τοπίο.
Μετά από λίγο άφιξη στη πόλη του Σάλτσμπουργκ . Αμέσως ξεκινάμε
την περιήγησή μας στο μοναδικό «κάστρο αλατιού», γενέτειρα του
Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ
μπορείτε να περπατήσετε στους ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς
πόλης. Θα επισκεφτούμε, ακόμη, τους κήπους του ανακτόρου Mirabelle
δίπλα στον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της
πόλης, θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό
Ναό της πόλης και το Αββαείο του Aγ. Πέτρου. Χρόνος ελεύθερος στη
παλιά πόλη για να απολαύσετε την μεσαιωνική ατμόσφαιρα, να πιείτε
ζεστό καφέ σε κάποιο από τα πολλά café της πόλης . Στη συνέχεια
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Διανυκτέρευση .
6η ημέρα Σάλτσμπουργκ – Κίτσμπιχελ - Λιουμπλιάνα - Ζάγκρεμπ
Πρωινό και αναχώρηση για το Κίτσμπιχελ . Ελεύθερος χρόνος για να
περπατήσουμε στο ομορφότερο χειμερινό θέρετρο της Αυστρίας
και να ζήσουμε την ατμόσφαιρα της πολυτέλειας που κατακλύζει
τη πόλη . Στη συνέχεια αναχώρηση για την Λιουμπλιάνα. Άφιξη και
περιήγηση στη πόλη που είναι χτισμένη στις όχθες του ομώνυμου
ποταμού, με έντονα στοιχεία από την Αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική
σε αρκετά κτίρια. Μεταξύ άλλων θα δούμε το παλαιό Δημαρχείο και
τον Καθεδρικό Ναό που δεσπόζουν την πόλη. Χρόνος ελεύθερος και
αναχώρηση για το Ζάγκρεμπ . Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
7η ημέρα: Ζάγκρεμπ – Θεσσαλονίκη
Πρωινό και επιβίβαση στα λεωφορεία μας για το δρόμο της επιστροφής
. Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη στη πόλη μας
αργά το βράδυ .

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια Πράγα – Θεσσαλονίκη με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines.Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.Πρωινό καθημερινά

Επισκέψεις – περιηγήσεις – ξεναγήσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα .Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα..Έμπειρος αντιπρόσωπος του γραφείου μας .Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης..ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 80€.Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αλατωρυχεία , θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

Φόροι Αεροδρ

1ο παιδί 2-12

4*

πρωινό

379 €

449 €

80 €

299 €

Παρατηρήσεις

Hotel Diplomat Ζάγκρεμπ

27 Δεκεμβρίου

Hotel Ibis Nord
Σάλτσμπουργκ
Hotel Ananas - Βιέννη
Hotel Duo - Πράγα

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου
34

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

Ωράρια πτήσεων
Θεσ/νίκη-Πράγα
17:00-18:00

Βελιγράδι

5 ημέρες / 3 nyxteσ /ANAX. 23, 30 δεκΕΜΒΡΙΟΥ & 02 IANOYAPIOY

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

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

4η ημέρα Βελιγράδι – Μουσείο Τίτο & Τέσλα
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη στο ατμοσφαιρικό Βελιγράδι .
Ευκαιρία να περπατήσετε στο ιστορικό κέντρο , να δοκιμάσετε την
τοπική κουζίνα η να επισκεφτείτε κάποιο από τα πολλά μουσεία της
πόλης . Για όσους θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα το Βελιγράδι
τους προτείνουμε προαιρετική ξενάγηση στο Μουσείο Τίτο,
αφιερωμένο στον ηγέτη που σημάδεψε την ιστορία της χώρας . Στη
συνέχεια ξενάγηση στο Μουσείο Νίκολα Τέσλα ο οποίος θεωρείται
ο πιο δημοφιλής σύγχρονος Σέρβος. Το μουσείο εμφανίζει μια
σειρά από εφευρέσεις του μεγάλου ανθρώπου μαζί με πολλά
από τα προσωπικά του αντικείμενα. Μετά το τέλος της ξενάγησης
ελεύθεροι στο πεζόδρομο της ΜΙχαίλοβα . Απόγευμα ελεύθερο .
5η ημέρα Βελιγράδι – Επιστροφή
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση και μέσω Νις. Άφιξη αργά
το βράδυ.
Σημείωση 1: Δυνατότητα επιλογής Πακέτου Διακοπών, δείτε
αναλυτικά στον τιμοκατάλογο Σημείωση 2: Δυνατότητα
αγοράς όλων των προαιρετικών σε πακέτο με ειδική τιμή

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό ή ημιδιατροφή στον χώρο του ξενοδοχείου ανάλογα την επιλογή σας. * Μεταφορά από
/ προς το Βελιγράδι. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Κρουαζιέρα στον ποταμό Σάββα 12€ το άτομο. Συμμετοχή στη πανοραμική ξενάγηση πόλης 10€ το άτομο. Συμμετοχή στην εκδρομή στο Νόβισαντ – Stremsi Karlovasi & Wine
tasting 15€ . Συμμετοχή στη ξενάγηση στα μουσεία Τίτο και Τέσλα 15€. Check Point & Δημοτικοί φόροι 10€ το άτομο. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 10€
Τιμή πακέτο όλων των προαιρετικών εκδρομών & υπηρεσιών : Τιμή 30€ κατά άτομο, αντί των 52€
Αναχωρήσεις

23, 30/12
02/01

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Happy Star

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Happy Star

3*

πρωινό

99 €

119 €

49 €

Belgrade City

4*

πρωινό

109 €

129 €

59 €

Belgrade City

4*

ημιδιατροφή

135 €

155 €

69 €

Kopernikus Prague

4*

ημιδιατροφή

139 €

159 €

69 €

Royal Inn

4*

ημιδιατροφή

145 €

165 €

69 €

Amsterdam

4*

ημιδιατροφή

149 €

169 €

69 €

Metropol

5*

πρωινό

185 €

205 €

59 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

***

Early booking

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

Belgrade City

Παρατηρήσεις

*****

Kopernikus Prague

Royal Inn

Amsterdam

Metropole

35

Βελιγράδι–Νόβισαντ-Νις 4 ημέρες / ANAX. 24, 26, 31 δεκΕΜΒΡΙΟΥ & 03 IANOYAPIOY
1η ημέρα Αναχώρηση για Βελιγράδι
Συγκέντρωση στα γραφεία νωρίς το πρωί και αναχώρηση για
το Βελιγράδι. Άφιξη, μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Σας
προτείνουμε το μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, όπου
θα βρείτε πολλά και όμορφα καταστήματα για αγορές.
2n ημέρα Βελιγράδι (Ξενάγηση πόλης) – προαιρετική βραδινή
βόλτα & κρουαζιέρα
Πρόγευμα & ξεκινάμε τη ξενάγηση στο Βελιγράδι, το οποίο είναι
μια 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 του Καλεμέγκνταν, ονόμασαν δε το δρόμο
σε οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά την ξενάγησή μας, χρόνος ελεύθερος
στην πόλη. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε την προαιρετική
βραδινή έξοδο στο νυχτερινό Βελιγράδι και την μίνι Κρουαζιέρα
στους ποταμούς Σάββα και Δούναβη. Στην πανοραμική μας
ξενάγηση θα θαυμάσουμε φωτισμένα τα βασικά αξιοθέατα της
πόλης και βεβαίως το μοναδικό κάστρο αυτής. Στην συνέχεια θα
επιβιβαστούμε στα ειδικά ποταμόπλοια για μια μίνι κρουαζιέρα,
όπου θα δούμε την πόλη από μια άλλη οπτική γωνία. Η κρουαζιέρα
θα καταλήξει στο Ζεμουν.

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

3η ημέρα Βελιγράδι - Νόβισαντ - Φρούσκα Γκόρα
Μετά το πρόγευμα μας, αναχώρηση για την πόλη του Νόβισαντ.
Σε απόσταση περίπου 90 χμ. και διασχίζοντας το μεγάλο ποταμό
Δούναβη, φτάνουμε στην πανέμορφη πόλη και πρωτεύουσα
της Βοϊβοντίνα το Νόβισαντ. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι
Κρουσεντολ (16ος αιών.) στη Φρούσκα Γκόρα και το Σρέμσκι
Καρλόβτσι (Sremski Karlovci). Περιήγηση στην πόλη και μετά
χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας . Πρωινό & ένα δείπνο καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου, ανάλογα με την επιλογή σας.

Βραδινή Βόλτα (by night) & κρουαζιέρα στο ποταμό Σάββα. 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 κατά τη ξενάγησή μας στο Βελιγράδι. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται : Check points & Δημοτικοί φόροι 10€ κατά άτομο. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Αναχωρήσεις

24, 26, 31/12
03/01

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Happy Star

3*

πρωινό

119 €

139 €

69 €

Belgrade City

4*

πρωινό

129 €

149 €

59 €

Belgrade City

4*

ημιδιατροφή

149 €

169 €

69 €

Kopernikus Prague

4*

ημιδιατροφή

159 €

179 €

69 €

Royal Inn

4*

ημιδιατροφή

165 €

185 €

69 €

Amsterdam

4*

ημιδιατροφή

169 €

189 €

69 €

Metropole

5*

πρωινό

219 €

239 €

59 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

***

Happy Star
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Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

Belgrade City

Παρατηρήσεις

*****

Kopernikus Prague

Royal Inn

Amsterdam

Metropole

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

5 ημέρες / 3 nyxteΣ / ANAX. 23, 30 δεκΕΜΒΡΙΟΥ & 02 IANOYAPIOY

1η & 2η ημέρα Αναχώρηση για Βουκουρέστι (Ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 21:30 και αναχώρηση στις
22:00.Θα φθάσουμε το πρωί στο Βουκουρέστι και αμέσως ξεκινάει
προαιρετικά η ‘’πανοραμική’’ ξενάγηση μας στην πανέμορφη
πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το “Παρίσι των Βαλκανίων”
όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται. Επίσκεψη στο παλάτι του
κοινοβουλίου, το ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβό, «ναό της
μουσικής» το περίφημο Athenaeum, το νεοκλασικό οικοδόμημα
του βασιλικού παλατιού που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο
Τέχνης, το παλάτι του Βασιλιά Κάρολου του 1ου, που σήμερα
στεγάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την πλατεία
της Επανάστασης του 1989 και το κτίριο που στέγαζε τα γραφεία
του καθεστώτος Τσαουσέσκου, το εντυπωσιακό οικοδόμημα
της Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης (Cercul National Militar), την
Αψίδα του Θριάμβου, την πατριαρχική εκκλησία (1658) και το
Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτήριο του Πανεπιστημίου.
Η ημέρα μας θα κλείσει με μια βόλτα στη παλιά πόλη, όπου θα
δούμε της εκκλησία της Σταυρουπόλεως και θα έχουμε ελεύθερο
χρόνο για ψώνια στα καταστήματα.
3η ημέρα Βουκουρέστι - Καρπάθια
Μετά το πρόγευμα, προαιρετικά αναχωρούμε για τα θρυλικά
Καρπάθια.Αφού διασχίσουμε την Κοιλάδα Πράχωβα, φθάνουμε
στη Σινάϊα, όπου θα επισκεφθούμε το Ανάκτορο του Κάρολου

Α, του πρώτου Βασιλιά της Ρουμανίας, γνωστό ως Πέλες. Στη
συνέχεια θα δούμε το ομώνυμο μοναστήρι, που χτίστηκε από τον
Κατακουζηνό, πάνω σε μία πέτρα που έφερε από το Όρος Σινά, εξ’
ου και η ονομασία της περιοχής. Συνεχίζουμε για το Κάστρο Μπράν,
όπου θα επισκεφτούμε τον Πύργο με το ίδιο όνομα, γνωστό και
σαν Πύργος του Δράκουλα. Από εκεί θα μεταβούμε στο Μπρασώβ,
όπου θα θαυμάσουμε τα κτίσματα του 18ου αιώνα και ιδιαίτερα
την Μπισέρικα Νεάγρα (Μαύρη Εκκλησιά), τη μεγαλύτερη εκκλησία
Γοτθικού Ρυθμού από τη Βιέννη έως την Κωνσταντινούπολη, το
Δημαρχείο, τον Πύργο με το Ρολόι, την Κεντρική Πλατεία.
Επιστροφή στο Βουκουρέστι, διανυκτέρευση.

