


Η εταιρία μας έχει επιλέξει εγγυημένες τακτικές πτήσεις με επώνυμες 
αεροπορικές εταιρίες, εξασφαλίζοντας την εκτελεσιμότητα των εκδρομών, 
ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών, πολυτελή λεωφορεία και έμπειρους 
συνοδούς εκδρομών. 

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού

03  Βρυξέλλες-Βατερλό-Παρίσι 5 ημέρες
04  Παρίσι 4,5 & 6 ημέρες / Παρίσι - Disney 5 & 6 ημέρες
06  Λονδίνο 5 & 6 ημέρες
08  Glamour Ελβετία 5 & 6 ημέρες
10  Ελβετία - Αλσατία - Μέλανας Δρυμός 5 & 6 ημέρες
11  Κλασική Βιέννη 4,5 & 6 ημέρες
14  Αυστριακό πανόραμα 5 ημέρες
15  Πράγα - Βερολίνο 5 ημέρες
16  Πράγα 4 & 5 ημέρες
18  Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες
19  Βουδαπέστη - Βιέννη - Πράγα 6 ημέρες
20  Βουδαπέστη special 5 ημέρες
21  Βουδαπέστη 4 ημέρες
22  Βερολίνο 4,5 & 6 ημέρες
24  Στις πόλεις της UNESCO - Δρέσδη - Λειψία 5 ημέρες
25  Μπρατισλάβα - Κρακοβία - Βαρσοβία - Πράγα 6 ημέρες
26  Κοσμοπολίτικη Νίκαια 6 ημέρες
27  Άμστερνταμ 4 & 6 ημέρες
28  Χριστούγεννα στο χωριό του Άϊ Βασίλη 6 ημέρες
30  Dubai 6 ημέρες
31  Glamour Ιταλία 6 ημέρες
33  Ρώμη 5 & 6 ημέρες
34  Βελιγράδι 4 & 5 ημέρες
35  Στα βήματα του Δράκουλα - Πανόραμα Ρουμανίας 5 ημέρες
36  Βουκουρέστι 4 & 5 ημέρες

Μια διαδρομή οδικώς & μια αεροπορικώς
38  Ελβετικό πανόραμα 7 ημέρες
39  Βουδαπέστη - Πράγα 5 ημέρες
40  Βουδαπέστη - Βιέννη 4 ημέρες
41  Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες

Οδικές εκδρομές εξωτερικού
42  Αυστριακές Άλπεις 8 ημέρες
43  Special Ιταλικό Πανόραμα 8 ημέρες
44  Δαλματικές ακτές 6 ημέρες
45  Δαλματιά - Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες
46  Βουδαπέστη - Βιέννη - Πράγα 8 ημέρες
47  Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες
48  Βουκουρέστι 4 & 5 ημέρες
50  Στα βήματα του Δράκουλα - Πανόραμα Ρουμανίας 5 ημέρες
51  Βελιγράδι 4 & 5 ημέρες
52  Σόφια - Φιλιππούπολη 3 & 4 ημέρες
54  Βυζαντινή Οχρίδα 3 & 4 ημέρες
55  Ανατολική Ρωμυλία 4 & 5 ημέρες
56  Αδριανούπολη 3 & 4 ημέρες
57  Αϊβαλί - Σμύρνη 4 ημέρες

Οδικές εκδρομές στην Ελλάδα
58  Ιωάννινα - Ζαγοροχώρια 3 & 4 ημέρες / Καρπενήσι 3 & 4 ημέρες
59  Βόλος - Γύρος Πηλίου 3 & 4 ημέρες
    Καλαμπάκα - Μετέωρα - Χωριά Ασπροπόταμου 3 & 4 ημέρες

Επιλέξτε την εκδρομή που σας ταιριάζει...



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’, έλεγχος και απ’ευθείας πτήση για 
Βρυξέλλες (Σαρλερουα). Άφιξη και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ευρώπης, 
τις Βρυξέλλες. Μεταφορά και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ χρόνος 
ελεύθερος για μια πρωτη γνωριμια με την πόλη. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε 
μια από τις αναρίθμητες βελγικές μπύρες σε ένα από τις χαρακτηριστικά καφέ  
μπαρ της πόλης

2η ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην πρωτεύουσα της Ευρώπης. Θα δούμε 
την περιοχή του Είζελ με το εντυπωσιακό Ατομιομ, την κινέζικη παγόδα και 
γιαπωνέζικο πύργο. Συνεχίζοντας προς την κάρδια της πόλης θα θαυμάσουμε το 
Χρηματιστήριο, την Πλατεία Grand Sablon με τον ομώνυμο Ναό της Παναγίας 
γοτθικού ρυθμού, το Εθνικό Ωδείο, το Δικαστικό Μέγαρο, το Μουσείο Καλών 
Τεχνών, το πάρκο του Σενκαντενέρ με την επιβλητική αψίδα και τα μουσεία. 
Θα περάσουμε από την γειτονιά της Ευρώπης όπου θα δούμε τα κτίρια που 
στεγάζουνε τις διάφορες υπηρεσίες  της Ενωμένης Ευρώπης, όπως το κτίριο 
της Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φτάνοντας στην καρδιά της 
πόλης θα ανακαλύψουμε το Βασιλικό ανάκτορο και το επιβλητικό Μέγαρο της 
δικαιοσύνης. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος στην πλούσια αγορά της πόλης. 
Το βράδυ θα έχουμε την ευκαιρία για μια βόλτα στα φωταγωγημένα μνημεία της 
πόλης. Θα δούμε την πανέμορφη Μεγάλη Πλατεία με τα σπίτια τον συντεχνιών 
και θα περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια του κέντρου της πόλης, όπου θα 
απολαύσουμε και την μασκότ της πόλης τον Μανεκέν πίς.

3η ημέρα:  ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΒΑΤΕΡΛΟ - ΠΑΡΙΣΙ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το περίφημο Βατερλό. Εδώ γράφτηκε η τελευταία 
σελίδα της εποποιίας του Ναπολέων του πρώτου και καθιερώθηκε η Μεγάλη 
Βρετανία ως η μεγάλη δύναμη του 19 αιώνα. Συνεχίζουμε για την πόλη του Φωτός, 
το Παρίσι.  Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Για 
την πρώτη βραδιά σας στο Παρίσι σας προτείνουμε να ανακαλύψουμε μαζί τον 
λόφο της Μονμάρτης, μια από τις πιο γραφικές γειτονιές του Παρισιού και να 
κάνουμε μια μεγάλη βόλτα στα φωταγωγημένα μνημεία της πόλης. Θα δούμε το 
νοητό άξονα που συμπληρώνεται από τη Νέα αψίδα του Θριάμβου στην περιοχή 
La Defense, το κέντρο του Λούβρου, την αψίδα Καρουζέλ, τον Οβελίσκο του 
Λούξορ και την Αψίδα του Θριάμβου. Ακόμη, σας προτείνουμε μια ονειρεμένη 
κρουαζιέρα στις όχθες του ποταμού Σηκουάνα. 

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού3

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Πρωινό, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 
5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων, φόρος πόλεως και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Η εκδρομή πραγματοποιείται και με απευθείας πτήση για Παρίσι

Βρυξέλλες

4η ημέρα: ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΛΟΥΒΡΟ - ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 
Μετά το πρόγευμά μας θα ξεκινήσουμε την περιήγησή 
μας στα αναρίθμητα αξιοθέατα της πόλης του Φωτός. 
Θα δούμε την Όπερα, την εκκλησία της Μαρίας της 
Μαγδαληνής, τη γέφυρα του Αλέξανδρου του 3ου, που 
μοιάζει με έργο τέχνης χάρη στα πολλά μπρούτζινα 
αγάλματα που διαθέτουν χρυσές λεπτομέρειες και ενώνει 
τις δύο πλευρές του Σηκουάνα και θεωρείται μια από τις 
πιο περίτεχνες γέφυρες του Παρισιού, την Παναγία των 
Παρισίων, που είναι χτισμένη στη νοτιοανατολική άκρη του 
Ιλ ντε λα Σιτέ και με τις αρμονικές τις αναλογίες αποτελεί 
ένα από τα ωραιότερα μνημεία της γοτθικής τέχνης του 
Μεσαίωνα. Έχει χωρητικότητα 9000 ατόμων. Ξεχωριστό 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα θαυμάσια βιτρό με το 
έντονο μπλε και κόκκινο χρώμα. Συνεχίζοντας, θα δούμε 
την Αψίδα του Θριάμβου, που χτίστηκε μεταξύ του 1806 
και του 1936 με πρωτοβουλία του μεγάλου Ναπολέοντα 
και αποτελεί σήμερα το κατ’εξοχήν εθνικό μνημείο της 
Γαλλίας, συνδεδεμένο με τα μεγαλύτερα γεγονότα του 
Παρισιού του 20ου αιώνα, την πλατεία Ομονοίας με τον 
οβελίσκο του Λούξορ, το Τροκαντερό με το παλάτι Σαγιό, 
τον πύργο του Άιφελ, το πιο χαρακτηριστικό μνημείο της 
πόλης του Παρισιού με ύψος 320 μέτρα μαζί με τις κεραίες 
της γαλλικής τηλεόρασης, το μέγαρο των Απομάχων, 
την γειτονιά των Λατίνων, το Πάνθεον, που στεγάζει 
την τέφρα διακεκριμένων ανθρώπων της εποποιίας της 
γαλλικής ιστορίας. Στη συνέχεια μετάβαση στο μουσείο 
του Λούβρου, ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα 
μουσεία  τέχνης στον κόσμο που εκθέτει 35.000 έργα 
τέχνης. Στην ξενάγησή μας θα δούμε την Τζοκόντα από 
τους πιο γνωστούς πίνακες ζωγραφικής, στην ελληνική 
πτέρυγα την Αφροδίτη της μήλου που προσφέρθηκε από 
τον μαρκήσιο ντε Ριβιέρ στον Λουδοβίκο το 1821, τη Νίκη 
της Σαμοθράκης, τις “Εργαστίνες”, τμήμα της ζωοφόρου 
του Φειδία, την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι από μετόπη του  
Παρθενώνα, αρχαιότητες από τη Σάμο που αποκτήθηκαν 
το 1881, το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς ύψους 2,60μ. 
κ.α. Ακόμη, στην αιγυπτιακή πτέρυγα θα θαυμάσουμε 
την αιγυπτιακή ιστορία από την φαραωνική εποχή μέχρι 
τους Κόπτες, τους Πτολεμαίους και τους Ρωμαίους. 
Πολλά από τα έργα που εκτίθονται αποκτήθηκαν από 
τον Ναπολέοντα το 1798 στην εκστρατεία που είχε κάνει 
έχοντας μαζί του τον Ντομινίκ Βιβάντ, που λίγο αργότερα 
ανέλαβε τη διεύθυνση του Λούβρου. Θα ξεχωρίσουμε 
ακόμη στην ξενάγησή μας τη μεγάλη Σφίγα που βρέθηκε 
στο δέλτα του Νείλου και χρονολογείται στο 2.600 π.Χ. 
και το άγαλμα του  φαραώ Σέσωστρι Γ΄. Τελειώνοντας, θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο στον Κήπο του Κεραμεικού, που 
περικλείεται από το Λούβρο (ανατολικά), τον Σηκουάνα 
(νότια), την  Πλατεία Ομονοίας (Place de la Concorde) 
(δυτικά) και την  οδό Ριβολί (βόρεια). Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Την τελευταία ημέρα στον ελεύθερο χρόνο πριν την αναχώρηση σας προτείνουμε να περιπλανηθείτε στην πλατεία της Βαστίλης, όπου 
δεσπόζει η ομώνυμη όπερα. Περπατήστε στη συνοικία Μαραί, που περικλείει την πλατεία  Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκό, το μουσείο 
Πικάσο και τον Άγιο Ευστάθιο. Στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