μπορούμε να απολαύσουμε τον καφέ μας ή κάποια από τα γευστικά
ροφήματα και εδέσματα του Hardrockcafé που βρίσκεται στο πάρκο
και είναι ένα από τα πιο όμορφα της Ευρώπης, μπορείτε να κάνετε
μία βόλτα στη λίμνη με καραβάκι Για τη συνέχεια τι καλύτερο από
μια επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Από ελέφαντες μέχρι
πεταλούδες και από καμηλοπαρδάλεις μέχρι ψάρια θα διευρύνουν
τους ορίζοντες σας σχετικά με τους συγκατοίκους μας στον πλανήτη
Γη. Τα παιδιά και οι λάτρεις της φύσης θα καταγοητευτούν. Χρόνος
ελεύθερος στην παλιά πόλη ή βόλτα στο μεγαλύτερο εμπορικό
κέντρο του Βουκουρεστίου Afi. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Βουκουρέστι –Λίμνη Herastrau- Μουσείο Χωριού
Πρόγευμα και προαιρετικά θα επισκεφτούμε το Παλάτι της
Άνοιξης, την Φαραωνικών διαστάσεων κατοικία της οικογένειας
Τσαουσέσκου, το οποίο καταλαμβάνει μια έκταση 1400
στρεμμάτων. Συνεχίζουμε για το «μουσείο του χωριού», που είναι
μοναδικό στο είδος του, το οποίο θα επισκεφθούμε εκατοντάδες
παραδοσιακά σπίτια από όλες τις περιοχές της Ρουμανίας
που έχουν μεταφερθεί και συντηρούνται σε ένα μοναδικό
τοπίο, ώστε ο επισκέπτης να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για
την παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική, από τα Καρπάθια και το
Δούναβη μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Στη συνέχεια θα κάνουμε
έναν μαγευτικό περίπατο στο πάρκο της λίμνης Herastrau, όπου

5η ημέρα: Βουκουρέστι – Σόφια - Θεσσαλονίκη
Η τελευταία ημέρα της εκδρομής. Μετά το πρόγευμα ξεκινάμε για
Τζιουρτζιού, Ρούσε, Πλέβεν, Σόφια, Κούλατα, Προμαχώνα και το
βράδυ, μετά τις καθορισμένες στάσεις για φαγητό και καφέ εξ’
ιδίων.
Σημείωση 1: Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 4η
μέρα Σημείωση 2: Δυνατότητα επιλογής Πακέτου Διακοπών, δείτε
αναλυτικά στον τιμοκατάλογο. Σημείωση 3: Δυνατότητα αγοράς
όλων των προαιρετικών εκδρομών σε πακέτο με έκπτωση 25%.

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται: *Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχεία της επιλογής σας . Διατροφή ανάλογα την επιλογή σας. Μεταφορά από / προς Βουκουρέστι . Έλληνας έμπειρος
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. *Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Συμμετοχή στη ‘’πανοραμική’’ ξενάγηση πόλης 10€ /άτομο. Συμμετοχή στην

ημερήσια εκδρομή Καρπάθια 25€ * Συμμετοχή στην εκδρομή στη Λίμνη Χερεστράου & το μουσείο του χωριού 10€/άτομο . Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Check point 10€ κατά άτομο . Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα
& αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται. Τιμή πακέτο όλων των προαιρετικών: Τιμή κατά άτομο 30€ αντί των 45€

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Ibis Styles City Center

3* sup

πρωινό

115 €

135 €

59 €

Grand Pier

3* sup

πρωινό

119 €

139 €

-

International

4*

πρωινό

129 €

149 €

69 €

Parliament

4*

πρωινό

135 €

155 €

69 €

Rin Central

4*

ημιδιατροφή

159 €

179 €

89 €

23, 30/12
02/01

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

***

Ibis Styles City Center

Παρατηρήσεις

****

Grand Pier

International

Parliament

Rin Central
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Βουκουρέστι & Καρπάθια Όρη
1η ημέρα Αναχώρηση για Βουκουρέστι
Συγκέντρωση νωρίς πρωί & αναχώρηση για τα σύνορα
Προμαχώνα. Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες
στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. Περνώντας τη Γέφυρα της Φιλίας
πάνω από τον Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα Βουκουρέστι (ξενάγηση πόλης) & «Σπίτι του Λαού»
Πρόγευμα & ξεκινάμε τη ξενάγησή μας. Θα θαυμάσουμε το
ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβώ, «ναό της μουσικής» το Ατενέουμ
Ρομαν, το επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόμημα του βασιλικού
παλατιού που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της
Ρουμανίας το παλάτι του βασιλιά Κάρολου του 1ου που σήμερα
στεγάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την πλατεία
της Επανάστασης του 1989 και το κτήριο που στέγαζε τα γραφεία
του καθεστώτος Τσαουσέσκου, το εντυπωσιακό οικοδόμημα
της Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης (Cercul National Militar) και το
τελευταίο «απόκτημα», πριν από την πτώση της δικτατορίας, το
φαραωνικών διαστάσεων προεδρικό μέγαρο, με τον οξύμωρο
τίτλο «Σπίτι του Λαού» που σήμερα ονομάζεται Παλάτι του
κοινοβουλίου, το 2ο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το
Πεντάγωνο. Επίσης θα γνωρίσουμε την Αψίδα του Θριάμβου, την
πατριαρχική εκκλησία και το Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτήριο

ANAX 4ημερη 24/12,26/12,31/12 & 2/01
4,5 ημέρες 5ημερη 23/12, 30/12 και 2/1

του Πανεπιστημίου. Ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο της
πόλης, στη φημισμένη οδό Λιπσκάνι και στον αρχαιολογικό χώρο
της λεγόμενης παλιάς βασιλικής αυλής, όπου δεσπόζει η προτομή
του Βλαντ Τσέπες. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τον Ορθόδοξο
ναό Σταυρουπόλεως.
3η ημέρα Βουκουρέστι -Σινάια -Μπραν (Πύργος Δράκουλα) Μπρασόφ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού
διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην
Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε
το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του
1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν
το Μοναστήρι της Σινάια, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από
την επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα αναχωρούμε για το
Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο
του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό
φρούριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια
περιήγηση στο Μπρασόφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη
Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος
στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιστροφή στο Βουκουρέστι αργά
το απόγευμα.

4η ημέρα Βουκουρέστι – Μουσείο Χωριού - Παλάτι (Οικία)
Νικολάε Τσαουσέσκου
Πρόγευμα & επίσκεψη στο «μουσείο του χωριού», που είναι
μοναδικό στο είδος του. Εκατοντάδες παραδοσιακά σπίτια από όλες
τις περιοχές της Ρουμανίας έχουν μεταφερθεί και συντηρούνται
σε ένα μοναδικό τοπίο, ώστε ο επισκέπτης να αποκτήσει μια
πλήρη εικόνα για την παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική, από τα
Καρπάθια και το Δούναβη μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Έπειτα θα
επισκεφτούμε το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου.
Θα δούμε τη χλιδή που κυριαρχεί στα δωμάτια, στις τραπεζαρίες
και θα μας εντυπωσιάσει η πολυτέλεια. Χρόνος ελεύθερος στο
ιστορικό κέντρο με τους μεγάλους πεζόδρομους για αγορές στα
καταστήματα.
5η ημέρα Βουκουρέστι - Σόφια (περιήγηση πόλης) – Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση το πρωί για Σόφια όπου θα ακολουθήσει
περιήγηση στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Θα δούμε τη
Βυζαντική Εκκλησία της Αγίας Κυριακής, τα Ρωμαϊκά Μνημεία,
τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νέφσκυ, τη Βουλή και την
Πανεπιστημιούπολη. Συνεχίζουμε για σύνορα Προμαχώνα, άφιξη
στην πόλη μας.

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται: Τρεις (3) ή τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας . Πρωινό & ένα δείπνο καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου, ανάλογα με την
επιλογή σας. 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. ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται:Check points & Δημοτικοί φόροι 10€ κατά άτομο.Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους.Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
Αναχωρήσεις
4ημερη
24/12,26/12,31/12
& 2/01

Αναχωρήσεις
5ημερη
23/12, 30/12
και 2/1

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Ibis Styles City Center

3* sup

πρωινό

129 €

149 €

69 €

Grand Pier
International

3* sup
4*

πρωινό
πρωινό

135 €
149 €

155 €
169 €

79 €

Parliament
4*
πρωινό
155 €
175 €
79 €
Rin Central
4*
ημιδιατροφή
179 €
199 €
99 €
Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου
Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής
Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Ibis Styles City Center

3* sup

πρωινό

169 €

189 €

69 €

Grand Pier
International

3* sup
4*

πρωινό
πρωινό

179 €
185 €

199 €
205 €

79 €

38

Παρατηρήσεις

Parliament
4*
πρωινό
195 €
215 €
79 €
Rin Central
4*
ημιδιατροφή
225 €
245 €
99 €
Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου
Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

***

Ibis Styles City Center

Παρατηρήσεις

****

Grand Pier

International

Parliament

Rin Central

Βουδαπέστη–Βιέννη–Μπρατισλάβα
1η -2η Μέρα Θεσσαλονίκη – Βελιγράδι – Βουδαπέστη
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 21:00 και αναχώρηση στις
21:30 για τα σύνορα Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι.
Περνώντας τα σύνορα Ουγγαρίας φθάνουμε στην πρωτεύουσα
Βουδαπέστη νωρίς το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη .
3η Μέρα Βουδαπέστη (Ξενάγηση πόλης)
Πρωινό και όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη προαιρετική
πανοραμική περιήγηση μας, με τα ωραιότερα κτίρια της
Βουδαπέστης που είναι χτισμένα πάνω στις όχθες του Δούναβη,
μεταξύ των οποίων το Βασιλικό Ανάκτορο, εκκλησίες, ιστορικά
ανάκτορα και το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας. Έπειτα συνεχίζουμε
την περιήγηση μας με τα πόδια. Η συνοικία του Πύργου και η
Παλιά Πόλη έχουν πεζοδρομηθεί και επανέκτησαν την αρχική τους
γοητεία. Στην περιοχή του λόφου του Πύργου, μπορεί κανείς να
επισκεφτεί εκτός από το Ανάκτορο των Αψβούργων, το Μουσείο
Ιστορίας της Βουδαπέστης, την κρήνη του Ματθία, το Θέατρο του
Πύργου, το Ανάκτορο Σάντορ αλλά και την Εθνική Πινακοθήκη
Ουγγαρίας, όπου είναι συγκεντρωμένα τα πολυτιμότερα έργα
ουγγρικής τέχνης. Περπατώντας την παλιά πόλη της Βούδας,
σταθείτε στην οδό των Λόρδων, όπου παλιότερα έμεναν
αριστοκράτες και έμποροι. Αξίζει να δείτε την εκκλησία του Αγίου
Ματθία, τον «Προμαχώνα των Ψαράδων» με τους κωνικούς
πύργους και την υπέροχη θέα. Το βράδυ σας προτείνουμε μια
κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη για να θαυμάσετε εν πλω τα

6 ημέρες / 4 nyxteΣ

φωταγωγημένα κτίρια της πόλης με την μακροχρόνια ιστορία και
την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.
4η Μέρα Βουδαπέστη – Ημερήσια εκδρομή στη Βιέννη
Πρωινό και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στη Βιέννη.
Στην περιήγησή μας θα θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της
Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται
ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε
και θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου
θα δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το
Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την
πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο,
το παλιό Ανακτορικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία
του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε
στον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την
ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Χρόνος ελεύθερος.
Στην συνέχεια επιστροφή αργά το απόγευμα στη Βουδαπέστη. Το
βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά.
5η Μέρα Βουδαπέστη – Παραδουνάβια χωριά – Μπρατισλάβα
Πρωινό και αναχώρηση για μια προαιρετική ολοήμερη εκδρομή
στο Szentendre (Άγιος Ανδρέας), παραδοσιακό χωριό της
Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο κεραμικής τέχνης της
γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς, και την ορθόδοξη εκκλησία του 1752.
Περιπλανηθείτε στο χωριό των Καλλιτεχνών και των Καλών
Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος Ανδρέας,

όπου μπορείτε να αγοράσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά
αναμνηστικά δώρα. Θα επισκεφτούμε το χωριό 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
απλώνετε σε μια έκταση 48.845 τετραγωνικών χιλιομέτρων και
βρίσκεται στην καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης συνδεόμενη με
τις γειτονικές χώρες μέσω του ποταμού Δούναβη. Οι βίλες νότια
του ποταμού Δούναβη, τα γιγαντιαία παλάτια και κάστρα από την
εποχή του κομμουνισμού, τα σημαντικότερα μουσεία, αλλά και η
πληθώρα των μπαρ που πλημμυρίζουν από νεολαία, κάνουν την
πόλη να ξεχωρίζει. Το πιο χαρακτηριστικό αξιοθέατο δεν είναι
άλλο από το Κάστρο, στο οποίο στέφθηκαν Ούγγροι βασιλείς
και φυλάσσονται αρκετά κοσμήματα του στέμματος. Η θέα που
προσφέρει από ψηλά είναι φανταστική. Σε απόσταση αναπνοής
απλώνεται η κεντρική αρτηρία της Μπρατισλάβα, ο Βεντούρσκα.
Ένας πολυσύχναστος δρόμος γεμάτος καφέ, εστιατόρια και μπαρόκ
παλάτια. Επόμενη στάση μας το υπέροχο σιντριβάνι στην κεντρική
πλατεία της παλαιάς πόλης. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα.
6η Μέρα Βουδαπέστη – Θεσσαλονίκη
Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση νωρίς το πρωί για
Κέσκεμετς, Ζέγκετ, σύνορα Σερβίας. Άφιξη στην πόλη μας το
βράδυ.