Νέο
Πρόγραμμα

Η εκδρομή πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.



Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Πρωινό καθημερινά, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα 
με το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης 

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, φόρος πόλεως, είσοδοι μουσείων, εισιτήρια για τη Disney και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η & 5η ημέρα του προγράμματος, ενώ στην 5νθήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 5η ημέρα.

Δώρο
εκδρομή στις 
Βερσαλλίες

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για 
Παρίσι. Άφιξη στην πανέμορφη πόλη του Φωτός και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Για το απόγευμα σας προτείνουμε 
μια ονειρεμένη κρουαζιέρα στον ποταμό Σηκουάνα. Στη συνέχεια για 
όσους επιθυμούν προαιρετικά, συνεχίζουμε με επίσκεψη στον λόφο της 
Μονμάρτης, μια από τις πιο γραφικές γειτονιές του Παρισιού και μια μεγάλη 
βόλτα στα φωταγωγημένα μνημεία της πόλης. Θα δούμε το νοητό άξονα 
που συμπληρώνεται από τη Νέα αψίδα του Θριάμβου στην περιοχή La De-
fense, το κέντρο του Λούβρου, την αψίδα Καρουζέλ, τον Οβελίσκο του 
Λούξορ και την Αψίδα του Θριάμβου. 

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΪΦΕΛ
Μετά το πρόγευμά μας θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στα αναρίθμητα 
αξιοθέατα της πόλης του Φωτός. Θα δούμε την Όπερα, την εκκλησία 
της Μαρίας της Μαγδαληνής, τη γέφυρα του Αλέξανδρου του 3ου, 
που ενώνει τις δύο πλευρές του Σηκουάνα και θεωρείται μια από τις πιο 
περίτεχνες γέφυρες του Παρισιού, την Παναγία των Παρισίων, χτισμένη 
στη νοτιοανατολική άκρη του Ιλ ντε λα Σιτέ και με τις αρμονικές της 
αναλογίες αποτελεί ένα από τα ωραιότερα μνημεία της γοτθικής τέχνης 
του Μεσαίωνα. Συνεχίζοντας, θα δούμε την Αψίδα του Θριάμβου, το 
κατ’εξοχήν εθνικό μνημείο της Γαλλίας, συνδεδεμένο με τα μεγαλύτερα 
γεγονότα του Παρισιού του 20ου αιώνα, την πλατεία Ομονοίας με τον 
οβελίσκο του Λούξορ, το Τροκαντερό με το παλάτι Σαγιό, τον πύργο του 
Άιφελ, το μέγαρο των Απομάχων, τη γειτονιά των Λατίνων και το Πάνθεον, 
που στεγάζει την τέφρα διακεκριμένων ανθρώπων της εποποιίας της 
γαλλικής ιστορίας. Μεταξύ άλλων υπάρχουν εδώ η τέφρα του Μιραμπώ, 
του Βολταίρου, του Ρουσσώ, του Ουγκώ και πολλά άλλα. Στη συνέχεια 
ελεύθερος χρόνος για αγορές. Το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα 
στα περίφημα Ηλύσσια πεδία.

3η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - Μ. ΠΟΜΠΙΝΤΟΥ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου. Στην ξενάγησή μας θα 
δούμε την Τζοκόντα από τους πιο γνωστούς πίνακες ζωγραφικής, στην 
ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη της Mήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης, τις 
“Εργαστίνες”, τμήμα της ζωφόρου του Παρθενώνα που χρονολογείται στο 
447-438 π.Χ., την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι από μετόπη του Παρθενώνα, 
αρχαιότητες από τη Σάμο που αποκτήθηκαν το 1881, το μαρμάρινο άγαλμα 
της Αθηνάς κ.α. Ακόμη, στην αιγυπτιακή πτέρυγα θα θαυμάσουμε την 
αιγυπτιακή ιστορία από την φαραωνική εποχή μέχρι τους Κόπτες, τους 
Πτολεμαίους και τους Ρωμαίους. Έπειτα θα επισκευθούμε  τον Κήπο του 
Κεραμεικού, που περικλείεται από το Λούβρο, τον Σηκουάνα, την Πλατεία 
Ομονοίας (Place de la Concorde) και την οδό Ριβολί. Στη συνέχεια, θα 
περπατήσουμε μέχρι το κέντρο Ζωρζ Πομπιντού. Το κτίριο χωρίζεται 
σήμερα σε τέσσερα μέρη: τη βιβλιοθήκη δημοσίων πληροφοριών, το 
κέντρο βιομηχανικού σχεδιασμού, το ινστιτούτο μουσικής και ακουστικής 
έρευνας και το εθνικό μουσείο μοντέρνας τέχνης. Τέλος, αξίζει να δει 
κανείς τους πάσης φύσεως καλλιτέχνες, μίμους, ζογκλέρ, μουσικούς, 
φακίρηδες που δείχνουν το ταλέντο τους στο προαύλιο του κέντρου. 
Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τα περίφημα ανάκτορα των Βερσαλλιών. 
Αξίζει να επισκεφθείτε το παλάτι, τα βασιλικά  διαμερίσματα στην αίθουσα 
των κατόπτρων και τους φανταστικούς κήπους. Το βράδυ προαιρετική 
διασκέδαση στα διεθνούς φήμης καμπαρέ Λίντο.

4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY
Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε με την καθοδήγηση του συνοδού 
μας να αφιερώσετε στον κόσμο των ονείρων της Disney. Αφήστε να σας 
συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρούμενη μουσική, τα φαντασμαγορικά 
θεάματα και οι επιβλητικές παρελάσεις όλων των ηρώων της Disney.

5η ημέρα: ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ - ΝΤΟΒΙΛ - ΟΝΦΛΕΡ
Η Γαλλία δεν είναι μόνο το Παρίσι. Γι’αυτό σας προτείνουμε, προαιρετικά, 
μια ημερήσια εκδρομή, κοντά στο Παρίσι, στις νορμανδικές ακτές, πρώτο 
τουριστικό θέρετρο των Παριζιάνων. Θα ανακαλύψετε την πανέμορφή και 
κοσμοπολιτική Ντοβίλ, τη Τρουβίλ και το παραδοσιακό και πολλή γραφικό 
ψαροχώρι Ονφλέρ.  Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Παρίσι.

6η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Την τελευταία ημέρα στον ελεύθερο χρόνο πριν την αναχώρηση σας 
προτείνουμε να περιπλανηθείτε στην πλατεία της Βαστίλης, όπου δεσπόζει 
η ομώνυμη όπερα. Ακόμη, να περπατήσετε στη συνοικία Μαραί, που 
περικλείει την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκό, το μουσείο 
Πικάσο, τον Άγιο Ευστάθιο. Mετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την 
πτήση επιστροφής.

Το πρόγραμμα αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσετε το 
Παρίσι και να διανυκτερεύσετε κοντά στο πάρκο της Disney. 
Ξεκινήστε τη γνωριμία με την υπέροχη πόλη σύμφωνα με το 
πρόγραμμα που βλέπετε δίπλα. Τις 2 τελευταίες διανυκτερεύσεις 
μείνετε στη Disney και απολαύστε το φημισμένο πάρκο. 
Διαθέτει περισσότερα από 35 θεάματα, πολλά σόου και 
χώρους παιχνιδιού! Το 60% των θεαμάτων πραγματοποιούνται 
σε κλειστό χώρο, ενώ το Πάρκο περιλαμβάνει 5 φανταστικές 
χώρες (Lands) που εκτείνονται γύρω από το Κάστρο της 
Ωραίας Κοιμωμένης, τις Main Street U.S.A.®, Frontierland®, Ad-
ventureland®, Fantasyland® και Discoveryland®. Τις ελεύθερες 
ημέρες μέσα στα πάρκα θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε στην 
εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια, να επισκεφθείτε το 
νησί των πειρατών, να γευματίστε σε ένα από τα 29 ρεστωράν 
και να επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του 
Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων. Ακόμη, να 
ταξιδέψετε στο VISIONARIUM και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι 
μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο STAR TOUR. 
Επισκεφθείτε τα στούντιο της Μέτρο Γκόλντεν και σε ρόλους 
κομπάρσων ζήστε την εμπειρία του γυρίσματος μιας ταινίας.

ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY
με διαμονή & στη Disney (2 διαν/σεις)

Στο πρόγραμμα αυτό σας 
δίνεται η ευκαιρία να έχετε 
περισσότερο χρόνο στο 
μοναδικό κόσμο της Disney.

5&6 ημέρες
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Ξενοδοχεία

IBIS DEFENSE COURBEVOIE 3*

Το ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στην περιοχή La Defense, 
με εύκολη πρόσβαση στα κυριότερα αξιοθέατα του Παρισιού. Διαθέτει 
εστιατόριο, μπαρ, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια 
διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο και σεσουάρ.

MERCURE 5 DEFENSE 4*

Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στη περιοχή La Defence με εύκολη 
πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, γυμναστήριο, 
αίθουσες συνεδριάσεων, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και βεράντα με 
πανοραμική θέα. Τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, τηλεόραση, 
τηλέφωνο, δωρεάν Wi-Fi και σεσουάρ.

BEST WESTERN RONCERAY 3*

Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο,  πολύ κοντα στην περιοχή 
της Όπερας και της Μονμάρτης. Στο ξενοδοχείο υπαρχει κοντά σταθμός 
του μετρό, ο οποίος προσφέρει εύκολη πρόσβαση στα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της πόλης. Τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, τηλέφωνο, 
τηλεόραση και ασύρματη πρόσβαση στο internet. Το ξενοδοχείο διαθέτει 
ακόμη εστιατόριο, μπαρ, σεσουάρ και αίθουσα συνεδριάσεων. 

HOLIDAY INN CLICHY 4*

Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Clichy, κοντά στη 
Μονμάρτη. Διαθέτει εστιατόριο, μπα, αίθουσες συνεδριάσεων και 
γυμναστήριο. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, safe 
box, καλωδιακή τηλεόραση, Mini bar, σεσουάρ. Είναι ιδανικό για οικογένειες, 
καθώς τα οικογενειακά του δωμάτια είναι δίχωρα. Χαλαρώστε παίρνοντας 
το δείπνο σας στο εστιατόριο DOOR’S με τοπικές και διεθνείς γεύσεις.

MERCURE NORD 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στο σταθμό του Gare 
nord, με εύκολη πρόσβαση με το μετρό στα περισσότερα αξιοθέατα της 
πόλης του Φωτός. Η περιοχή της Μονμάρτης απέχει μόλις λίγα λεπτά με 
τα πόδια. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ και αίθουσα συνεδριάσεων. Wi-Fi. Τα 
ανακαινισμένα δωμάτιά του διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, καλωδιακή 
τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλέιας, σεσουάρ και Wi-Fi.

CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* plus
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στο κέντρο 
της πόλης και στεγάζεται σ’ένα εξαιρετικό κτίριο του 19ου αιώνα με 
εντυπωσιακή πρόσοψη. Τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης, όπως η 
Πλατεία Δημοκρατίας, η Όπερα, το Μαραί, βρίσκονται πολύ κοντά στο 
ξενοδοχείο. Ακόμη, στη γύρω περιοχή θα βρείτε πολλά εστιατόρια, καφέ 
και μπαρ.Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή 
τηλεόραση, σεσουάρ, Mini bar, safe box, Βραστήρα για καφέ – τσάι, inter-
net. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη εστιατόρια, μπαρ, γυμναστήριο, αίθουσες 
συνεδρίων. Η στάση του μετρό είναι ακριβώς δίπλα από το ξενοδοχείο και 
σας προσφέρει εύκολη πρόσβαση στα αξιοθέατα της πόλης του Φωτός.



1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΟΝΔΙΝΟ - ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και μετά τις διαδικασίες 
ελέγχου και επιβίβασης, πτήση για την πρωτεύουσα του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Άφιξη στο αεροδρόμιο και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ σας προτείνουμε να πιείτε μια μπίρα στην βικτωριανή παμπ, Her-
eford Arms στην Glouchester Road, στο ατμοσφαιρικό bistrot restau-
rant του Αnglesea Arms ή να πάρετε δείπνο σε κάποιο από τα υπέροχα 
art deco μικρά εστιατόρια του Chelsea. Για την συνέχεια μπορείτε να 
απολαύσετε ένα κοκτέϊλ απο τον Chris Galvin στα Windows, στον 28ο 
όροφο του Hilton Park Lane ή ένα από τα περίφημα  shots του Eclipse, σε 
έναν από τους πιο βρετανικούς δρόμους της πόλης, στην Walton street. 

2η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ & ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με το Λονδίνο. 
Θα ξεκινήσουμε από το φημισμένο Κensington, το Knightsbridge και 
τα περίφημα Harrods. Συνεχίζουμε διασχίζοντας το πολυσύχναστο 
σταυροδρόμι της Ευρωπης, το Hyde Park Corner και περνώντας από 
το παλάτι Buckingham, το Αββαείο του Ουέστμινστερ και την πλατεία 
των κοινοβουλίων, με τον περίφημο ωρολόγιο πύργο, το Big Ben, θα 
απολαύσουμε την αριστοκρατική και επιβλητική υπόσταση της Βρετανικής 
πρωτεύουσας. Το London Eye, το City του Λονδίνου, οι ουρανοξύστες 
της ανατολικής πλευράς, με το υψηλότερο κατασκεύασμα της Δυτικής 
Ευρώπης, το Shard of Glass, θα μαγνητίσουν τα βλέμματα μας. Για τη 
συνέχεια, μια ακόμη πλευρά του μεσαιωνικού αλλά και  βικτωριανού 
Λονδίνου, ο περίφημος Πύργος του Λονδίνου και οι γέφυρες Tower 
Bridge και London Bridge θα αποτελέσουν τον επόμενο σταθμό μας. Θα 
κλείσουμε την πρώτη μας γνωριμία με την πρωτεύουσα της Βρετανίας 
με επίσκεψη στα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Βρετανικό μουσείο, την 
περίφημη συλλογή αρχαιοτήτων, στο τρίτο σημαντικότερο μουσείο 
παγκωσμίως. Απόψε το βράδυ ακολουθείστε μας στην προαιρετική 
νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης.  Το 
Λονδίνο είναι ίσως η μοναδική ευρωπαϊκή μεγαλούπολη με τόσο 
διαφορετικές αρχιτεκτονικά συνοικίες. Το Mayfair με τα περίφημα ραφεία 
της Σαβιλ Ροου, το Chelsea με την περίφημη Kings Road, το Westmin-
ster με τις γεωργιανές γειτονιές του 18ου αι., οι φωτισμένες γέφυρες του 
Τάμεση, θα αποτελέσουν την απαρχή της βραδιάς. Αφού περάσουμε 
από την γέφυρα του Waterloo με την υπέροχη θέα,  θα μεταφερθούμε 
στο Μανχάταν του Λονδίνου, το περίφημο σύμπλεγμα ουρανοξυστών 
του Canary Wharf, όπου θα απολαύσουμε πάνω σε ένα τεχνητό νησί τα 
ψηλότερα κτίρια της πόλης. Επιστροφή και περιήγηση στο Piccadilly και 
στο Soho και στάση στο περίφημο Covent Garden, σκηνικό βγαλμένo 
από την Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων, όπου σε μια Βικτωριανή παμπ 
μπορείτε να απολαύσετε το δείπνο ή το ποτό σας.

3η ημέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ GREENWICH
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα μπορείτε να  ακολουθήσετε  
προαιρετικά την εκδρομή της κρουαζιέρας στον Τάμεση. Η κρουαζιέρα 
κατά μήκος του Τάμεση, θα σας προσφέρει φαντασμαγορικές όψεις 
του Λονδίνου, περνώντας από πολλά ιστορικά αξιοθέατα, βλέποντας 
επίσης τη νέα οικιστική περιοχή των Docklands και μέχρι το Greenwich. 
Στο γραφικό Γκρήνουιτς, λίκνο της ιστορίας της βρετανικής ναυτιλίας, 
φιλοξενείται το Βασιλικό Αστεροσκοπείο. Για  την επιστροφή σας, 
μια ακόμη εκπληξη, τον ελαφρύ σιδηρόδρομο DLR, με τον οποίο θα 
διασχίσουμε τους ουρανοξύστες του Canary Wharf και περνώντας τα 
Docklands για να καταλήξουμε στο κέντρο της πόλης. Για το βράδυ σας 
προτείνουμε μερικές από τις κλασσικές και κάποιες από τις νεώτερες 
παραστάσεις, τα Ηοτ Spots του West End. Θα ξεκινήσουμε από το 
Φάντασμα της Οπερας του Αndrew Lloyd Webber, αλλά δε θα λέγαμε 
όχι και στον γεννημένο χορευτή, Billy Elliot στο θέατρο Victoria Palace. Για 
τους λάτρεις του μιούζικαλ, σας περιμένει στο Prince Edward, ο Φρανκυ 
Βαλι και τα αδέρφια του για να σας τραγουδήσουν την ιστορία των Four 
Seasons, στο περίφημο μιούζικαλ Jersey Boys.

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο, 4. Ξεναγήσεις 
περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης. 

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Στην 5νθήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται 
η 3η ημέρα του προγράμματος.

4η ημέρα: ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΞΦΟΡΔΗ - ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και προαιρετική εκδρομή στις κοντινές 
στο Λονδίνο κομητείες. Πρώτος μας σταθμός η Οξφόρδη, 
πασίγνωστη πανεπιστημιούπολη, θεμέλιο της Αγγλοσαξονικής 
εκπαίδευσης και σκέψης. Θα επισκεφθούμε κολλέγια όπως το 
Ballio, που  απο το 1263 έχει τη φήμη των πιο πολιτικά ενεργών 
φοιτητών, έως το πασίγνωστο από τις ταινίες του Harry Potter, 
Christchurch College. Στη συνέχεια, διασχίζοντας τα χωριά των 
Cotswolds, χαρακτηριστικότερο δείγμα της Αγγλικής επαρχίας, 
θα φτάσουμε στο πανέμορφο και γραφικό Στρατφορντ, κτισμένο 
στις όχθες του Avon, την πόλη που γεννήθηκε ο θεατροφιλόσοφος 
Σαίξπηρ. Αξίζει ένας περίπατος στα μικρά στενά σοκάκια, με τα 
χαρακτηριστικά σπίτια ή μια επίσκεψη στο γενέθλιο σπίτι του 
Σαίξπηρ και το Βασιλικό θέατρο. Εμείς θα σας προτείνουμε να 
γευματίσετε σε κάποιο τοπικό εστιατόριο ή παμπ της γραφικής 
κωμόπολης.

5η ημέρα: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ DATCHET ETON & ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ 
ΟΥΙΝΔΣΟΡ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο  και αναχώρηση για την επίσκεψη μας 
στο Βασιλικό Ουίνδσορ, για να γνωρίσουμε τη μόνιμη κατοικία, τα 
τελευταία 860 χρόνια, της Βασιλικής οικογένειας. Σε απόσταση 
μόνο μιας ώρας από το Λονδίνο θα σας μεταφέρουμε στην 
αγαπημένη από τις επίσημες βασιλικές κατοικίες, αυτή του 
κάστρου του Windsor. Αφού πρώτα γνωρίσουμε το μαγευτικό 
χωριό Datchet, εκεί που στα 1215, υπογράφτηκε η περίφημη 
Magna Carta, θα χαθουμε στους ατελειωτους διαδρόμους 
του μεγαλύτερου σε χρήση κάστρου παλατιού στον κόσμο. Οι 
αίθουσες με τις πορσελάνες, η αίθουσα των δείπνων  του Wa-
terloo, του ιπποτικού τάγματος του Order of Garter, οι αίθουσες  
υποδοχής του Βασιλιά και της Βασίλισσας, ο διάδρομος του Αγίου 
Γεωργίου, ειναι μόνο μερικά από τα σημεία που θα επισκεφθούμε. 
Για το τέλος μας περιμένει η περίφημη σκεπαστη Βικτωριανή 
αγορά, μια από τις γραφικότερες της Αγγλίας, στην καρδιά 
του πανέμορφου χωριού στις όχθες του Τάμεση, που  διατηρεί 
αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική του 18ου και 19ου αιώνα, ενώ το 
επιβλητικό Κάστρο δεσπόζει στο χώρο.

6η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - WARNER STUDIOS THE MAKING OF HARRY POTTER
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος ανάλογα με την 
ώρα της πτήσης επιστροφής. Ίσως δεν υπάρχει άλλη πόλη με τόσα 
πολλά και ειδικά μουσεία, με τόσες σημαντικές πινακοθήκες. Από 
τη Marble Arch στα Δυτικά, μέχρι τη High Holborn στα Ανατολικά, 
η Οxford Street εκτείνεται επί 2,5 χλμ., σχηματίζοντας έναν από 
τους εμπορικότερους δρόμους του Λονδίνου. Οι λάτρεις της 
μόδας επισκευτείτε την Bond street και την Sloane street. Όσον 
αφορά τους εικαστικούς σας περιπάτους, θα σας συστήναμε 
την γέφυρα Millennium Bridge, το μουσείο μοντερνας τέχνης, 
την Εθνική Πινακοθήκη και το Μουσείο Ντιζάιν. Ακόμη μπορείτε 
να επισκεφθείτε τα περίφημα Warner Studios, όπου γυρίστηκε η 
γνωστή υπερπαραγωγή Harry Potter. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
για την πτήση επιστροφής.
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Ξενοδοχεία

KENSIGTON CLOSE HOTEL & SPA 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή του Kensigton, μόλις λίγα μέτρα μακριά από το σταθμό του μετρό. Διαθέτει πισίνα και spa, εστιατόρια, cafe, γυμναστήριο 
lounge bar και αίθουσα συνεδριάσεων. Τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, τηλέφωνο, καφετιέρα, Wi-Fi και σεσουάρ.

HOLIDAY INN REGENTS PARK 4*
Το ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται δίπλα από το Regent Park, αλλά και στα περίφημα αξιοθέατα της πόλης, όπως το μουσείο Κέρινων 
ομοιωμάτων και το Ζωολογικό Κήπο. Τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, mini bar, safe box, σεσουάρ, βραστήρα για καφέ-τσάι, 
πρόσβαση στο Internet. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη μπαρ, εστιατόριο και αίθουσες συνεδρίων.

HILTON PADDIGTON 4*
Το ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης,  στον ομώνυμο  σταθμό του υπόγειου σιδηροδρόμου. Βρίσκεται κοντά 
στην Οχford Street, στο Hyde Park αλλά και στο Buckingham Palace και το μουσείο Madame Tussauds. Τα δωμάτιά του διαθέτουν  καλωδιακή τηλεόραση, 
ρυθμιζόμενο κλιματισμο, safe box , εξοπλισμό για καφέ ή τσάϊ. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη 18 συνεδριακές αίθουσες, γυμναστήριο, μπαρ, εστιατόριο αλλά 
και σάουνα για στιγμές χαλάρωσης. 

THE CUMBERLAND 4* plus
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στη Marble Arch και στην πασίγνωστη περιοχή του West End. Πρόκειται για ένα από τα παλιότερα ξενοδοχεία που 
ολοκληρώθηκε το 1920 και διατηρεί πολλές καινοτομίες, καθώς το λόμπι του είναι σαν μια γκαλερί σύγχρονης τέχνης του Λονδίνου, φιλοξενώντας σπάνια 
έργα τέχνης. Διαθέτει το βραβευμένο με αστέρια Michelin Rhodes W1 εστιατόριο, 3 μπαρ, 25 meeting και event rooms, μεγάλες αμφιθεατρικές αίθουσες.  Τα 
δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, wifi, σεσουάρ, safe box, ψυγείο. Μην παραλέιψετε να απολαύσετε το ποτό σας στο 
BEER GARDEN Bar !



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΖΥΡΙΧΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ >, έλεγχος εισιτηρίων 
και πτήση για τη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, τη Ζυρίχη. Άφιξη και 
αναχώρηση για τη Βασιλεία. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση στην Τρίτη 
μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού 
Ρήνου, κοντά στα σύνορα Γαλλίας και Γερμανίας και φιλοξενεί τα 
περισσότερα μουσεία της χώρας. Διαθέτει μεγάλο εμπορικό λιμάνι 
και ο ποταμός Ρήνος την ενώνει με το λιμάνι του Ρότερνταμ. Η πόλη 
είναι επικεντρωμένη στον πολιτισμό και είναι ο τόπος διεξαγωγής 
της σημαντικότερης αγοραπωλησίας έργων τέχνης του κόσμου 
κάθε Ιούνιο. Στη βόλτα μας θα θαυμάσουμε τον υπέροχο καθεδρικό 
ναό Μούνστερ, που έχει κτιστεί από κόκκινο ψαμμίτη και έχει οροφή 
με πολύχρωμα κεραμίδια. Θα δούμε το κόκκινο δημαρχείο της 
Markplatz, θα περπατήσουμε στους πλακόστρωτους πεζόδρομους, 
τις γραφικές πλατείες, ενώ θα έχουμε χρόνο να περιηγηθούμε και 
στην υπαίθρια αγορά. Στη συνέχεια μετάβαση στο ξενοδοχείο. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΕΡΝΗ - ΛΩΖΑΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, 
τη Βέρνη. Κτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή του ποταμού Άαρ 
με φόντο τις μεγαλειώδεις Άλπεις, αποτελεί το διοικητικό κέντρο 
της Ελβετίας. Με τους πλακόστρωτους δρόμους, τα σπίτια με 
τις κόκκινες στέγες και τις γραφικές προσόψεις, η παλιά πόλη 
της Βέρνης είναι το καλύτερο διατηρημένο ιστορικό κέντρο 
στην Ελβετία. Θα αφήσουμε το λεωφορείο στο Μπερενγκράμπεν, 
σημείο, όπου βρίσκονται οι τάφροι στις οποίες κρατούνται μέχρι 
και σήμερα οι αρκούδες που ταυτίζονται με τη Βέρνη, από την 
εποχή που ιδρύθηκε η πόλη. Ακολούθως θα περάσουμε τη γέφυρα 
Νίντερμπρουκε, η οποία θα μας οδηγήσει στον κεντρικό δρόμο της 
παλαιάς πόλης, που ονομάζεται Σπίταλγκασε, όπου θα βρείτε το 
πολυκατάστημα «Loeb». Ο κεντρικός άξονας της Παλαιάς Πόλης 
ξεκινάει στα δυτικά με τον δρόμο Μάρκτγκασε, συνεχίζει στην 
Κράμγκασε και τελειώνει ανατολικά στην Γκερεχτιγκάιτσγκασε. Στην 
Κράμγκασε 49 μπορείτε να δείτε το σπίτι του Αϊνστάιν όπου έζησε 
από το 1903 έως το 1905 και συνέλαβε τη θεωρία της σχετικότητας. 
Στην ίδια οδό θα βρείτε το κατάστημα «Confiserie Tschirren», που 
διαθέτει από τις ωραιότερες σοκολάτες της Ελβετίας. Η οδός αυτή 
ολοκληρώνεται στο Τσίτγκλογκε, σήμα κατατεθέν της Βέρνης. Το 
αστρονομικό ρολόι με τις μηχανικές φιγούρες σημαίνει τέσσερα 
λεπτά πριν από την ώρα. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην 
εντυπωσιακή Πλατεία του Κοινοβουλίου, όπου στεγάζεται η έδρα 
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του κράτους. Η περιπλάνησή μας 
ολοκληρώνεται με τον καθεδρικό ναό Μίνστερ. Συνεχίζουμε για την 
Ολυμπιακή πόλη, τη Λωζάνη, στις όχθες της λίμνης Λεμάν. Θα δούμε 
το Μπελ Ερ Μέτροπολ, το πρώτο πολυώροφο κτίριο της Ελβετίας, 
την εκκλησία του Αγ. Φραγκίσκου, την πλατεία ντε λα Παλί με το 
Δημαρχείο και τα γραφεία της Δ.Ο.Ε., τον Καθεδρικό Ναό της Νοτρ 
Νταμ. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τη Γενεύη. Η μεγαλύτερη πόλη 
της γαλλόφωνης περιοχής είναι κτισμένη στη λίμνη Λεμάν. Θα 
δούμε το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών, το σιντριβάνι Ζετ ντ Ο, το 
καθεδρικό ναό του Αγ. Πέτρου και το μνημείο της Μεταρρύθμισης. 
Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της ευρύτερης περιοχής.