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται: *Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. * Πρωινό καθημερινά ( 4 πρωινά ) . *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. * ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται : Προαιρετικές εκδρομές: Πανοραμική ξενάγηση πόλης 10€ . Ημερήσια Εκδρομή Βιέννη 25€ . Βουδαπέστη Παραδουνάβια Χωριά - Μπρατισλάβα 25€. * Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
*Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. *Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς : 10€
Αναχωρήσεις

22, 23, 30/12
02, 05/01

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Elit

3*

πρωινό

159 €

179 €

79 €

City Inn

4*

πρωινό

179 €

199 €

89 €

Impulso Fashion

4*

πρωινό

179 €

199 €

89 €

Courtyard by Marriott

4* sup

πρωινό

199 €

219 €

89 €

Mercure Korona

4* sup

πρωινό

205 €

225 €

89 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

***

Elit

Παρατηρήσεις

****

City Inn

Impulso Fashion

Courtyard by Marriott

Mercure Korona
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ΣΟΦΙΑ–ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 3 ημέρες
1η ημέρα Αναχώρηση - Μονή Ρίλα – Σόφια (ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Διέλευση από τα σύνορα Προμαχώνα, στάση στα
αφορολόγητα και συνεχίζουμε προς το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη στη Ρίλα που αποτελεί τη μεγαλύτερη
και πιο φημισμένη ορθόδοξη μονή στη Βουλγαρία. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο της Unesco ως μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς. Αποτελείται από μια μονόκλιτη βασιλική, κελιά που μένουν οι μοναχοί και έναν
πύργο. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια. Φτάνοντας, αρχίζουμε την περιήγησή
μας όπου θα δούμε, μεταξύ άλλων, τον βυζαντινό ναό της Αγίας Κυριακής, τα ρωμαϊκά μνημεία, τον
περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νιέφσκι, τη Βουλή και την πανεπιστημιούπολη Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η ημέρα Σόφια – Ημερήσια στη Φιλιππούπολη
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στη Φιλιππούπολη, την πόλη που έκτισε ο βασιλιάς Φίλιππος Β΄. Στην
περιήγησή μας, διάρκειας περίπου δύο ωρών, θα δούμε τον ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,
το σπίτι του Λαμαρτίνου, το αρχαίο θέατρο και το λαογραφικό μουσείο. Ελεύθερος χρόνος στην όμορφη
πόλη. Επιστροφή στην Σόφια. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα της πόλης.
3η ημέρα Σόφια - Σαντάνσκι - Επιστροφή
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για μία τελευταία βόλτα στη Σόφια. Αναχώρηση για το Σαντάνσκι με την
πλούσια αγορά. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στην πόλη μας.

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται: * Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας . * Πρωινό καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου, ανάλογα με την επιλογή σας. * 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 κατά τη
ξενάγησή μας στο Βελιγράδι. *Ασφάλεια αστικής ευθύνης. * ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται : * Check points & Δημοτικοί φόροι 10€ κατά άτομο. * Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. * Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. * Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. *Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς : 10€

Αναχωρήσεις

24, 26, 31/12
03, 04, 08/01

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Budapest

3* sup

πρωινό

79 €

99 €

49 €

City Avenue

3* sup

πρωινό

85 €

105 €

49 €

Marinela

5*

πρωινό

89 €

109 €

59 €

Ramada city center

4* sup

πρωινό

95 €

115 €

59 €

Bristol

4* sup

πρωινό

105 €

125 €

59 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

***

Budapest
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Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

City Avenue

Παρατηρήσεις

Marinela

****

Ramada city center

Bristol

ΣΟΦΙΑ–ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 4 ημέρες
1η ημέρα Αναχώρηση - Μονή Ρίλα - Σόφια
Συγκέντρωση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Διέλευση από
τα σύνορα Προμαχώνα, στάση στα αφορολόγητα και συνεχίζουμε
προς το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη στη Ρίλα που αποτελεί τη
μεγαλύτερη και πιο φημισμένη ορθόδοξη μονή στη Βουλγαρία.
Περιλαμβάνεται στον κατάλογο της Unesco ως μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς. Αποτελείται από μια μονόκλιτη βασιλική, κελιά
που μένουν οι μοναχοί και έναν πύργο. Συνεχίζουμε για την
πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

3η ημέρα Σόφια (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αρχίζουμε την
περιήγησή μας όπου θα δούμε, μεταξύ άλλων, τον βυζαντινό
ναό της Αγίας Κυριακής, τα ρωμαϊκά μνημεία, τον περίφημο ναό
του Αλεξάντερ Νιέφσκι, τη Βουλή και την πανεπιστημιούπολη.
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα της
πόλης με κρασί και φολκλορικό πρόγραμμα .
4η ημέρα Σόφια - Βίτοσα - Σαντάνσκι - Επιστροφή
Πρόγευμα και αργότερα (καιρού επιτρέποντος) ανάβαση με
τελεφερίκ (έξοδα ατομικά) στο βουνό-πάρκο Βίτοσα με τη
φαντασμαγορική θέα στη πόλη της Σόφιας. Χρόνος ελεύθερος
και αναχώρηση για το Σαντάνσκι με την πλούσια αγορά . Χρόνος
ελεύθερος και επιστροφή στην πόλη μας.

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

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται: Στο πακέτο εκδρομής περιλαμβάνονται: * Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας . * Πρωινό καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου,

ανάλογα με την επιλογή σας. * 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 κατά τη ξενάγησή μας στο Βελιγράδι. *Ασφάλεια αστικής ευθύνης. * ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται: * Check points & Δημοτικοί φόροι 10€ κατά άτομο. * Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. * Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. * Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. *Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς : 10€

Αναχωρήσεις

24, 26, 31/12
03, 07/01

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Budapest

3* sup

πρωινό

129 €

149 €

69 €

City Avenue

3* sup

πρωινό

135 €

155 €

-

Marinela

5*

πρωινό

149 €

169 €

79 €

Ramada city center

4* sup

πρωινό

155 €

175 €

79 €

Bristol

4* sup

πρωινό

179 €

199 €

99 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

***

Budapest

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

City Avenue

Παρατηρήσεις

Marinela

****

Ramada city center

Bristol
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Πανόραμα Πελοποννήσου
1η ημέρα Αναχώρηση - Επίδαυρος – Ναύπλιο
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Βόλο, Αλαμάνα, Ισθμό
Κορίνθου. Στάση για καφέ και συνεχίζουμε για Επίδαυρο, που
δημιουργεί δέος στον κάθε επισκέπτη. Περιήγηση στις αρχαιότητες
και αναχώρηση για το Ναύπλιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και
διανυκτέρευση.
2η ημέρα Ναύπλιο - Παλαμήδι - Τρίπολη – Σπάρτη
Πρωινό και αναχώρηση για περίπατο και περιήγηση στο πανέμορφο
Ναύπλιο το οποίο είναι γνωστό για το Μπούρτζι - μικρό φρούριο
χτισμένο σε νησίδα μέσα στο λιμάνι - το Παλαμήδι, ενετικό φρούριο
που δεσπόζει στην πόλη, την Ακροναυπλία έτερο φρούριο ενετικό,
επί της ομώνυμης χερσονησίδας. Ελεύθερος χρόνος στη πόλη και
στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τη Τρίπολη, την καρδιά της Αρκαδίας.
Ελεύθεροι στην πόλη, γεύμα εξ ιδίων και αναχώρηση για τη Σπάρτη
που είναι κτισμένη στο κέντρο της πεδιάδας. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας, ελεύθερος χρόνος στη πόλη και διανυκτέρευση.
3η ημέρα Σπάρτη - Μονεμβασιά – Μυστράς
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την Μονεμβασιά. Είναι περισσότερο
γνωστή από το μεσαιωνικό φρούριο, επί του ομώνυμου «Βράχου
της Μονεμβασιάς». Μπαίνοντας στην καστροπολιτεία ο κεντρικός
δρόμος με το βυζαντινό καλντερίμι οδηγεί στη κεντρική πλατεία
με το παλαιό κανόνι και την εκκλησία του Ελκομένου Χριστού.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το απόγευμα επίσκεψη στον Μυστρά.
Ο Μυστράς ήταν βυζαντινή πολιτεία της Πελοποννήσου και βρίσκεται

ΑΝΑΧ. 23, 30 δεκΕΜΒΡΙΟΥ
& 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

5 ημέρες

έξι χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Σπάρτης. Σήμερα είναι ερειπωμένος,
αν και έχουν αναστηλωθεί ορισμένα κτίσματα, όπως τα παλάτια, και
αποτελεί πολύτιμη πηγή για τη γνώση της ιστορίας, της τέχνης και του
πολιτισμού των δύο τελευταίων αιώνων του Βυζαντίου. Επιστροφή
στη Σπάρτη, διανυκτέρευση.

σοκάκι με διώροφα παραδοσιακά κτίρια που σφύζει από χρώμα και
ζωή και θα θαυμάσουμε το μεσαιωνικό κάστρο της πόλης. Συνεχίσουμε
για το Αιτωλικό που προσομοιάζει με την Βενετία και θα καταλήξουμε
στα Ιωάννινα για γεύμα και ξεκούραση . Αμέσως μετά αναχώρηση για
τη Θεσσαλονίκη. Άφιξη το βράδυ στη πόλη μας

4η ημέρα Σπάρτη - Σπήλαια Διρού - Αρεόπολη - Καλαμάτα – Πάτρα
Πρωινό και ξεκινάμε για τα σπήλαια του Διρού και συγκεκριμένα το
σπήλαιο Γλυφάδα (ή Βλυχάδα). Αποτελεί ένα από τα ωραιότερα
σπήλαια στον κόσμο. Επίσκεψη και αναχώρηση για την Αρεόπολη η
οποία είναι χωριό της δυτικής Μάνης. Είναι ιστορικός οικισμός, που
διατήρησε την ανεξαρτησία του επί Τουρκοκρατίας και πατρίδα των
Μαυρομιχαλέων. Αποτελεί έδρα του δήμου Οιτύλου και έχει κριθεί
διατηρητέος κρατώντας το παραδοσιακό χρώμα της Μάνης. Γεύμα
εξ ιδίων και συνεχίζουμε για την Καλαμάτα. Εμπορικό και διοικητικό
κέντρο με πολλά μουσεία, πινακοθήκη, βιβλιοθήκη, κάστρα και
χαρακτηριστικό της την έντονη νυχτερινή ζωή. Αναχώρηση, στάση
για καφέ και άφιξη στην Πάτρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας,
ελεύθερος χρόνος στη πόλη και διανυκτέρευση.
5η ημέρα Πάτρα –Ρίο Αντίρριο – Ναύπακτο – Αιτωλικό - Ιωάννινα
- Θεσσαλονίκη
Μετά το πρόγευμα, επίσκεψη στον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα και
αναχώρηση για να περάσουμε την μοναδική καλωδιωτή γέφυρα του
Ρίου – Αντίρριου . Στη συνέχεια επίσκεψη στη καστροπολιτεία της
Ναυπάκτου. Θα επισκεφτούμε το Στενόπάζαρο ένα πλακόστρωτο

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται: Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* & 4*.Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που

περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης .ΦΠΑ .
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Hotel Rex - Ναύπλιο

3*

πρωινό

23, 30/12
02/01

Hotel Dioskouri - Σπάρτη

3*

πρωινό

Astir Palace - Πάτρα

4*

πρωινό

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

***

Hotel Rex
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Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

225 €

245 €

139 €

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

Hotel Dioskouri

Astir Palace

Παρατηρήσεις

ΑΝΑΧ. 24, 31 δεκΕΜΒΡΙΟΥ
& 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΔΕΛΦΟΙ – ΑΡΑΧΟΒΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ & ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ 4 ημέρες
1η ημέρα: Θεσ/νίκη – Κατερίνη – Λάρισα – Βόλο – Μετ. Πάρκο
- Δελφοί
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, Βόλο, Αλαμάνα,
Χάνι Γραβιάς και συνεχίζουμε για το μεταλλευτικό πάρκο Φωκίδας. Στο
Μεταλευτικό Πάρκο, ένα από τα πιο εντυπωσιακά Θεματικά Πάρκα της
Ευρώπης, θα ακολουθήσουμε τα χνάρια των μεταλλωρύχων μέσα
στις υπόγειες στοές με τα κοιτάσματα του βωξίτη. Με οπτικοακουστικά
συστήματα ψηφιακής τεχνολογίας, θα γνωρίσουμε την ιστορία των
μεταλλωρύχων και τις μεθόδους εξόρυξης μέσα σε ένα παλιό μεταλλείο
στην καρδιά της Γκιώνας. Ξεκινάμε για Δελφούς. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
2η ημέρα: Δελφοί – Αρχαιολογικός χώρος – Μουσείο - Αράχοβα
Πρωινό και επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου και του σημαντικού
μουσείου των Δελφών. Συνεχίζουμε με προορισμό τη δημοφιλή
Αράχοβα. Περπατώντας στα σοκάκια της υπέροχα στολισμένης
κωμόπολης, κτισμένη στις νότιες πλαγιές του όρους Παρνασσού,
μπορείτε να επισκεφθείτε τα όμορφα μικρά καταστήματα και
να δοκιμάσετε τοπικά προϊόντα. Επιστροφή στους Δελφούς,
διανυκτέρευση.

κυκλικό λιμανάκι τον ανδριάντα του πυρπολητή Ανεμογιάννη και
κάτω από τον πλάτανο παίρνουμε το καφεδάκι μας. Στη συνέχεια
αναχώρηση για την ορεινή Ναυπακτία διασχίζοντας γραφικά χωριά
εκπληκτικής ομορφιάς. Περνώντας την Τερψιθέα, ορεινό χωριό σε
υψόμετρο 750 μέτρων, θα φθάσουμε στην Ελατού η οποία είναι
ακόμα ένα ορεινό Ρουμελιώτικο χωριό της ορεινής Αιτωλίας. Έπειτα
συναντάμε την Άνω Χώρα, η οποία είναι το σημείο αναφοράς της
ορεινής Ναυπακτίας. Χρόνος ελεύθερος για περίπατο και φαγητό
σε κάποια από τις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής και αργά το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση .
4η ημέρα: Δελφοί – Ιτέα – Γαλαξίδι - Βόλο – Θες/νίκη
Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό Γαλαξίδι. Στην διαδρομή μας
θα συναντήσουμε την Ιτέα μια όμορφη παραλιακή πόλη με μεγάλη
‘’μαρίνα’’ σκαφών στο λιμάνι της . Στη συνέχεια άφιξη στο Γαλαξίδι
. Θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο γραφικό χωριό,
θαυμάζοντας πανέμορφα σπίτια, θαυμάσιες εκκλησίες και “ιστορικές
γωνιές”. και χρόνος ελεύθερος για αγορά αναμνηστικών . Στη
συνέχεια αναχώρηση για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην
πόλη μας το βράδυ.