3η μέρα: ΓΕΝΕΥΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΓΚΕΝ - ΛOYKΕΡΝΗ - ΖΥΡΙΧΗ
Μετά το πρόγευμα και διασχίζοντας μια πανέμορφη ορεινή διαδρομή 
φτάνουμε στο Ιντερλάγκεν, την  πόλη μεταξύ των λιμνών Τούνερζεε 
και Μπρίντσερζεε, όπως σημαίνει το όνομα της. Θα περπατήσουμε 
στην λεωφόρο Χέεβεκ με τις καρυδιές και τις ινδικές καστανιές και 
θα θαυμάσουμε τις μοναδικές ομορφιές της πόλης. Συνεχίζουμε για 
την κουκλίστικη Λουκέρνη. Θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη με τις 
χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, όπου θα δούμε την κλειστή 
γέφυρα του παρεκκλησίου από τον 14ο αιώνα, το Δημαρχείο, την 
εκκλησία του Αγ. Πέτρου, την κεντρική Πλατεία, τη μεσαιωνική αγορά 
του κρασιού, τις φημισμένες εκκλησίες των Φραγκισκανών και τη 
Χοφκίρκε. Τελειώνοντας, αναχώρηση για τη Ζυρίχη, την οικονομική 
πρωτεύουσα της Ελβετίας, άφιξη και τακτοποίση στο ξενοδοχείο 
μας. Αργά το απόγευμα θα έχουμε το χρόνο να περιηγηθούμε στα 
πιο σημαντικά αξιοθέατά της. Πρώτος μας σταθμός θα είναι ο 
καθεδρικός ναός Φραουμίνστερ, ο οποίος χτίστηκε τον 13ο αιώνα. 
Ο εσωτερικός του διάκοσμος αποτελεί φόρο τιμής στον Μαρκ 
Σαγκάλ, χάρη στα περίτεχνα υαλογραφήματά του. Επόμενο σημείο 
αναφοράς μας είναι η εκκλησία του Αγίου Πέτρου, με το μεγαλύτερο 
καντράν ρολογιού στην Ευρώπη, το οποίο έχει διάμετρο 8,7 μέτρα. 
Ακολούθως θα θαυμάσουμε το Δημαρχείο, το οποίο κοσμείται στην 
πρόσοψή του από περίτεχνες ζωφόρους αλλά και τη μαρμάρινη 
πύλη με την επίχρυση διακόσμηση. 

4η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ (ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ)
Μετά το πρόγευμα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο 
παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο 
είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ με γραφικά σαλέ και πολυτελή 
ξενοδοχεία για υψηλών προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά 
από μια θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Θα πάρουμε το 
Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό 
κέντρο Σαιν Μόριτζ. Η διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα από δάση, 
λίμνες και παγετώνες. Μια διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου, γεμάτη 
αντιθέσεις, που θα σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να 
χαρείτε την φυσική ομορφιά. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη 
Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

5η ημερα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ - ΚΟΛΜΑΡ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας και ανναχώρηση για τα σύνορα 
Ελβετίας - Γερμανίας. Πρώτη μας στάση, η πόλη του Φράιμπουργκ, η 
οποία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες  πόλεις της νοτιοδυτικής  
Γερμανίας και βρίσκεται στο κρατίδιο Βάδης Βυρτεμβέργης. Η πόλη 
εχει ένα από τα πιο παλιά και ιστορικά  πανεπιστήμια και πλούσιο 
ακαδημαϊκό παρελθόν. Είναι η φυσική  είσοδος του Μέλανα 
δρυμού. Στην παλιά πόλη βρίσκεται η Πύλη του Άγιου  Μαρτίνου. 
Στη βόλτα μας, θα δούμε πλακόστρωτα δρομάκια με τα λούκια με 
νερό, τα οποία βρίσκονται εκεί από το Μεσαίωνα και χρησίμευαν 
ως δεξαμενές  νερού σε περίπτωση  πυρκαγιάς. Θα δούμε ακόμη, 
την πλατεία Munster platz, όπου ο διάσημος  καθεδρικός ναός  
εντυπωσιάζει με τη μεγαλοπρέπεια του. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
για καφέ. Στη  συνέχεια αναχωρούμε για την ανατολική  Γαλλία, 
όπου εκεί  βρίσκεται μια από τις πιο γραφικές πόλεις, το πανέμορφο 
Κολμάρ, το οποίο ιδρύθηκε το 9ου αιώνα και αναπτύχτηκε χάρη στην 
αμπελοκαλλιέργεια. Θα δούμε το καθεδρικό ναό του Άγιου Μαρτίνου, 
την περιοχή Μικρή Βενετία στις όχθες των καναλιών του Λάοχ, όπου 
κάποτε αποτελούσε κέντρο των κρεοπωλών.  Ελεύθερος  χρόνος για 
τα τυπικά  σουβενίρ και φαγητό. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. 

6η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για ψώνια στον πιο εμπορικό 
δρόμο της πόλης, την Μπανχοφστράσε με τα πολυκαταστήματα, 
τα κεντρικά γραφεία των τραπεζών, το Μουσείο Ρολογιού αλλά και 
τα αποτυπώματα διάσημων σταρ του κινηματογράφου.  Στη συνέχεια 
μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο 
ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Πρωϊνό καθημερινά, 4. Ξεναγήσεις 
περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 
6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων, δημοτικός φόρος 
πόλεως και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ζυρίχη

Με απευθείας
πτήσεις για Ζυρίχη

Στην 5ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 5η ημέρα του προγράμματος.



Η Ελβετία, όμορφη σαν καρτ-ποστάλ, θα σας εντυπωσιάσει!  Το εντυπωσιακό αλπικό τοπίο, οι λίμνες που ανταγωνίζονται η μία την άλλη σε 
γραφικότητα, οι κοσμοπολίτικες πόλεις με τις παραμυθένιες μεσαιωνικές γωνιές, οι καταπράσινοι αμπελώνες που δίνουν εξαιρετικά κρασιά, σιδηροδρομικά 
ταξίδια-εμπειρία, οι θερμές πηγές για στιγμές χαλάρωσης και φυσικά η γαστρονομία που ξεπερνάει κατά πολύ το δίπτυχο «τυρί-σοκολάτα» αποτελούν 
τα χαρακτηριστικά που θα θυμάστε για πάντα! 
Τοπικό νόμισμα: Η Ελβετία δεν είναι χώρα της Ευρωπαικής Ένωσης και έχει σαν επίσημο νόμισμα το Ελβετικό Φράγκο και η ισοτιμία Ευρώ -Ελβετικού Φράγκου 
είναι περίπου 1_ = 1.57 CHF. Το Ευρώ κυκλοφορεί ευρέως, αλλά θα ήταν καλύτερα να χρησιμοποιείτε μικρά χαρτονομίσματα γιατί τα ρέστα που θα παίρνετε 
θα είναι σε Ελβετικά Φράγκα.
Τι μπορείτε να γευθείτε: Στην Ελβετία εκτός από τα παραδοσιακά φοντί - τυριά (σε ρευστή μορφή ) υπάρχει και το ριζότο με μανιτάρια (βολίτες). Στη 
γερμανική Ελβετία η κουζίνα είναι πιο βαριά και τα γεύματα περιλαμβάνουν εξαιρετικά αλλαντικά με μεγάλη ποικιλία από λουκάνικα. Θα είναι πραγματικά 
λάθος να μην δοκιμάσετε το κρέας λαγού και το εκπληκτικό σουφλέ με κάστανα.
Τι μπορείτε να αγοράσετε:
•  Όλων των ειδών τα Ελβετικά ρολόγια, από φθηνά και μοντέρνα (Swatch), έως και πολύ ακριβά και κλασικά, καθώς και άλλα χειροποίητα ρολόγια «κούκους».
•  Σουβενίρ όπως ξυλόγλυπτα και σουγιάδες διαφόρων ειδών και μεγεθών.
•  Ελβετικές σοκολάτες και τυροκομικά συσκευασμένα με ασφάλεια συντήρησης για τη μεταφορά στο ταξίδι!
•  Γκραβούρες, μικρούς πίνακες και έργα τέχνης των γκαλερί.
Γνωρίζατε ότι 
Το 1815 το Συνέδριο της Βιέννης αναγνώρισε την ανεξαρτησία, αλλά και την  ουδετερότητα της Ελβετίας. Από τότε και μέχρι σήμερα η Ελβετία κατόρθωσε 
να διατηρήσει την ουδετερότητά της, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές βρέθηκε στο μέσο μιας ευρωπαϊκής ή παγκόσμιας σύρραξης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ξενοδοχεία

IBIS MESSE
Το ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται λίγα λεπτά με τα πόδια από το εκθεσιακό κέντρο και το στάδιο Hallenstadion. Τα δωμάτιά του διαθέτουν 
ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, πρόσβαση στο Internet, σεσουάρ. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη αίθουσες συνεδρίων, 
μπαρ, εστιατόριο, πάρκινγκ.