3η ημέρα : Δελφοί - Ναύπακτος & Ορεινή Ναυπακτία
Πρωινό και αναχώρηση Συνεχίζουμε για Ναύπακτο, θα δούμε το
καλοδιατηρημένο βενετσιάνικο κάστρο, τον πύργο Μπότσαρη το

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται: Τρείς (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 2* στους Δελφούς .Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που
περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Αναχωρήσεις
24, 31/12
03/01

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Hotel Kastri 3*-Δελφοί

3*

πρωινό

139 €

159 €

99 €

Hotel Varonos 3*-Δελφοί

3*

πρωινό

159 €

179 €

109 €

Hotel Arion 3* - Δελφοί

3*

πρωινό

159 €

179 €

109 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

Παρατηρήσεις

:

***

Hotel Kastri 3*

Hotel Varonos 3*

Hotel Arion 3*
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Ναύπλιο-Μυκήνες-Ορεινή Αρκαδία 4 ημέρες/24, 31 δεκΕΜΒΡΙΟΥ & 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
1η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Κατερίνη – Λάρισα – Βόλο – Λαμία Επίδαυρο - Ναύπλιο
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για μία
διαδρομή που θα περάσει από Βόλο, Αλαμάνα και ισθμό Κορίνθου.
Άφιξη στην κλασική Επίδαυρο, περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο και
στη συνέχεια αναχώρηση για Ναύπλιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: Ναύπλιο – Ορεινή Αρκαδία (Βυτίνα – ΔημητσάναΣτεμνίτσα)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βυτίνα χτισμένη σε υψόμετρο 1.033μ.
σε μια κοιλάδα στους πρόποδες του Μαινάλου, η Βυτίνα είναι
ταυτισμένη με τις ομορφιές του φθινοπώρου και του χειμώνα έχει
χαρακτηριστεί ως το «στολίδι του Μαινάλου». Τα παλιά πετρόχτιστα
σπίτια της έχουν μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία που θα
θαυμάσουμε περπατώντας στα σοκάκια του χωριού. Συνεχίζουμε
για την Δημητσάνα την Κυρά της Αρκαδίας που σε ταξιδεύει στον
χρόνο. Θα δούμε την βιβλιοθήκη που λειτουργεί από το 1764 και
θα επισκεφθούμε το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης. Ελεύθερος
χρόνος για γεύμα σε τοπική ταβέρνα της περιοχής. Επόμενη στάση
στην Στεμνίτσα με τους πιο φημισμένους μεταλλοτεχνίες της Ελλάδος,
μια παραδοσιακή συντεχνία που διατηρείται μέχρι και σήμερα. Θα
περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια, θα δούμε το καμπαναριό

–ωρολογοστάσιο στην κεντρική πλατεία που χτίστηκε από τηνιακό
μαρμαρά το 1877 και τον Ναό του Αγίου Γεωργίου με τοιχογραφίες
του Φώτη Κόντογλου. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, ψώνια και καφέ.
Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας . Το βράδυ ομαδική
προαιρετική διασκέδαση.
3η ημέρα Ναύπλιο - Παλαμήδι
Πρόγευμα και περιήγηση στο πανέμορφο Ναύπλιο, πρώτη
πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι γνωστό για το Μπούρτζι, μικρό
φρούριο χτισμένο σε νησίδα μέσα στο λιμάνι, για το Παλαμήδι, ενετικό
φρούριο που δεσπόζει στην πόλη, για την Ακροναυπλία έτερο ενετικό
φρούριο, επί της ομώνυμης χέρσο - νησίδας. Θα περιηγηθούμε στα
γραφικά σοκάκια της πόλης με την πλούσια αγορά και τη μεγάλη
πλατεία Συντάγματος. Το μεσημέρι ελεύθεροι στην όμορφη πόλη.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα
4η ημέρα Ναύπλιο - Μυκήνες - Λαμία – Βόλο – Λάρισα –
Κατερίνη – Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα και αναχώρηση για τις Μυκήνες όπου θα δούμε το Παλάτι
των Ατρειδών, τον Τάφο του Αγαμέμνονα και το Αρχαιολογικό
Μουσείο. Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για Ισθμό,
Θήβα, Βόλο. Άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη .

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας στο Ναύπλιο .Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Τη μεταφορά , εκδρομές και

περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Αναχωρήσεις

24, 31/12
03//01

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Hotel Nafplia

2*

πρωινό

165 €

185 €

125 €

Hotel Elena

2*

πρωινό

175 €

195 €

135 €

Hotel Rex

3*

πρωινό

199 €

219 €

139 €

Grand Bretagne

4*

πρωινό

259 €

279 €

189 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δικλίνου

**

Hotel Nafplia
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Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

***

Hotel Elena

Παρατηρήσεις

Hotel Rex

****

Grand Bretagne

ΑΝΑΧ. 23, 30 δεκΕΜΒΡΙΟΥ
& 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ναύπλιο–Μυκήνες–Ορεινή Αρκαδία & Κορινθία 5 ημέρες
1η ημέρα Θεσσαλονίκη – Κατερίνη – Λάρισα – Βόλο – Λαμία Επίδαυρο - Ναύπλιο
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για μία
διαδρομή που θα περάσει από Βόλο, Αλαμάνα και ισθμό Κορίνθου.
Άφιξη στην κλασική Επίδαυρο, περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο και
στη συνέχεια αναχώρηση για Ναύπλιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα Ναύπλιο– Ορεινή Αρκαδία (Βυτίνα – ΔημητσάναΣτεμνίτσα)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βυτίνα. Χτισμένη σε υψόμετρο
1.033μ. σε μια κοιλάδα στους πρόποδες του Μαινάλου, η Βυτίνα είναι
ταυτισμένη με τις ομορφιές του φθινοπώρου και του χειμώνα έχει
χαρακτηριστεί ως το «στολίδι του Μαινάλου». Τα παλιά πετρόχτιστα
σπίτια της έχουν μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία που θα
θαυμάσουμε περπατώντας στα σοκάκια του χωριού. Συνεχίζουμε
για την Δημητσάνα την Κυρά της Αρκαδίας που σε ταξιδεύει στον
χρόνο. Θα δούμε την βιβλιοθήκη που λειτουργεί από το 1764 και
θα επισκεφθούμε το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης. Ελεύθερος
χρόνος για γεύμα σε τοπική ταβέρνα της περιοχής. Επόμενη στάση
στην Στεμνίτσα με τους πιο φημισμένους μεταλλοτεχνίες της Ελλάδος,
μια παραδοσιακή συντεχνία που διατηρείται μέχρι και σήμερα. Θα
περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια, θα δούμε το καμπαναριό
–ωρολογοστάσιο στην κεντρική πλατεία που χτίστηκε από τηνιακό

μαρμαρά το 1877 και τον Ναό του Αγίου Γεωργίου με τοιχογραφίες
του Φώτη Κόντογλου. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, ψώνια και καφέ.
Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας . Το βράδυ ομαδική
προαιρετική διασκέδαση.
3η ημέρα Ναύπλιο
Πρόγευμα και περιήγηση στο πανέμορφο Ναύπλιο, πρώτη
πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι γνωστό για το Μπούρτζι, μικρό
φρούριο χτισμένο σε νησίδα μέσα στο λιμάνι, για το Παλαμήδι, ενετικό
φρούριο που δεσπόζει στην πόλη, για την Ακροναυπλία έτερο ενετικό
φρούριο, επί της ομώνυμης χέρσο - νησίδας. Θα περιηγηθούμε στα
γραφικά σοκάκια της πόλης με την πλούσια αγορά και τη μεγάλη
πλατεία Συντάγματος. Το μεσημέρι ελεύθεροι στην όμορφη πόλη.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα
4η Ημέρα: Ναύπλιο-Κόρινθος – Κιάτο – Στυμφαλία – Λίμνη Δόξας
– Φενεό – Τρίκαλα Κορινθίας - Ξυλόκαστρο
Πρωινό. Ένα υπέροχο οδοιπορικό µας περιμένει σήμερα. Η γνωριμία
µας µε την ορεινή Κορινθία θα µας εντυπωσιάσει. Διερχόμενοι από
το Κιάτο θα ξεκινήσουμε την ανάβασή μας στο βουνό Ζήρεια και
διασχίζοντας τα γραφικά χωριουδάκια φτιάνουνε στην Στυμφαλία,
την αρχόντισσα της περιοχής, όπου θα επισκεφτούμε εφ’ όσον είναι
ανοικτό το Μουσείο της Στυμφαλίας. Το Μουσείο Περιβάλλοντος

Στυμφαλίας έχει σκοπό να καταδείξει την αλληλεξάρτηση ανθρώπου
και φύσης, καθώς και την αρμονική συνύπαρξή τους στη λεκάνη της
Στυμφαλίας. Θα γευματίσουμε (εξ ιδίων) µε τις παραδοσιακές τοπικές
νοστιμιές στην Καστανιά. Συνεχίζοντας την πανέμορφη καταπράσινη
διαδρομή µας φτάνουμε στη Φενεό και στη λίμνη της ∆όξας όπου το
είναι τοπίο καταπληκτικό. Η Κορινθιακή Ελβετία. Το Ποντικονήσι της
∆όξας µε τον Άγιο Φανούριο και λίγο πιο πάνω ο Άγιος Γεώργιος του
Φονιά. Εικόνες απαράμιλλης ομορφιάς. Συνεχίζοντας προς τα Τρίκαλα
. Έπειτα παίρνοντας το δρόμο της κατηφόρας θα πιούμε τον καφέ µας
στο χωριό Κάλιανοι, πραγματικό στολίδι της φύσης. Η ανθρώπινη
παρουσία σε απόλυτη αρμονία µε το φυσικό περιβάλλον. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Προαιρετική διασκέδαση
5η ημέρα Ναύπλιο - Μυκήνες - Λαμία – Βόλο – Λάρισα –
Κατερίνη – Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα και αναχώρηση για τις Μυκήνες όπου θα δούμε το Παλάτι
των Ατρειδών, τον Τάφο του Αγαμέμνονα και το Αρχαιολογικό
Μουσείο. Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για Ισθμό,
Θήβα, Βόλο. Άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται: Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας στο Ναύπλιο .Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Τη μεταφορά , εκδρομές

και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.ΦΠΑ Δεν περιλαμβάνονται:Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Αναχωρήσεις

23, 30/12
02/01

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Hotel Nafplia

2*

πρωινό

185 €

205 €

145 €

Hotel Elena

2*

πρωινό

195 €

215 €

155 €

Hotel Rex

3*

πρωινό

229 €

249 €

169 €

Grand Bretagne

4*

πρωινό

299 €

319 €

209 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

**

Hotel Nafplia

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

***

Hotel Elena

Παρατηρήσεις

Hotel Rex

****

Grand Bretagne
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ΑΝΑΧ. 24, 31 δεκΕΜΒΡΙΟΥ
& 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ορεινή Αχαΐα και Καλάβρυτα 4 ημέρες
1η ημέρα Αναχώρηση – Λάρισα – Βόλος - Ιτέα - Πάτρα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Βόλο, Αλαμάνα, Στάση
για καφέ και συνεχίζουμε για Ιτέα ,   Η Ιτέα κτισμένη στο βάθος του
Κρισσαίου Κόλπου, κατά μήκος του παραθαλάσσιου χώρου της
ομώνυμης κοιλάδας, του Κρισσαίου Πεδίου και αποτελεί την νότια
απόληξη του φημισμένου Δελφικού τοπίου. Χρόνος ελεύθερος για
φαγητό και περίπατο και συνεχίζουμε για Πάτρα. Άφιξη τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μέγα Σπήλαιο - Καλάβρυτα – Ζαχλωρού - Λίμνη
Τσιβλού
Μετά το πρωινό μας προορισμός το Μέγα Σπήλαιο. Η αρχαιότερη
μονή στην Ελλάδα (362 μ.Χ.) Εδώ συναντούμε μεταξύ άλλων την
εικόνα της Παναγίας, φτιαγμένη από μαστίχα και κερί από τα χέρια
του Ευαγγελιστή Λουκά. Συνεχίζουμε για τα ηρωικά Καλάβρυτα, τόπο
μαρτυρίου όπου θα περπατήσουμε στον πεζόδρομο, δοκιμάζοντας
ντόπια προϊόντα. Κατευθυνόμαστε για την γραφική Ζαρούχλα,
χτισμένη στους πρόποδες του Χελμού. Μας υποδέχεται ο κεντρικός
πλακόστρωτος δρόμος με τα πετρόχτιστα σπίτια, τα πάμπολλα
βρυσάκια και τα ταβερνάκια με τα παραδοσιακά εδέσματα. Οι δύο
διατηρητέοι πύργοι του Φωτήλα και του Χαραλάμπη, θυμίζουν μια
άλλη εποχή. Βλέπουμε τον Άη Γιώργη, χτισμένο από το 1806, από
τον οπλαρχηγό και τεχνίτη της πέτρας Ν. Σολιώτη. Μας ξαφνιάζουν
οι πολεμίστρες, οι πλάκες με τις αρχαίες ονομασίες ανέμων και