RENAISSANCE ΖURICH TOWER 5*
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στη μοντέρνα δυτική πλευρά της πόλης, σ’έναν ουρανοξύστη και πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης. Τα δωμάτιά του 
διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, σεσουάρ, Mini bar, βραστήρα για καφέ –τσάι, πρόσβαση στο Internet. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη 
αίθουσες συνεδρίων, μπαρ, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο στον 15ο όροφο, σαουνα. Στο εστιατόριο ΕQUINOX απολαύστε διεθνή και gourmet πιάτα.

HILTON ZURICH 4* plus
To πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, κοντά στο κέντρο της πόλης, προσφέροντας όλες τις 
σύγχρονες ανέσεις για μια ευχάριστη και πολυτελή διαμονή. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, σεσουάρ, Mini bar, 
βραστήρα για καφέ –τσάι, πρόσβαση στο Internet. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη αίθουσες συνεδρίων, μαγαζί με αναμνηστικά,  μπαρ, πλήρως εξοπλισμένο 
& υπερσύγχρονο γυμναστήριο, σαουνα, ατμόλουτρο, fitness room και πάρκινγκ. Στο εστιατόριο HORIZON10 μην παραλείψετε να απολαύσετε διεθνείς και 
ελβετικές σπεσιαλιτέ.

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού9



1η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΧΤΕΣ ΡΗΝΟΥ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (220χλμ) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Ζυρίχη. 
Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και ξεκινάμε την πανοραμική 
περιήγηση της πόλης. Διασχίζοντας τη Λεωφόρο 
Μπάνχοφστρασε,  όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες τράπεζες 
της Ελβετίας και τα μοντέρνα καταστήματα, θα φτάσουμε ως 
τον ρωμανικού ρυθμού Μεγάλο Καθεδρικό (Γκρόσμινστερ), 
που δεσπόζει στις όχθες του ποταμού Λίματ, τη γοτθική 
εκκλησία Φραουμίνστερ με τα περίφημα βιτρό του Μαρκ 
Σαγκάλ, το Δημαρχείο, την Όπερα, και το μοντέρνο Κέντρο 
Λε Κουρμπυζιέ στο οποίο εκθέτονται έργα του διάσημου 
Ελβετού αρχιτέκτονα, γλύπτη, ζωγράφου κ.λπ. Συνεχίζουμε για 
την πόλη Σαφχάουζεν στα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας, για 
να δούμε τους εντυπωσιακούς καταρράκτες του Ρήνου, ένα 
τρομερό φυσικό φαινόμενο, μέσα στο καταπράσινο αλπικό 
τοπίο.  Αμεση αναχώρηση για το Στρασβούργο,  πρωτεύουσα 
της περιφέρειας της Αλσατίας και μία από τις δύο έδρες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έδρα επίσης του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Συμβουλίου 
της Ευρώπης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ξενάγηση πόλης. Πρώτο μας 
σημείο αναφοράς θα είναι το κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου, 
το παλάτι της Ευρώπης όπως ονομάζεται, καθώς και το 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επόμενός μας 
σταθμός θα είναι η κεντρική πλατεία Κλεμπέρ που αποτελεί 
μέρος του Μεγάλου Νησιού και το πιο ζωντανό σημείο της 
πόλης. Συνεχίζουμε με τον Καθεδρικό Ναό, που άρχισε να 
κτίζεται το 1176 και ολοκληρώθηκε το 1439 μετά από πολλές 
τροποποιήσεις. Ο Ναός που είναι αφιερωμένος στην Παναγία 
αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηρίστηκα δείγματα της 
γοτθικής αρχιτεκτονικής και χάρις στα 142 επιβλητικά του 
μέτρα θεωρείται ένα από τα πιο ψηλά κτίσματα του κόσμου. 
Εσωτερικά δεσπόζει το αστρονομικό ρολόι καθώς θεωρείται 
ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του. Το απόγευμα 
σας προτείνουμε μια ρομαντικη κρουαζιέρα, που θα σας 
εντυπωσιάσει.

3η ημέρα: ΚΟΛΜΑΡ - ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ (280 χλμ) 
Πρόγευμα και μετάβαση στο ιστορικό κέντρο, τη «Μικρή 
Βενετία», με τα κανάλια, τις γέφυρες στον ποταμό Ιλ, που 
διαρρέει την πόλη, τα ξύλινα σπίτια και τα παραδοσιακά 
αλσατικά ταβερνάκια. Επίσκεψη στον επιβλητικό Καθεδρικό 
Ναό της Νοτρ Νταμ με το αστρονομικό ρολόι και στην 
Πλατεία Δημοκρατίας.  Στη συνέχεια αναχώρηση για το 
Κολμάρ την «πρωτεύουσα» των αλσατικών κρασιών. 
Μουσεία, καθεδρικοί ναοί, αρχιτεκτονικά μνημεία, 
σιντριβάνια και αγάλματα κοσμούν την πόλη και την κάνουν 
μοναδική. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο με το περίφημο 
Μουσείο Ούντερλιντεν, την Όπερα, τον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Μαρτίνου και το Μοναστήρι των Δομινικανών, την 
Οικία Πφίστερ (1537), δείγμα γερμανικής αναγεννησιακής 
αρχιτεκτονικής, αλλά και στη Μικρή Βενετία, τμήμα της 
παλιάς πόλης με κανάλια στον ποταμό Λάουχ. Τελευταίος 
μας προορισμός το Φράιμπουργκστο κρατίδιο της Βάδης-
Βυρτεμβέργης στον Μέλανα Δρυμό. Η πόλη είναι γνωστή για 
το Πανεπιστήμιό της, το οποίο είναι από τα παλαιότερα της 
Ευρώπης και την πανεπιστημιακή κλινική της. Στην περιήγηση 
μας θα δούμε τον εντυπωσιακό γοτθικό Καθεδρικό Ναό, που 
δεσπόζει στην πλατεία Μύνστερπλατς, όπου γίνονται ακόμη 
εμποροπανηγύρεις, το Κάουφχαους (Οίκος Αγορών) με τη 
σκουροκόκκινη πρόσοψη και την πλατεία του Δημαρχείου, 
απ’ όπου ξεκινά ένα μοναδικό σύμπλεγμα καναλιών και 
στενών πλακόστρωτων οδών με παραδοσιακά εστιατόρια, 
αριστοκρατικά καφενεία και μπυραρίες. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια 2. Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, είσοδοι μουσείων, φόροι πόλεων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Στην 5ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 5η ημέρα του προγράμματος.

4η ημέρα: ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ - ΧΑΙΔΕΛΜΒΕΡΓΗ (290 χλμ)
Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσει η περιήγηση μας στην παραμυθένια 
Χαϊδελβέργη. Στη διαδρομή θα κάνουμε μια στάση για να δούμε το Μπάντεν 
Μπάντεν, μια από τις γνωστότερες λουτροπόλεις της Γερμανίας η οποία 
ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους τον 1ο αιώνα. Θα περιηγηθούμε στα αξιοθέατα 
της πόλης. Κατόπιν  αναχώρηση για Χαιδελβέργη όπου   θα δούμε το 
διάσημο έδρα του παλαιότερου πανεπιστημίου της Γερμανίας, που είναι 
κτισμένη στις όχθες του ποταμού Νέκαρ και στη σκιά του κάστρου Σλος. 
Θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό της κέντρο, όπου θα 
θαυμάσουμε πολλές μεσαιωνικές και νεώτερης περιόδου εκκλησίες, όπως 
αυτή του Αγίου Πνεύματος αλλά και αυτόν των Ιησουϊτών. Επίσης θα δούμε 
τον δρόμο των φιλοσόφων από τον οποίο έχει κανείς την πιο ωραία θέα στην 
πόλη, το ιστορικό κέντρο με τον πεζόδρομο “Hauptstrasse” που θεωρείται ο 
μεγαλύτερος της Γερμανίας και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης, 
με μήκος 1,6 χμ. Στην πόλη επίσης εντυπωσιάζουν η λεγόμενη «φυλακή των 
φοιτητών», ο «πύργος των μαγισσών», που είναι τμήμα του μεσαιωνικού 
οχυρωματικού τείχους, το ξενοδοχείο Zum Ritter, το οποίο χρονολογείται 
από το 1592 και η παλιά γέφυρα που ενώνει την πόλη με την απέναντι 
όχθη. Ελεύθερος χρόνος για το γεύμα σας σε κάποιο από τα παραδοσιακά 
εστιατόρια της παλιάς πόλης που φημίζονται για τα τοπικά εδέσματα ή σε 
κάποια από τις μπυραρίες που σφύζουν από ζωή. 