ζωδίων, καθώς και τα στέφανα του οπλαρχηγού που τα άφησε εκεί
για τους άπορους μελόνυμφους. Αναχώρηση για την ονειρική λίμνη
Τσιβλού. Θαυμάσιο οικοσύστημα γεμάτο πεύκα, έλατα και καστανιές.
Επιστροφή στην Πάτρα, διανυκτέρευση

όμορφη πόλη . Στην συνέχεια ελεύθεροι για καφέ ή φαγητό . Αμέσως
μετά αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Άφιξη το βράδυ στη πόλη μας

3η μέρα : Οδοντωτός - Αγία Λαύρα - Σπήλαιο λιμνών - Κλειτορία
- Πλανητέρο
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε να διασχίσουμε με το τρενάκι του
Οδοντωτού, (έξοδα ατομικά) το περίφημο φαράγγι του Βουραϊκού.
Μια διαδρομή από τις ωραιότερες της Ευρώπης! Συνεχίζουμε για
το επιβλητικό μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, της οποίας η θέα ,το
βαρύ όνομα και η ιστορία που τα συντροφεύει προκαλούν δέος και
συγκίνηση. Κατόπιν θα πάμε στο Σπήλαιο Λιμνών, το διαμάντι του
γεωπάρκου Χελμού - Βουραϊκού μέσα από υπερυψωμένες τεχνητές
γέφυρες, ξεναγούμαστε στις 13 αλλεπάλληλες κλιμακωτές λίμνες
με τους πανέμορφους σταλαγμίτες και σταλακτίτες. Το μεσημέρι
φτάνουμε στην γραφική Κλειτορία όπου χρόνος για γεύμα (έξοδα
ατομικά) και συνεχίζουμε προς τον μικρό παράδεισο, το Πλανητέρο.
Επιστροφή στην Πάτρα
4η ημέρα Πάτρα – Ρίο Αντίρριο – Βόλος - Θεσσαλονίκη
Μετά το πρόγευμα, επίσκεψη στον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα και
αναχώρηση για να περάσουμε την μοναδική καλωδιωτή γέφυρα του
Ρίου – Αντίρριου . Συνεχίζουμε για Βόλο. Άφιξη περιήγηση στην

Στο πακέτο εκδρομής περιλαμβάνονται: * Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας . Πρωινό 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. ΦΠΑ

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς : 5€

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

24, 31/12
03/01

Airotel Smart

3*

πρωινό

139 €

159 €

85€

Astir Palace

4*

πρωινό

155 €

175 €

85 €

***

Airotel Smart
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****

Astir Palace

Παρατηρήσεις

ΑΝΑΧ. 24, 31 δεκΕΜΒΡΙΟΥ
& 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ναύπακτος-Μεσολόγγι–Ορεινή Ναυπακτία-Καρπενήσι 4 ημέρες
1η ημέρα Θεσσαλονίκη - Μεσολόγγι - Ναύπακτος
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, Βόλο,
στάση για καφέ στην Αλαμάνα και συνεχίζουμε για Γραβιά,.
Ξεκινάμε για Μεσολόγγι σύντομη 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, την Μονή του Αγίου Συμεών
καθώς και την περίφημη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου,
Αναχώρηση για Ιτέα, Γαλαξίδι και καταλήγουμε στην Ναύπακτο.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ ελεύθεροι για μια
πρώτη γνωριμία με τη πόλη
2η ημέρα Ναύπακτος
Πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε τη πόλη της Ναυπάκτου.
Θα επισκεφτούμε το καλοδιατηρημένο βενετσιάνικο κάστρο,
τον πύργο Μπότσαρη το κυκλικό λιμανάκι τον ανδριάντα
του πυρπολητή Ανεμογιάννη και κάτω από τον πλάτανο θα
απολαύσουμε το καφεδάκι μας. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος
στην όμορφη πόλη .
3η ημέρα Ναύπακτος - Ορεινή Ναυπακτία
Πρωινό και για την ορεινή Ναυπακτία διασχίζοντας γραφικά
χωριά εκπληκτικής ομορφιάς. Περνώντας την Tερψιθέα, ορεινό
χωριό σε υψόμετρο 750 μέτρων, θα φθάσουμε στην Ελατού η

οποία είναι ακόμα ένα ορεινό Ρουμελιώτικο χωριό της ορεινής
Αιτωλίας. Έπειτα συναντάμε την Άνω Χώρα, η οποία είναι το
σημείο αναφοράς της ορεινής Ναυπακτίας. Χρόνος ελεύθερος
για περίπατο και φαγητό σε κάποια από τις παραδοσιακές
ταβέρνες της περιοχής και αργά το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας για ξεκούραση .
4η ημέρα Ναύπακτος – Καρπενήσι – Ιερά Μονή Αγάθωνος
- Θεσσαλονίκη
Πρωινό και αναχώρηση για το περίφημο Καρπενήσι . Στη πόλη
του Καρπενησίου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στην κεντρική
πλατεία για βόλτα και ψώνια, γλυκά του κουταλιού, τυριά,
φημισμένα αλλαντικά αλλά και επίσκεψη στον διατηρητέο
Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδας (17ος αι). Εδώ που
κάποτε ήταν ένα μικρό εκκλησάκι, το 1645 ιδρύθηκε από τον
Ευγένιο Γιαννούλη τον Αιτωλό η πρώτη σχολή στην Ευρυτανία
για ανώτερη μόρφωση καθώς και σχολεία για κοινά γράμματα.
Η μέρα μας συνεχίζεται με προορισμό την Υπάτη και την
Ιερά Μονή Αγάθωνος, μία κιβωτό της φύσης με σημαντική
θρησκευτική και οικολογική δραστηριότητα. Στη συνέχεια
αναχώρηση με ενδιάμεσους σταθμούς για τη Θεσσαλονίκη .
Άφιξη το βράδυ στη πόλη μας

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται:Τρείς (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας στη Ναύπακτο.Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Τη μεταφορά , εκδρομές και

περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης . ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€.
Αναχωρήσεις

24, 31/12, 03/01

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Hotel Plaza - Ναύπακτο

2*

πρωινό

145 €

165 €

115 €

Hotel Flisvos - Ναύπακτος

3*

πρωινό

185 €

205 €

145 €

Hotel Nafs - Ναύπακτος

3*

πρωινό

185 €

205 €

145 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

**

***

Hotel Plaza

Hotel Flisvos

Παρατηρήσεις

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

***

Hotel Nafs
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ΑΝΑΧ. 24, 31 δεκΕΜΒΡΙΟΥ
& 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Αλπικά Χωριά Ευρυτανίας - Καρπενήσι
1η μέρα: Θεσσαλονίκη - Καρπενήσι
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας στις νωρίς το πρωί
για Καρπενήσι, με ενδιάμεσες στάσεις, σε Τέμπη, Βόλο, Στυλίδα. Άφιξη
στο Καρπενήσι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Λίμνη Κρεμαστών - Παναγία Τατάρνα - Καρπενήσι
Αναχωρούμε μετά το πρωινό για την όμορφη Λίμνη Κρεμαστών για
να επισκεφτούμε το ωραίο Μοναστήρι της Παναγίας της Τατάρνας. Η
διαδρομή είναι μοναδική. Η φύση θα μας αποζημιώσει με το παραπάνω
για αυτά το 60 χιλιόμετρα που θα κάνουμε μέχρι να φτάσουμε στην
λίμνη των Κρεμαστών. Θα εκπλαγούμε από την ομορφιά της λίμνης,
του τοπίου αλλά και του μοναστηριού. Θα μάθουμε την ιστορία του,
θα προσκυνήσουμε , θα επισκεφτούμε το εξαιρετικό εκκλησιαστικό
μουσείο της μονής όπου θα μας ξεναγήσουν. Συνήθως μας κερνούν
καφεδάκι και λουκούμι. Αφού απολαύσουμε την γαληνεμένη
ομορφιά της περιοχής θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής και
θα επιστρέψουμε στο Καρπενήσι όπου υπάρχουν πολλά μαγαζιά για
φαγητό, αλλά και να γνωρίσουμε καλά αυτήν την όμορφη ορεινή πόλη.
Θα επισκεφτούμε και την Αγία Τριάδα που βρίσκεται στην κεντρική
πλατεία του Καρπενησίου. Φυσικά μπορούμε να ψωνίσουμε τα τοπικά
προϊόντα, από κρέας και παραδοσιακά γλυκά μέχρι ξύλινα χειροποίητα
καλλιτεχνήματα. Το βραδάκι επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας.
Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση

4 ημέρες

3η μέρα: Καρπενήσι - Παναγιά Προυσιώτισσα-Μεγάλο Χωριό –
Μικρό Χωριό -Κορυσχάδες
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε προς την Παναγία την
Προυσσιώτισσα, αφού πρώτα περάσουμε από το Κεφαλόβρυσο
και συζητήσουμε για την μεγάλη μάχη όπου έπεσε ο Μάρκος
Μπότσαρης. Φυσικά θα δούμε και το μνημείο που υπάρχει εκεί.
Συνεχίζουμε κάνοντας μια υπέροχη διαδρομή. Θα περάσουμε και
από ένα σημείο όπου θα δούμε τα βήματα της Παναγίας χαραγμέμα
πάνω στον βράχο. Φτάνοντας στην ιερά μονή της Παναγίας , θα
έχουμε χρόνο να προσκυνήσουμε , να πάρουμε Αγίασμα , να δούμε
το μικρό μουσείο όπου βρίσκονται και τα άρματα του Καραϊσκάκη και
θα αναχωρήσουμε για το Μεγάλο Χωριό όπου εκεί μπορούμε να
ψωνίσουμε τα εκπληκτικά παραδοσιακά προϊόντα πχ, γλυκά, αυγά,
χυλοπίτες μέχρι και κρέας. Συνεχίζουμε για Το Μικρό Χωριό είναι ένας
από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς του νομού.
Αποτελείται από το Παλαιό και Νέο Μικρό Χωριό, που βρίσκονται μέσα
σ’ ένα σύμπλεγμα απίστευτης ορεινής ομορφιάς, στο σημείο όπου
συναντιούνται τα βουνά Βελούχι, Καλιακούδα και Χελιδόνα. Το Παλαιό
Μικρό Χωριό βρίσκεται σε υψόμετρο 900 μέτρων, σε απόσταση 13
χιλιομέτρων από το Καρπενήσι και σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από
το Νέο Μικρό Χωριό. Συνεχίζουμε για Κορυσχάδες που βρίσκονται
μέσα σ’ ένα μαγευτικό τοπίο περιτριγυρισμένο από ελατοδάση.
Αξιοθέατο του χωριού αποτελεί το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης,
όπου συνεδρίασε το Εθνικό Συμβούλιο της Ελεύθερης Ελλάδας στις 14

Μαΐου 1944. Στεγάζεται στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου το οποίο
χτίστηκε το 1901. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα παλιά αρχοντικά
που σώζονται στο δήμο και η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου που
χρονολογείται από το 1865. Επιστροφή στο Καρπενήσι
4η μέρα Καρπενήσι - Υπάτη - Μονή Αγάθωνα - Γοργοπόταμος
Επιστροφή
Αναχώρηση για Υπάτη και Μονή Αγάθωνα. Συνεχίζουμε για την
ιστορική γέφυρα του Γοργοποτάμου που βρίσκεται πάνω απ’ 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 και ξεκινούμε για Θεσσαλονίκη, με ενδιάμεση στάση
στη Λάρισα. Άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Στο πακέτο εκδρομής περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας στο Καρπενήσι, Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Τη μεταφορά , εκδρομές

και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης. ΦΠΑ Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

24, 31/12
03/01

Helvetia Hotel

3*

πρωινό

175 €

195 €

79 €

***

Helvetia Hotel

48

Παρατηρήσεις

ΑΝΑΧ. 24, 31 δεκΕΜΒΡΙΟΥ
& 03, 08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Αθήνα-Μουσείο Ακρόπολης-Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 4 ημέρες
1η ημέρα Θεσ/νίκη – Κατερίνη – Λάρισα – Βόλο - Αθήνα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί και με ενδιάμεσες στάσεις για
καφέ και φαγητό, άφιξη το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας . Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με τη
πόλη
2η ημέρα Αθήνα - Μουσείο Ακρόπολης και περιήγηση πόλης
Πρωινό και επίσκεψη στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης, ένα σύγχρονο
παραλληλεπίπεδο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Διονυσίου
Αρεοπαγίτου, απέναντι από το Βράχο της Ακρόπολης. Στη συνέχεια
θα επισκεφτούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης . Μεταξύ
άλλων, θα δούμε τη Βουλή των Ελλήνων με την πλατεία Συντάγματος,
την Ομόνοια, το Ολυμπιακό Στάδιο κ.ά. Το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας . Το βράδυ προτείνουμε προαιρετική διασκέδαση στη
πόλη που δεν κοιμάται ποτέ .

3η ημέρα Αθήνα - Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Αθηναϊκή Ριβιέρα
Πρωινό και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το σύγχρονο Κέντρο
Πολιτισμού του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με το εντυπωσιακό
κεκλιμένο πάρκο και τη χαρακτηριστική στέγη. Πρόκειται για ένα
πολιτιστικό συγκρότημα, το οποίο στεγάζει την Εθνική Βιβλιοθήκη
της Ελλάδας,την Εθνική Λυρική Σκηνή και το πάρκο, έναν από τους
μεγαλύτερους χώρους πρασίνου της πόλης. Στη συνέχεια αναχωρούμε
προαιρετικά για να γνωρίσουμε την αθηναϊκή Ριβιέρα, όπου θα δούμε
το Φάληρο, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα και Σούνιο. Επιστροφή
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.
4η ημέρα Αθήνα – Βόλο – Λάρισα – Κατερίνη – Θεσσαλονίκη
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για αγορές ή για οποιαδήποτε επίσκεψη
επιθυμείτε. Στη συνέχεια γεύμα και αμέσως μετά αναχώρηση για το
δρόμο της επιστροφής .. Με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στην
πόλη μας το βράδυ .

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας στη Αθήνα .Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας. Τη μεταφορά , εκδρομές και

περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€. Προαιρετική εκδρομή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα . Ενήλικες 10€ . Παιδιά 5€

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Marina Hotel

3*

πρωινό

149 €

169 €

109 €

Parthenon 4*

4*

πρωινό

195 €

215 €

145 €

4*

πρωινό

229 €

249 €

159 €

4*

ημιδιατροφή

289 €

309 €

219 €

24, 31/12
03, 08/01

Παρατηρήσεις

Η εκδρομή
πραγματοποοιείται με
minimum συμμετοχή
25 ατόμων .

Titania 4*

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

***

Marina Hotel

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

Parthenon

Titania
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Πανόραμα Ευβοίας
1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Χαλκίδα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Τέμπη, Βόλο,
Αλαμάνα με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό άφιξη
στην Χαλκίδα που απλώνεται τόσο στην ευβοϊκή όσο και στη
βοιωτική ακτή του πορθμού του Ευρίπου. Σταυροδρόμι λαών
και πολιτισμών λόγω της σημαντικής γεωγραφικής θέσης
της και μήλο της Έριδος για τους ισχυρούς κάθε εποχής. Την
όμορφη εικόνα της σύγχρονης πόλης, που είναι γνωστή
για το ιδιόμορφο παλιρροϊκό φαινόμενο στον πορθμό του
Ευρίπου, συνθέτουν ο παραλιακός πεζόδρομος, το κάστρο, οι
μεγαλοπρεπείς ναοί, οι πλατείες και τα νεοκλασικά αρχοντικά.
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: Χαλκίδα - Δελφοί – Αρχαιολογικός χώρος Αράχοβα
Πρωινό και επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου και του
σημαντικού μουσείου των Δελφών. Συνεχίζουμε με προορισμό
τη δημοφιλή Αράχοβα. Περπατώντας στα σοκάκια της υπέροχα
στολισμένης κωμόπολης, κτισμένη στις νότιες πλαγιές του
όρους Παρνασσού, μπορείτε να επισκεφθείτε τα όμορφα μικρά
καταστήματα και να
δοκιμάσετε τοπικά προϊόντα. Επιστροφή στην Χαλκίδα ,
διανυκτέρευση.

4 ημέρες/ΑΝΑΧ. 24, 31 δεκΕΜΒΡΙΟΥ & 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

3η ημέρα: Χαλκίδα (Αυλωνάρι - Κύμη)
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. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Εορταστικό πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα
ελεύθερο στην Χαλκίδα όπου θα γνωρίσουμε από κοντά το
ασύνηθες και μοναδικό φαινόμενο των ρευμάτων στη γέφυρα.
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.
4η ημέρα: Χαλκίδα – Αρτάκη - Προκόπι - Αιδηψός –
Γλύφα- Θεσσαλονίκη
Ξεκινάμε για Αρτάκη που οφείλει την ονομασία της στην
Αρτάκη της Προποντίδας, τόπο καταγωγής των προσφύγων
που εγκαταστάθηκαν εδώ μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή,
συνεχίζουμε για Προκόπι όπου θα επισκεφθούμε τον Αϊ
Γιάννη τον Ρώσο. Ο ναός του είναι αφιερωμένος στον ομώνυμο
άγιο. Επόμενος σταθμός η η Αιδηψός, που η φύση προίκισε
απλόχερα με ιαματικά νερά πολύτιμα για τη σωματική υγεία και
ευεξία του επισκέπτη, αλλά και με τοπία απαράμιλλης φυσικής
ομορφιάς, στάση για φαγητό και απόπλους από Αγιόκαμπο
για τη Γλυφα, απ’ όπου με το πούλμαν μας συνεχίζουμε για
Θεσσαλονίκη. Άφιξη το βράδυ.

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται:Δύο (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που
περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης . ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Αναχωρήσεις
24, 31/10
03/01

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Filoxenia Hotel

4*

πρωινό

139 €

159 €

109 €

Johns

3*

πρωινό

169 €

189 €

129 €

Paliria

3*

πρωινό

169 €

189 €

129 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου
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***

***

Paliria HOTEL

Johns HOTEL

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

****

Filoxenia Hotel

Παρατηρήσεις

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ – ΒΟΛΟΣ
1η ημέρα: Θεσσαλονίκη- Κατερίνη – Λάρισα – Βόλος
- Πορταριά
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Βόλο. Άφιξη
και ελεύθεροι στην όμορφη πόλη και αμέσως μετά
συνεχίζουμε για τη Πορταριά . Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος στην γραφικά
σοκάκια του χωριού
2η ημέρα: Πορταριά – Ζαγορά - Τσαγκαράδα -Μηλιές
– Βυζίτσα
Πρωινό και ξεκινάμε για Ζαγορά με την υπέροχη θέα
στο Αιγαίο και τα μεγάλα παραδοσιακά πυργόσπιτα.
Πρώην μεγάλο μεταξοπαραγωγό κέντρο και νυν
μεγάλο κέντρο παραγωγής μήλων, συνεχίζουμε για
την γραφική Τσαγκαράδα με την μοναδική θέα και την
όμορφη πλατεία. Αναχώρηση για τις Μηλιές, με το τοπικό
λαογραφικό μουσείο, τη Βιβλιοθήκη και την πλούσια
βλάστηση. Επόμενος σταθμός η Βυζίτσα ένα από τα
πιο καλοδιατηρημένα παραδοσιακά χωριά και τέλος το
απόγευμα επιστροφή στη Πορταριά
3η ημέρα: Πορταριά - Ανω Λεχώνια ( Μουτζούρης ) ΜΗΛΙΕΣ - ΧΑΝΙΑ

4 ημέρες/ ΑΝΑΧ. 24, 31 δεκΕΜΒΡΙΟΥ & 03, 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Πρωινό και αναχώρηση για ανάβαση στις όμορφες
πλαγιές του Πηλίου μέχρι τις Μηλιές εφόσον το επιτρέπει
ο καιρός! Μια από τις πιο στενές σιδηροδρομικές γραμμές
στον κόσμο (60 εκατοστά) φιλοξενεί τα 4 βαγόνια του
«Μουτζούρη», όπως λεγόταν κάποτε το τραινάκι του
Πηλίου, για να δηλώσει την ατμοκίνηση και τον καπνό
που άφηνε στο πέρασμά του. Από τα Άνω Λεχώνια μέχρι
τις Μηλιές η διαδρομή είναι ορεινή, διασχίζοντας τις
κατάφυτες πλαγιές, με την πυκνή βλάστηση από πλατάνια
και πουρνάρια. Επιβίβαση στο λεωφορείο και αφού
περάσουμε από τα Χάνια , επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
4η ημέρα: Πορταριά – Μακρυνίτσα – Βόλος Θεσσαλονίκη
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μακρυνίτσα, το μπαλκόνι
του Πηλίου, με πανέμορφη θέα στον Παγασητικό, μετά τον
καφέ μας συνεχίζουμε για το Βόλο. Χρόνος ελεύθερος
στον όμορφα οργανωμένη παραλία με τα ατέλειωτα
ιστιοφόρα για να απολαύσετε τον περίπατό σας. Στη
συνέχεια σας προτείνουμε γεύμα εξ ιδίων σε τοπικό
τσιπουράδικο και το απόγευμα ξεκινάμε για Θεσσαλονίκη
όπου θα φθάσουμε νωρίς το βράδυ.

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται:Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο επιλογής σας .Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που
περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης .ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται:Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Αναχωρήσεις
24, 31/12
03, 07/01

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Αρχοντικό Καταρτζή-Πορταριά

4*

πρωινό

Early
booking
199 €

Hotel Portaria-Πορταριά

4*

πρωινό

Hotel Despotiko

4*

πρωινό

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

219 €

149 €

259 €

279 €

179 €

275 €

295 €

199 €

Παρατηρήσεις

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

*****

Αρχοντικό Καταρτζή

Hotel Portaria

Hotel Despotiko
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ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 4 ημέρες/ ΑΝΑΧ. 24, 31 δεκΕΜΒΡΙΟΥ & 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
1η ημέρα: Θεσ/νίκη – Βέροια – Κοζάνη – Δωδώνη - Γιάννενα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί. Στάση για καφέ και
συνεχίζουμε για Δωδώνη όπου θα επισκεφτούμε τον Αρχαιολογικό
χώρο της και βρισκόταν το δεύτερο σημαντικότερο Μαντείο της
αρχαιότητας μετά τους Δελφούς. Θεωρείτο ως το αρχαιότερο ελληνικό
Μαντείο. Το όνομα Δωδώνη προέρχεται από την Ωκεανίδα νύμφη
Δωδω ή Δότειρα, που σημαίνει μητέρα.....Μητέρα Γη! Γιάννενα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη.
2η ημέρα: Γιάννενα - Κόνιτσα - Μονή ΜολυβδοσκέπαστηςΜονοδένδρι – Τσεπέλοβο
Πρωινό και αναχώρηση για την 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 της Μολυβδοσκέπαστης. Το όνομα της Μονής προέρχεται
από τις μολύβδινες πλάκες που αντί για κεραμίδια ή πέτρινες πλάκες,
σκέπαζαν το καθολικό της παλιότερα. Άφιξη στην Κόνιτσα επίσκεψη
στο πατρικό σπίτι του Αγίου Παϊσίου. Συνεχίζουμε για το Μονοδένδρι.
Επίσκεψη της Μονής Αγίας Παρασκευής και από ψηλά θα θαυμάσουμε
το φαράγγι του Βίκου και αναχώρηση για Τσεπέλοβο. Χρόνος
ελεύθερος για καφέ και φαγητό. Επιστροφή το απόγευμα στα Γιάννενα.
3η ημέρα: Γιάννενα - Μουσείο Βρελή
Πρωινό και περιήγηση σε ένα μικρό παράδεισο για τους λάτρεις της

ιστορίας. Θα επισκεφτούμε το Βυζαντινό Κάστρο των Ιωαννίνων, το
Τέμενος Ασλάν Πασά, την Οθωμανική Βιβλιοθήκη, τον Τάφο του Αλή
Πασά, το Φετιχέ Τζαμί και θα καταλήξουμε στη λίμνη Παμβώτιδα
. Όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν mini κρουαζιέρα στη λίμνη
και να επισκεφτούν το νησί της κυρά Φροσίνης. Θα συνεχίσουμε
για το σπήλαιο Περάματος. Ένα από τα σπουδαιότερα σπήλαια του
κόσμου. Η ύπαρξη του σπηλαίου ήταν ήδη γνωστή από τις αρχές
του προηγούμενου αιώνα, το 1940 μάλιστα χρησιμοποιήθηκε ως
καταφύγιο . Γεύμα εξ ιδίων στις όμορφες ταβέρνες της λίμνης. Χρόνος
ελεύθερος για διασκέδαση και διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Γιάννενα – Σπήλαιο Περάματος – Κοζάνη - Μέτσοβο –
Βέροια –Θεσσαλονίκη
Πρωινό και αναχώρηση για το σπήλαιο Περάματος. Ένα από τα
σπουδαιότερα σπήλαια του κόσμου. Η ύπαρξη του σπηλαίου ήταν ήδη
γνωστή από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, το 1940 μάλιστα
χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο των κατοίκων κατά τη διάρκεια των
βομβαρδισμών από τους Ιταλούς. . Στη συνέχεια σας προτείνουμε
γευσιγνωσία εξ ιδίων, σε παραδοσιακή ταβέρνα με σπεσιαλιτέ
της περιοχής. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Μέτσοβο . Χρόνος
ελεύθερος για καφέ και αγορές ξακουστών τοπικών προϊόντων και
τέλος παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Άφιξη το βράδυ στη πόλη
μας

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται:Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας .Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που
περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης . ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Αναχωρήσεις
24, 31/12
03/01  

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Dioni

2*

πρωινό

135 €

155 €

119 €

Palladion

3*

πρωινό

169 €

189 €

145 €

Du Lac

5*

πρωινό

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

**

***

Dioni

52

Palladion

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

*****

Du Lac

Παρατηρήσεις

ΑΝΑΧ. 24, 31 δεκΕΜΒΡΙΟΥ
& 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Πάργα–Πρέβεζα–Αρχαία Νικόπολη-Τζουμέρκα
1η ημέρα : Θεσσαλονίκη – Βέροια – Κοζάνη - Μέτσοβο – Πρέβεζα
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για
τη Πρέβεζα. Στάση για καφέ στο παραδοσιακό Μέτσοβο και θα
συνεχίσουμε μέσω Ιωαννίνων για το ξενοδοχείο μας . Άφιξη αργά το
μεσημέρι και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας .Το βράδυ ελεύθεροι στην
πόλη για μια πρώτη γνωριμία
2η ημέρα : Πρέβεζα– Αρχαία Νικόπολη – Νεκρομαντείο Αχέροντα
– Πάργα
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη που έχτισε ο Οκταβιανός το
31π.χ. τη Νικόπολη . Θα θαυμάσουμε το αρχαίο θέατρο, τα μοναδικά
ψηφιδωτά και τα τείχη της πόλης . όσοι επιθυμούν μπορούν να
επισκεφτούν και το ομώνυμο μουσείο . Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε
το Νεκρομαντείο του Αχέροντα που ανακαλύφθηκε το 1950 και
θεωρείται η Πύλη των νεκρών προς τον Άδη. Η συνέχεια θα μας βρει
στη Πάργα για να περπατήσουμε στην μοναδικής ομορφιάς παραλιακό
πεζόδρομο , να απολαύσετε τον καφέ και το γεύμα σας μέχρι την ώρα
επιστροφής στο ξενοδοχείο μας .
3η ημέρα : Πρέβεζα – Άρτα - Τζουμέρκα
Πρωινό και ξεκινάμε για την Άρτα επίσκεψη στο γραφικό γεφύρι
και συνεχίζουμε για μία υπέροχη εκδρομή στα γραφικά Τζουμέρκα
πρώτος σταθμός το φράγμα Πουρναρίου, που δημιουργεί και την
τεχνητή λίμνη, για να ακολουθήσει μία πανέμορφη διαδρομή από

4 ημέρες

τα όμορφα χωριουδάκια Γραμμενίτσα - Έλατο - Δαφνιώτη, για να
φτάσουμε στο ιστορικό γεφύρι της πλάκας (κατεστραμμένο πλέον από
τις μεγάλες πλημμύρες) πάνω από τον Άραχθο, που ήταν το μεγαλύτερο
μονότοξο γεφύρι στα Βαλκάνια και για να καταλήξουμε σε δύο ορεινά
κεφαλοχώρια της περιοχής, τα Άγναντα και τα Πράμαντα, που είναι
χτισμένα αμφιθεατρικά και ακολουθούν το φυσικό ανάγλυφο της
περιοχής. Το Σπήλαιο της Ανεμότρυπας, ωστόσο είναι ένας σημαντικός
σταθμός, ανάμεσα στα δύο κεφαλοχώρια, αφού είναι το μοναδικό
‘’λευκό σπήλαιο’’ στην Ελλάδα, που το διασχίζει ποταμός σε όλο το
μήκος του. Περίπατοι στα δύο κεφαλοχώρια, γεύμα προαιρετικά.
4η ημέρα Πρέβεζα - Ιωάννινα – Θεσσαλονίκη
Πρωινό και επιβίβαση στο λεωφορείο μας για να επισκεφτούμε τη
Πρέβεζα . Θα δούμε τον ενετικό πύργο του ρολογιού της Πρέβεζας ,
το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας και τα υπόλοιπα αξιοθέατα της πόλης
. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ και θα συνεχίσουμε για τα
Ιωάννινα . Σύντομη περιήγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης
και θα καταλήξουμε στη περίφημη λίμνη της πόλης. Ελεύθερος χρόνος
για καφέ και γεύμα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν κρουαζιέρα
στη λίμνη κι να επισκεφτούν το νησάκι της Κυράς Φροσύνης . Νωρίς
το απόγευμα αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη και άφιξη το βράδυ στη
πόλη μας

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται: Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, στη Πρέβεζα .Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Τη μεταφορά , εκδρομές και
περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης . ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Αναχωρήσεις
24, 31/12
03/01

Ξενοδοχείο

Κατ

Διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

Παιδί 2 -12

Preveza City

3*

πρωινό

155 €

175€

119€

Dioni Boutique

4*

πρωινό

199 €

219€

139€

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

***

****

Preveza City

Dioni Boutique

Παρατηρήσεις

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής
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ΑΝΑΧ. 24, 31 δεκΕΜΒΡΙΟΥ
& 03, 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Μετέωρα – Καλαμπάκα – Τρίκαλα –Μέτσοβο - Λίμνη Πλαστήρα 4 ημέρες
1η ημέρα Θεσσαλονίκη Μετέωρα Καλαμπάκα
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση – ανάβαση
για τα Μετέωρα. Είναι το σπάνιο και μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο,
όπου υψώνονται βράχοι, σχεδόν κάθετοι στη γη και το οποίο αποτελεί
καταφύγιο ερηµιτών από το 12ο µ.Χ. αιώνα. Επίσκεψη στα μοναστήρια
. Συνεχίσουμε για Καλαμπάκα Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας . Το απόγευμα ελεύθερο στην όμορφη Καλαμπάκα. Περπατήστε
στην πόλη και επισκεφτείτε την Βυζαντινή εκκλησία της κοιμήσεως τις
Θεοτόκου η οποία χτίστηκε των 10ο αιώνα μ.Χ και
2η μέρα : Καλαμπάκα – Τρίκαλα – Μύλο ξωτικών
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τα Τρίκαλα . Θα επισκεφτούμε το
Κουρσούμ Τζαμί, το μοναδικό έργο του μεγάλου Σινάν στον ελλαδικό
χώρο, το Ληθαίο ποταμό με την μεταλλική γαλλική γέφυρα, τον
πεζόδρομο, την παλιά γειτονιά και το φρούριο με το ρολόι σήμα
κατατεθέν της πόλης. Χρόνος για καφέ στα καφέ δίπλα στο ποτάμι στην
συνέχεια θα επισκεφθούμε τον ΄΄ Τον Μύλο των Ξωτικών’’ οπού
ο Αγ. Βασίλης με τα ξωτικά του ο καλός Σκρούτζ, η νεράιδα τω
Χριστουγέννων ετοιμάζουν το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής
παιχνιδιών και γλυκισμάτων. Επέλεξαν ένα μαγικό τόπο, τον παλιό
‘’ Μύλο Ματσόπουλου και τον μεταμόρφωσαν σε ένα παραμυθένιο
Μύλο των ξωτικών . Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο

3η μέρα : Καλαμπάκα -Καρδίτσα –Λίμνη Πλαστήρα –Χωριά
Κόζιακα
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για Καρδίτσα στάση για καφε και
συνεχιζουμε για τη Λίμνη Πλαστήρα. Ένα μικρό θαύμα του ανθρώπου
και της φύσης .Το εντυπωσιακό φράγμα στη θέση Κακαβάκια,
«γέννησε» τη λίμνη Πλαστήρα, που την πλαισιώνουν με εντυπωσιακό
τρόπο οι ελατό σκεπαστές κορυφές των Αγράφων. Θα συναντήσουμε
γραφικά χωριουδάκια όπως τον Μεσενικόλα, τη Νεράιδα, ενώ η
διαδρομή μας μέχρι το Φράγμα και την Πλαζ του Λαμπερού, με
τη φύση να δείχνει μεγαλόπρεπα τη μοναδική της ομορφιά είναι
εντυπωσιακή. Στην συνέχεια αναχώρηση για το Περτούλι και την
Ελάτη. Παραδοσιακά χωριά μέσα σε πυκνά δάση   με πετρόχτιστα
σπίτια και πολλά νερά χαρακτηρίζουν το τοπίο. Ελεύθερος χρόνος
για να απολαύσετε το μοναδικό τοπίο και νωρίς το μεσημέρι γεύμα εξ
ιδίων σε παραδοσιακή ταβέρνα με γίδα βραστή , παιδάκια, λουκάνικα
και χωριάτικες πίτες. Στη συνέχεια αξίζει να κάνουμε μια μικρή στάση
για να θαυμάσουμε το Μονότοξο Γεφύρι της Πόρτας, λίγο έξω από το
χωριό Πύλη το οποίο έχτισε το 1512 ο Άγιος Βησσαρίων και επιστροφή
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας .

Μετεώρων και Μανιταριών που είναι ένα μοναδικό μουσείο στην
Ελλάδα, σε ένα επιβλητικό κτίριο 1.100 τ.μ. Αναχώρηση για το
Μέτσοβο με τα φημισμένα τοπικά προϊόντα , πλούσια ιστορία και
γενέτειρα γνωστών ευεργετών .Γεύμα εξ ιδίων σε παραδοσιακή
ταβέρνα με παιδάκια, λουκάνικα και χωριάτικες πίτες. Συνεχίζουμε
με ενδιάμεσες στάσεις για τη Θεσσαλονίκη . Άφιξη αργά το απόγευμα

4η μέρα : Καλαμπάκα - Μουσείο της Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων
και Μανιταριών - Μέτσοβο - Θεσσαλονίκη
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο Μουσείο της Φυσικής Ιστορίας

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται:Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας .Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που
περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται:
Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Αναχωρήσεις
24, 31/12
03, 07/01

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Rex

3*

πρωινό

139 €

159 €

109 €

Kosta Famissi

3*

πρωινό

159 €

179 €

119 €

Alexiou

3*

πρωινό

179 €

199 €

139 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

***

Rex HOTEL
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Kosta Famissi HOTEL

Alexiou Hotel

Παρατηρήσεις

ΑΝΑΧ. 24, 31 δεκΕΜΒΡΙΟΥ
& 03, 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΠΡΕΣΠΕΣ – ΝΥΜΦΑΙΟ – ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ – WINE TASTING 4 ημέρες

1η μέρα : Θεσσαλονίκη - Παναγία Σουμελά – Πρέσπες - Καστοριά .
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και άμεση αναχώρηση για την
Ιστορική Μονή της Παναγίας Σουμελά, στη μαγευτική καταπράσινη
περιοχή του Βέρμιου. Το μοναστήρι ιδρύθηκε από τους Ποντίους
από όπου και έφεραν την ιστορική εικόνα της Παναγίας. Επίσκεψη,
προσκύνημα και συνεχίζουμε για τη γραφική περιοχή των Πρεσπών.
Λίγο πριν θα κάνουμε μία στάση για ένα καφεδάκι στο ξακουστό
χωριό των Πρεσπών τον Άγιο Γερμανό, που πήρε το όνομα του από
την ομώνυμη Βυζαντινή εκκλησία. Έχει σήμερα 200 κατοίκους.
Συνεχίζουμε για την μικρή Πρέσπα όπου θα περάσουμε από την
όμορφη πλωτή γέφυρα να πάμε στον Άγιο Αχίλλειο. Αργότερα θα
επισκεφτούμε την μεγάλη Πρέσπα και το τελευταίο Ελληνικό χωριό
που κοιτάζει από την μία πλευρά την Αλβανία και από την άλλη
την FYROM (Σκόπια) τους Ψαράδες. Στη συνέχεια μετάβαση στην
εκπληκτική πόλη των γουναράδων τη Καστοριά. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

μιας άλλης εποχής. Στη συνέχεια επίσκεψη στο ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ
που σύμφωνα με το μύθο φύλαγε άγρυπνος το χρυσορυχείο που
βρίσκονταν στο εσωτερικό του. Επίσης μέσα στην σπηλιά υπάρχει
πλωτή γέφυρα από την οποία μπορούμε να δούμε τις 7 λίμνες
γλυκού νερού, Εν συνεχεία θα θαυμάσουμε τον ηλικίας 7.000 ετών
λιμναίο οικισμό Δισπηλιό. Συνεχίζουμε για το Μαυροχώρι για να
επισκεφτούμε το καινούργιο μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων. Σε δύο
κτίρια τοπικής αρχιτεκτονικής παρουσιάζονται σκηνές καθημερινού
βίου αναβιώνοντας ήθη και έθιμα. Επιστροφή στη Καστοριά νωρίς το
απόγευμα . Χρόνος ελεύθερος στη πόλη . Σας προτείνουμε βόλτα στα
παράλια της λίμνης και καφέ ή δείπνο σε κάποιο από τα πολλά café και
εστιατόρια .

3η ΜΕΡΑ: Άγιος Γερμανός - Μικρή & Μεγάλη Πρέσπα – Ψαράδες
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για τις Πρέσπες. Λίγο πρίν θα κάνουμε
μία στάση για ένα καφεδάκι στο ξακουστό χωριό των Πρεσπών τον
Άγιο Γερμανό, που πήρε το όνομα του από την ομώνυμη Βυζαντινή
εκκλησία. Έχει σήμερα 200 κατοίκους. Συνεχίζουμε για την μικρή
Πρέσπα όπου θα περάσουμε από την όμορφη πλωτή γέφυρα να πάμε
στον Άγιο Αχίλλειο. Αργότερα θα επισκεφτούμε την μεγάλη Πρέσπα
και το τελευταίο Ελληνικό χωριό που κοιτάζει από την μία πλευρά την
Αλβανία και από την άλλη την FYROM (Σκόπια) τους Ψαράδες. Εκεί έχει
πολλές και ωραίες ταβέρνες και μπορούμε να γευματίσουμε ελεύθερα.
Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν βαρκάδα στην μεγάλη Πρέσπα και
να φτάσουν μέχρι τα ασκηταρειά στις όχθες της λίμνης με τις όμορφες
Αγιογραφίες. Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο.
Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η μέρα : Καστοριά – Δισπηλιό – Μουσείο Κέρινων Ομοιομάτων
Πρωινό και περιήγηση στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης. Θα
επισκεφτούμε το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, την Ιερά Μονής
Παναγίας Μαυριώτισσας στη βόρεια πλευρά της χερσονήσου, και θα
έχουμε ελεύθερο χρόνο για να γνωρίσουμε την πόλη της Καστοριάς,
την πόλη με τα αρχοντικά, τις βυζαντινές εκκλησίες και την πανέμορφη
λίμνη της πόλης, είναι μία πόλη που δραστηριοποιείται στην τέχνη της
γουναρικής για περισσότερο από 500 χρόνια, σύμβολο αρχοντιάς
και κοινωνικής προβολής, χτισμένη 703 μ. από την επιφάνεια της
θάλασσας. Θα κάνουμε βόλτα στο Ντολτσό την παλιά πόλη με τα στενά
πλακόστρωτα δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά που θυμίζουν την ακμή

4η μέρα : Καστοριά – Νυμφαίο – Αρκτούρος – Wine tasting - Θεσ/νίκη
Πρωινό και αναχώρηση για το μοναδικό Νυμφαίο που θεωρείτε ένα
από τα πιο όμορφα χωριά της Ευρώπης . Η αμφιθεατρική δομή του
Νυμφαίου δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να θαυμάσουν κάθε
γωνιά του χωριού καθώς και τα πανέμορφα τοπία του όπως η λίμνη
Βεγορίτιδα. Στη συνέχεια επίσκεψη στον Αρκτούρο Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι
μια οικολογική οργάνωση που επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην
προστασία της καφέ αρκούδας. Η οργάνωση φροντίζει αρκούδες και
λύκους που θεωρούνταν πολύ αδύναμοι για να επιβιώσουν στην άγρια
φύση και αναλαμβάνει επίσης τη διάσωση αρκούδων που κρατούνταν
αιχμάλωτες σε απάνθρωπες συνθήκες. Τα ζώα φροντίζονται ώσπου να
είναι υγιή και μέχρι να γίνουν ικανά να επιστρέψουν στην άγρια φύση
φροντίζονται σε ένα ορεινό καταφύγιο, ένα κλειστό τμήμα δασικής
γης, μόλις 1,5 χλμ. από το Νυμφαίο. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε
προαιρετικά το κτήμα ΑΛΦΑ . Το Κτήμα ΑΛΦΑ ιδρύθηκε το 1997 και
βρίσκεται στην τοποθεσία Αμπέλια, στην καρδιά του Αμυνταίου,
μόλις 25 λεπτά με το αυτοκίνητο από το Νυμφαίο. Ένας ιδιόκτητος
αμπελώνας 750.000 m² αφιερωμένος στην παραγωγή κρασιού,
καθώς και επαγγελματική τεχνογνωσία και εμπειρία σε συνδυασμό
με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές καλλιέργειας διεθνών
προτύπων, καθιστούν το Κτήμα ΑΛΦΑ ένα από τα πιο σημαντικά
οινοποιεία στην Ελλάδα. Θα κάνουμε την ξενάγηση στους χώρους της
παραγωγής , εμφιάλωσης και αποθήκευσης και θα γευτούμε 3 ποτήρια
κρασί ( τιμή 5€ ) από διαφορετικές ποικιλίες ώστε να έχουμε μια
γνώση των ποικιλιών που προσφέρει η εταιρεία . Στη συνέχεια γεύμα
εξ ιδίων σε εστιατόριο με τοπικές γεύσεις και αμέσως μετά αναχώρηση
για τη Θεσσαλονίκη. Γεμάτοι έντονες αναμνήσεις επιστροφή στη πόλη
μας αργά το απόγευμα

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται:Μία (3) διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας .Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που
περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης .ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται:Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Αναχωρήσεις
24, 31/12
03, 08/01

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Keletron

2*

πρωινό

165 €

185 €

129 €

Loggas

3*

πρωινό

169 €

189 €

129 €

Anastasiou

2*

πρωινό

179 €

199 €

129 €

Chloe Luxury Hotel

4*

πρωινό

219 €

239 €

159 €

Ενήλικας σε τρίκλινο :

**

Keletron

Επιβάρυνση Μονόκλινου :

**

Anastasiou

Παρατηρήσεις

Φόρος Διανυκτέρευσης :

***

Λογγάς

****

Chloe Luxury H
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ΑΝΑΧ. 24, 31 δεκΕΜΒΡΙΟΥ
& 03, 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΞΑΝΘΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΣΠΗΛΑΙO ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 4 ημέρες
1η μέρα : Θεσσαλονίκη – Κομοτηνή - Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και άμεση αναχώρηση για τη
Καβάλα . Άφιξη στην γραφική πόλη και θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για
βόλτα και καφέ στη παραλία της πόλης . Στη συνέχεια αναχώρηση για
το Πόρτο Λάγος. Στη διαδρομή μας θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το
μαγευτικό Αγιορείτικο μετόχι του Πόρτο Λάγος, με τον Μεταβυζαντινό
ναό του Αγίου Νικολάου & της Παναγίας Παντάνασσας μέσα στη Λίμνη
Βιστωνίδα. Εδώ υπάρχουν πολλά είδη πουλιών, καθότι η περιοχή
προστατεύεται από τη Διεθνή Σύμβαση Ramsar. Συνεχίζουμε για
την Κομοτηνή όπου ακολουθώντας την γραφική οδό Ιωαννίνων θα
βρεθούμε στα πλακόστρωτα σοκάκια της Ερμού με τα διάφορα
μικρομάγαζα. Εκεί θα συναντήσουμε τα εργαστήρια λευκοσιδήρου
και χαλκού, γνωστά σαν τενεκετζίδικα, τα παλαιοπωλεία με τις
πολλές αντίκες που διαθέτουν, τα καφεκοπτεία, τα στραγαλάδικα
τα εργαστήρια σουτζούκ λουκούμ, τα ζαχαροπλαστεία με τα
τοπικά γλυκά (σαραγλάκια, χανούμ μπορέκ ( με κρέμα ), κανταΐφι,
πλάκες σοκολάτας με καβουρντισμένο αμύγδαλο, σεκέρ παρέ και
καζάν ντιπί, κλπ). Πίσω από την οδό Ερμού θα συναντήσουμε τη
σκεπαστή Δημοτική Αγορά στη στοά της οποίας στήνουν τους πάγκους
τους οι ψαράδες και οι οπωροπώλες. Επιβίβαση στο λεωφορείο μας
και μετάβαση στη Ξάνθη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Ελεύθερο
απόγευμα στην πόλη της Ξάνθης. Μία πόλη γεμάτη χρώματα, ήχους και
ζωή. Αναπαλαιωμένα σπίτια καπνεμπόρων και πλακόστρωτοι δρόμοι,
συνθέτουν τη σκηνή όπου διαδραματίζεται η ρομαντική ιστορία της
Παλιάς Πόλης. Το βράδυ μην παραλείψετε δείπνο με τοπικά εδέσματα
σε κάποιο από τα δεκάδες εστιατόρια της παλιάς πόλης
2η μέρα : Ξάνθη –Μονή Εικοσοφοίνισσας - Σπήλαιο Αλιστράτης
– Δράμα - Ξάνθη
Πρωινό και αναχωρούμε προς τις βόρειες πλαγιές του Παγγαίου
όρους, κοντά στο χωριό Πρώτη Σερρών, δεσπόζει ένα από τα

μεγαλύτερα προσκυνήματα της Μακεδονίας, η Ιερά Μονή της Παναγίας
της Εικοσιφοίνισσας. Σύμφωνα με την παράδοση, η μονή ιδρύθηκε
στα μέσα του 5ου αιώνα από τον τότε επίσκοπο Φιλίππων Σώζοντα.
Στην πραγματικότητα όμως πρώτος επίσημος κτήτοράς της θεωρείται
ο άγιος Γερμανός από την Παλαιστίνη, ένας από τους φωτιστές των
Σλάβων τον 9ο αιώνα. Θα μάθουμε την ιστορία της Μονής από τις
φιλόξενες μοναχές, θα εκπλαγούμε από την ομορφιά της Μονής και
του τοπίου και φυσικά αφού προσκυνήσουμε θα συνεχίσουμε για
τα καταπληκτικά σπήλαια της Αλιστράτης ( εισιτήριο ενήλικες 8€ &
παιδιά 3€ ) τα οποία είναι από τα ομορφότερα και μεγαλύτερα σπήλαια
της χώρας μας . Μαγεμένοι από το θέαμα αναχωρούμε για την πολύ
όμορφη πόλη της Δράμας. Θα επισκεφτούμε τις πηγές της Αγίας
Βαρβάρας όπου υπάρχουν ταβέρνες και μπορούμε να γευματίσουμε.
Θα έχουμε χρόνο να γνωρίσουμε την πόλη με τον ωραίο κήπο. Το
απογευματάκι επιστροφή στη Ξάνθη. Επισκεφτείτε το σπίτι του Μάνου
Χατζηδάκι, το αρχοντικό του Αργύρη Κουγιουμτζόγλου που είναι
σήμερα Λαογραφικό Μουσείο και δειπνήστε σε κάποιο από τα πολλά
παραδοσιακά εστιατόρια της παλιάς πόλης
3η μέρα :  Ξάνθη – Παναγία Κοσμοσωτήρα Φερών - Σουφλί –
Αλεξανδρούπολη - Ξάνθη
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για τις Φέρες του Εύρου όπου
υπάρχει η Παναγία Κοσμοσώτειρα, που απηχεί ως σήμερα την
μεγαλοπρέπεια της Κωνσταντινουπολίτικης τέχνης. Θεμελιωμένη
το 1152 μΧ. στο λόφο που ο Θουκυδίδης περιέγραφε ως πέρασμα
για όλους τους κατακτητές, προερχόμενους από Ανατολή ή Δύση, η
Παναγία Κοσμοσώτειρα αποτελεί δημιούργημα του πρίγκιπα του
Βυζαντίου Ισαάκιου Κομνηνού. Επισκέπτες απ’ όλον τον κόσμο έρχονται
ως σήμερα να θαυμάσουν όχι μόνο την εξαιρετική αρχιτεκτονική
της, αλλά και τις υπέροχες τοιχογραφίες της –όσες σώθηκαν από

τη μετατροπή του χώρου σε τζαμί κατά την οθωμανική περίοδο.
Συνεχίζουμε για την πόλη του Μεταξιού, το ξακουστό Σουφλί μας. Εκεί
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να γνωρίσουμε την πόλη με τα όμορφα
μαγαζιά που πουλάνε όλων των ειδών τα μεταξωτά και βεβαίως να
πιούμε ένα καφεδάκι. Συνεχίζουμε για την Αλεξανδρούπολη με την
μοναδική ρυμοτομία. Θα σταθμεύσουμε στο λιμάνι και θα έχουμε
χρόνο να γνωρίσουμε τον διάσημο φάρο της και φυσικά να πιούμε τον
απογευματινό μας καφέ στα πολύ όμορφα μαγαζιά της παραλίας. Μετά
από όλα αυτά τα ωραία το βραδάκι επιστρέφουμε στην Καβάλα όπου
έχουμε το δείπνο και την διανυκτέρευση μας.
4η μέρα :Ξάνθη - Καβάλα - Οινογνωσία στο Château Lazaridi
Πρωινό και αναχώρηση για τη Καβάλα. Θα επισκεφτούμε τις Καμάρες,
ίσως το πιο χαρακτηριστικό σημείο και κτίσμα της πόλης της Καβάλας,
το μουσείο καπνού όπου θα ενημερωθούμε για την επεξεργασία
και εμπορία του καπνού, τον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Παύλου ο
οποίος βρίσκεται σε έναν από τους κεντρικότερους και πιο εμπορικούς
δρόμους της πόλης στην οδό Ομόνοιας, το αρχαιολογικό μουσείο και
φυσικά το σήμα κατατεθέν της πόλης το περίφημο κάστρο της. Έπειτα
θα έχουμε χρόνο για καφέ στη παραλία της πόλης και στη συνέχεια
θα καταλήξουμε στην Οινοποιία του Νίκου Λαζαρίδη, που έδωσε
άλλη διάσταση στον κόσμο του κρασιού, δείχνοντας τον δρόμο του
συγκερασμού των αισθήσεων σε μια ολότητα απόλαυσης. Μέσα στο
οινοποιείο, δημιουργήθηκε η περίφημη πινακοθήκη «Μαγικό Βουνό»,
η οποία φιλοξενεί τα έργα όλων των σημαντικών καλλιτεχνών, που
φιλοτέχνησαν τις ετικέτες των κρασιών του Κτήματος. Αλλά και οι
κοινόχρηστοι χώροι υποδοχής επισκεπτών του Château Lazaridi
γέμισαν με έργα τέχνης: πίνακες και γλυπτά, σε έναν αέναο διάλογο
ανάμεσα στον οίνο, το πινέλο και τη σμίλη. Δοκιμή κρασιών ( 8€ 5
ποικιλίες ) . Αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε για το δρόμο της επιστροφής
γεμάτοι αναμνήσεις . Άφιξη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται:Μία (3) διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας .Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας.Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που
περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης .ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται:Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Αναχωρήσεις

24, 31/12
03, 07/01

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Hotel Natassa

3*

πρωινό

119 €

139 €

99 €

Hotel Nestos

3*

πρωινό

129 €

149 €

99 €

Hotel Xanthippion

3*

πρωινό

149 €

169 €

109 €

Hotel Z Palace

4*

ημιδιατροφή

209 €

229 €

149 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

***

Hotel Natassa
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Παρατηρήσεις

****

Hotel Nestos

Hotel Xanthippion

Hotel Z Palace

οροι συμμετοχησ
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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 387 234 | Διαβατά: Κ. Καραμανλή 50, Τ. 2310 784 897
ΑΘΗΝΑ: Μητροπόλεως 5, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 1ος όροφος, Τ. 210 3250 064, 210 323 9056, F. 210 3234 685 E. athens@zorpidis.gr W. www.athens-zorpidis.gr
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