5η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ EUROPA PARK / WIESBADEN  (120χλμ) 
Πρόγευμα και σας προτείνουμε εκδρομή στο πάρκο Europa Park, όπου θα 
απολαύσετε μια μέρα γεμάτη ανακαλύψεις και περιπέτεια σε ένα από τα 
καλύτερα θεματικά πάρκα της Ευρώπης. Εναλλακτικά, σας προτείνουμε 
να επισκεφθείτε το Wiesbaden, με τον περίφημο Καθεδρικό Ναό και 
πλακόστρωτο πεζόδρομο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. 

6η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΖΥΡΙΧΗ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (230χλμ) 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τη Βασιλεία μια πόλη με το σημαντικότερο 
εμπορικό παραποτάμιο λιμάνι της Ελβετίας. Θα δούμε τον καθεδρικό Ναό, 
το Μουσείο Καλλών Τεχνών, το Μέγαρο του Κισσγκαρντεν και τον Πύργο 
της Τράπεζας των Διεθνών Κανονισμών. Τελειώνοντας, μετάβαση στο 
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Στρασβούργο

Κολμάρ



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ’ ευθείας πτήση για την Αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη του 
μπαρόκ και της μουσικής, με το συνοδό μας. Περιδιαβαίνοντας το μοναδικά στολισμένο ιστορικό κέντρο της πόλης θαυμάζουμε τα κτίρια 
της όπερας και του καθεδρικού ναού του Αγίου Στεφάνου και καταλήγουμε στο χώρο του Δημαρχείου με την παραμυθένια Χριστουγεννιάτικη 
Αγορά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα προαιρετικά θα κατευθυνθούμε στην περιοχή με τις παραδοσιακές κρασοταβέρνες, το 
Γκρίντσιχ, όπου θα γευματίσουμε με συνοδεία τοπικών κρασιών και φολκλορικής μουσικής. 

2η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Με τον τοπικό ξεναγό μας θα επισκεφθούμε το Σένμπρουν, θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το 
Μπελβεντέρε, ανάκτορο του Ευγενίου της Σαβοΐας και σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο 
στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας 
της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό 
Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά 
με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Το βράδυ προαιρετικό 
εορταστικό δείπνο.  

3η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΜΕΛΚ (Προαιρετική), ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ, ΚΡΕΜΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το Μελκ, περίφημο μοναστηριακό συγκρότημα Βενεδικτίνων Μοναχών, πνευματικό λίκνο της Αυστρίας κατά τη 
διάρκεια της χιλιόχρονης ιστορίας του. Ξενάγηση στους χώρους του Αββαείου με κυριότερα αξιοθέατα: τη βιβλιοθήκη με τα δεκάδες χιλιάδες 
σπανιότατα βιβλία και χειρόγραφα, μία από τις εντυπωσιακότερες μπαρόκ εκκλησίες της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς και την υπέροχη θέα 
στο Δούναβη από έναν εξώστη. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τη ροή του ποταμού, θα διασχίσουμε την κοιλάδα Βαχάου, γνωστή για τα 
υπέροχα τοπία και τους απέραντους αμπελώνες της. Περνώντας από γραφικά κρασοχώρια και καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς οικισμούς 
διανθισμένους με θρύλους και παραδόσεις, καταλήγουμε στην πόλη Κρέμς, στην παλιότερη μεσαιωνική πόλη της Κάτω Αυστρίας. Περίπατος 
στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου της πόλης. Επιστροφή στη Βιέννη. Το βράδυ προαιρετική παρακολούθηση κονσέρτου. 

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΛΙΜΝΕΣ - ΣΑΛΤΖΜΠΟΥΡΓΚ
Πρωινό και ξεκινάμε για προαιρετική εκδρομή στη γενέτειρα του Μότσαρτ, το Σάλτσμπουργκ. Μετά από μια διαδρομή μέσα από τη φύση της 
Βόρειας Αυστρίας, αφήνουμε την Εθνική, για να κατευθυνθούμε προς την ειδυλλιακή περιοχή των λιμνών του Σαλτσκάμπεργκουντ. Τράουνζεε, 
Σάνκτ Βόλφγκανγκζεε και Μόντζεε είναι τρεις από τις λίμνες τις περιοχής που θα δούμε και που συνθέτουν ένα από τα ομορφότερα τοπία 
της Αυστρίας. Φτάνοντας στη Ρώμη των Άλπεων, το Σάλτσμπουργκ, αφού περάσουμε περπατώντας από τους κήπους του ανακτόρου 
Μίραμπελ και τον ποταμό Σάλτσαχ, φθάνουμε στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια βλέπουμε το σπίτι 
που γεννήθηκε ο Μότσαρτ, το Δημαρχείο, το Ανάκτορο των Πριγκίπων Αρχιεπισκόπων, τον εντυπωσιακότατο Καθεδρικό Ναό, τα Αβαεία 
του Αγίου Πέτρου και των Φραγκισκανών. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στη Βιέννη.

5η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την περίφημη Βουδαπέστη. Στην ξενάγηση μας θα δούμε την πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετιρίδας, 
θα περάσουμε από το Ζωολογικό κήπο, από τα λουτρά Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της πόλης, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο Αντράσυ με τα 
καλοδιατηρημένα κτίρια, την Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Άγιου Στεφάνου, το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο, την ακαδημία τον 
επιστημών και θα αφήσουμε το πνευματικό κέντρο της μεγαλοαστικής τάξης της Πέστης, περνώντας στην βασιλική Βούδα από τη Γέφυρα 
των Λεόντων, όπου βρίσκεται ο λόφος των Ψαράδων. Στο κέντρο του λόφου με το Βασιλικό ανάκτορο των Αψβούργων, πόλη-κάστρο από 
τον 17ο αιώνα, βρίσκεται η πλατεία της άγιας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου, γνωστός ως ναός του Ματθία, που ιδρύθηκε το 
1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύουμε ένα ζεστό κρασί, έναν καφέ με υπέροχη θέα στην Πέστη και μια βόλτα μας στην αγορά της Βάτσι 
Ούτσα. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε μια ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη. Επιστροφή στη Βιέννη.

6η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης για περίπατο ή επίσκεψη σε Μουσεία (Φυσικής Ιστορίας, Ιστορία της Τέχνης, Τετράγωνο 
Μουσείων, Μουσείο Θησαυρού κ.ά.) ή επίσκεψη στον εξαιρετικό ζωολογικό κήπο της Βιέννης. Κατόπιν, αναχώρηση για περιήγηση στα 
περίχωρα της Βιέννης, τα περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). Πρώτα 
θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και μετά στην τοποθεσία του Μάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο 
των Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας 
Βετσέρα. Θα κλείσουμε την εκδρομή μας με επίσκεψη και περιήγηση στη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν. Ιδιαίτερα γνωστό το καζίνο της 
πόλης και το σπίτι όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την ενάτη συμφωνία,  ωδή στη χαρά. Έπειτα μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Ειδικά 
οργανωμένο 
εορταστικό 
δείπνο

Περιλαμβάνονται:  1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο, 4. Ξεναγήσεις 
περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος, ενώ στην 5νθήμερη δεν περιλαμβάνεται η 3η & η 5η ημέρα.

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού11



Ξενοδοχεία στη Βιέννη

LASSALE 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται δίπλα στο Δούναβη, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στα περισσότερα αξιοθέατα της Αυστριακής Πρωτεύουσας. Διαθέτει εστιατόριο, 
μπαρ, αίθουσα συνεδριάσεων, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους. Τα ευρύχωρα δωμάτιά του διαθέτουν αυτόνομο 
κλιματισμό, τηλεόραση ευρείας οθόνης, θυρίδα ασφαλείας, mini bar και δωρεάν Wi-Fi.

ANANAS 4*
Το Ananas Hotel Vienna , το μεγαλυτερο ξενοδοχειο της πολης, ειναι χτισμενο μολις 5 λεπτα απο το κεντρο , σε μια τοποθεσια με πολυ ευκολη και γρηγορη 
προσβαση σε πληθωρα ιστορικων μνημειων οπως το αυτορατοτικο παλατι και το καστρο Belvedere.Εξω ακριβως απο το ξενοδοχειο υπαρχει σταση μετρο (U4 
PILGRAMGASSE) που οδηγει σε πολλα σημαντικα αξιοθεατα της Βιεννης. Τα 534 μοντερνα διακοσμημενα δωματια παρεχουν ποικιλες ανεσεις οπως δορυφορικη 
τηλεοραση, κλιματισμο, ραδιοφωνο, στεγνωτηρα μαλλιων και mini-bar.Υπαρχουν ακομα δωματια καταλληλα εξοπλισμενα για ατομα με ειδικες αναγκες.. 
Στο ξενοδοχειο επισης λειτουργει εστιατοριο με Αυστριακες σπεσιαλιτε οπως το Tafelspitz καθως και καφετερια με κλασικη Αυστριακη διαρρυθμιση οπου ο 
επισκεπτης μπορει να απολαυσει τον καφε του,διαφορα γλυκα και κοκτειλς. Τελος το ξενοδοχειο διαθετει σαουνα και παρκιγκ.

SAVOYEN 4* plus
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο παλάτι Belvedere και στον Βοτανικό κήπο. Διαθέτει μια διάσημη συλλογή με πίνακες των Klimt και 
Schiele, ένα σύγχρονο σπα και γυμναστήριο. Το ξενοδοχείο απέχει 2 στάσεις με το τραμ ή 10 λεπτά με τα πόδια από τη λεωφόρο Ringstrasse και την καρδιά 
της Βιέννης. Όλα τα δωμάτια του έχουν μέγεθος τουλάχιστον 32μ², ενώ είναι εξοπλισμένα με αυτόνομο κλιματισμό και θυρίδα ασφαλείας μεγέθους φορητού 
υπολογιστή. Στο εστιατόριο του Austria Trend Savoyen μπορείτε να απολαύσετε παραδοσιακές αυστριακές σπεσιαλιτέ και πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Στο 
γυμναστήριο και το σπα του ξενοδοχείου θα βρείτε σάουνα, ατμόλουτρο και σύγχρονα μηχανήματα γυμναστικής. Επίσης, παρέχονται μασάζ και άλλες 
περιποιήσεις σώματος. Σε απόσταση 15 λεπτών με τα πόδια θα συναντήσετε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, την Κρατική Όπερα της Βιέννης και 
παραδοσιακά βιεννέζικα καφέ.



ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΩΝ ΑΨΒΟΥΡΓΩΝ (ΙΜPERIAL PALACE)

ME THN WIENER HOFBURG ORCHESTER.
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ J.STRAUS - W.A. MOZART

TIMH 55ΕΥΡΩ - 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΩΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΟΝΣΕΡΤΟΥ
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HILTON DANUBE 4* plus
Το Hilton Vienna Danube Waterfront 4 αστέρων βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Δούναβη και απέχει μόλις 7 λεπτά με τον υπόγειο σιδηρόδρομο από το 
κέντρο της πόλης.Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, cafe, πισίνα, γυμναστήριο, σάουνα και jacuzzi, αίθουσα συνεδριάσεων, ιδιωτικό πάρκινκ και δωρεάν Wi-Fi στους 
κοινόχρηστους χώρους. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, mini bar, πρόσβαση στο internet, safe box και σεσουάρ.

HILTON VIENNA STADPARK - LUX
Χτισμένο δίπλα στο δημοφιλές παρκο Stadpark προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα σημαντικότερα αξιοθέατα και μνημεία της Βιέννης καθώς 
βρίσκεται σε απόσταση μόλις 5’ λεπτών από την κεντρική πλατεία του Αγ. Στεφάνου. Τα 579 δωμάτιά του διαθέτουν TV, mini bar, χρηματοκιβώτιο, σεσουάρ, 
κλιματισμό και ασύρματο internert προσφέροντας μια άνετη και ευχάριστη διαμονή στον επισκέπτη. Στο ξενοδοχείο λειτουργούν  ακόμη εστιατόρια, bars, jazz 
club, sauna, solarium, μασάζ, γυμναστήριο, κομμωτήριο και διάφορα καταστήματα προσφέροντας την αίσθηση της απόλυτης πολυτέλειας και άνεσης της 
πασίγνωστης αλυσίδας.

INTERCONTINENTAL 5*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά της πόλης της Βιέννης, πολύ κοντά σε όλα τα σημαντικά αξιοθέατα. Διαθέτει εστιατόριο, cafe, bar, γυμναστήριο και 
spa. Τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, internet, τηλέφωνο, fax, μινι μπαρ, σεσουάρ και γραφείο εργασίας. Η πολυτέλεια των 5* σε 
συνδυασμό με την κεντρική του τοποθεσία το κάνουν ιδανική επιλογή για να γνωρίσετε αυτή την υπέροχη πόλη.



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΛΙΜΝΕΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αυστριακή πρωτεύουσα, τη 
Βιέννη. Άφιξη και ξεκινάμε για τη γενέτειρα του Μότσαρτ, το Σάλτσμπουργκ. 
Μετά από μια διαδρομή μέσα από τη φύση της Βόρειας Αυστρίας, αφήνουμε 
την εθνική για να κατευθυνθούμε προς την περιοχή του Σαλτσακάμεργκουτ 
με τις κρυστάλλινες λίμνες και τα ειδυλλιακά τοπία, αγαπημένη τοποθεσία 
διακοπών για τους Αψβούργους, αλλά και για επιφανείς ανθρώπους της 
Τέχνης. Πρώτη στάση στο Γκμούντεν της λίμνης Τραουνζέε, κοσμοπολίτικη 
και γραφικότατη πολιτεία. Συνεχίζοντας και περνώντας χωριουδάκια με 
παραδοσιακά σπίτια, που σε συνδυασμό με το Αλπικό τοπίο συνθέτουν 
ένα μοναδικό σκηνικό σαν από παραμύθι, καταλήγουμε στο απαράμιλλης 
ομορφιάς χωριό Σάνκτ Βόλφγκανγκ, χτισμένο στις όχθες της ομώνυμης 
λίμνης, όπου θα περιηγηθούμε ανάμεσα στα σπίτια με τα ξύλινα μπαλκόνια, 
θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, θα δούμε το Πανδοχείο του «Άσπρου 
Αλόγου», θα πιούμε ζεστό κρασί. Τέλος, θα γνωρίσουμε τη λίμνη Μοντζέε 
με την εκκλησία της «Μελωδίας της Ευτυχίας». Άφιξη στο Σάλτσμπουργκ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθεροι για μια πρώτη γνωριμία με την 
πόλη.

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* 3. Πρωινό, 4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής 
5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ
Πρωινό και αναχώρηση για μια περιήγηση στα περίχωρα της 
Βιέννης, τα περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης για 
πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). 
Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού, 
μετά στην τοποθεσία του Μάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε 
κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη 
θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του 
διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα και θα 
κλείσουμε την εκδρομή μας με επίσκεψη και περιήγηση στη 
γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν. Ιδιαίτερα γνωστό το καζίνο της 
και το σπίτι όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την ενάτη συμφωνία 
του, την ωδή στη χαρά. Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση 
επιστροφής. 

Σάλτσμπουργκ

2η ημέρα: KITZBUHEL - ΤΥΡΟΛΕΖΙΚΑ ΒΟΥΝΑ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ
Πρωινό και ξεκινάμε νωρίς το πρωί για να επισκεφθούμε το χιονοδρομικό 
παράδεισο των VIPS, το Kitzbühel, με εντυπωσιακά τυρολέζικα σπίτια, αλλά 
και κτίσματα αρχιτεκτονικής του 14ου – 15ου αιώνα, γραφικά καφέ και σικ 
καταστήματα στο πεζοδρομημένο κέντρο. Μπορείτε με το τελεφερίκ ν’ 
ανεβείτε στο βουνό, όπου πίνοντας ζεστή σοκολάτα θ’ απολαύσετε ένα 
εντυπωσιακό πανόραμα των Άλπεων. Συνεχίζοντας, μετά από μια όμορφη 
διαδρομή μέσα στα βουνά, θα καταλήξουμε στην αγαπημένη πόλη της 
Μαρίας Θηρεσίας και πρωτεύουσα του Τυρόλο, το Ίνσμπρουκ. Περιήγηση 
στην πόλη – δημιούργημα των Αψβούργων. Θα δούμε το παλάτι της Μαρίας 
Θηρεσίας, τον Καθεδρικό Ναό, τη Χρυσή Στέγη, τη Λεωφόρο Μαρίας 
Τερέζιανστρασσε. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ.

3η ημέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό και περίπατος – περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Αφού 
επισκεφθούμε τους κήπους του παλατιού Μίραμπελ και δούμε το σπίτι, 
όπου ο Μότσαρτ έζησε στα εφηβικά του χρόνια θα περάσουμε πάνω από 
τον ποταμό Σάλτσαχ για να φθάσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, 
που είναι γεμάτο με Μπαρόκ κτίσματα και μνημεία. Περιδιαβαίνοντας τα 
γραφικά σοκάκια θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, το Αβαείο του Αγίου 
Πέτρου, το Ναό των Φραγκισκανών Μοναχών, θα δούμε το Ανάκτορο – 
Κατοικία του Πρίγκιπα Αρχιεπισκόπου, το σπίτι Μουσείο όπου γεννήθηκε 
ο Μότσαρτ, το Δημαρχείο και θα καταλήξουμε στο φημισμένο δρόμο 
Γκεντραϊντεγκάσσε, όπου τα σπίτια διατηρούν τις παλιές προσόψεις του 
17ου και 18ου αιώνα. Έπειτα αναχώρηση για Βιέννη, άφιξη και  τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος για πρώτη γνωριμία με την εορταστικά στολισμένη 
πόλη.

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για ξενάγηση της Βιέννης. Με τον 
τοπικό ξεναγό μας θα επισκεφθούμε το Σένμπρουν, θερινά ανάκτορα της 
Μαρίας Θηρεσίας, το Μπελβεντέρε, ανάκτορο του Ευγενίου της Σαβοΐας 
και σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με 
το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού 
κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία 
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο 
των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό 
Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την 
Φότιφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με 
την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην 
περίφημη πλατεία και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική 
παρακολούθηση κονσέρτου.

Kitzbuhel

Ίνσμπρουκ

Στο πρόγραμμα αυτό σας δίνεται η ευκαιρία να απολαύσετε
2 διανυκτερεύσεις στο μαγευτικό Σάλτσμπουργκ.

Βιέννη



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΔΡΕΣΔΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και πτήση για Πράγα. Άφιξη 
και επιβίβαση στο λεωφορείο. Ξεκινάμε για  Ανατολική Γερμανία, 
όπου θα απολαύσουμε μία υπέροχη διαδρομή περνώντας από 
την πρωτεύουσα της Σαξονίας την Δρέσδη (150 km) χτισμένη 
στους όχθες του ποταμού Έλβα με την φημισμένη όπερα Zemper, 
το αναγεννησιακό παλάτι Rezidenschloss, το επιβλητικό μπαρόκ 
Zwinger- τμήμα των βασιλέων της Σαξονίας με τον όμορφο κήπο 
και τις αίθουσες που φιλοξενούν σήμερα το μουσείο των παλαιών 
δασκάλων ζωγράφων, θα δούμε τις πανέμορφες εκκλησίες και αυτά 
είναι μόνο  από τα μερικά στοιχεία της επιβλητικής πόλης που δίκαια 
αποκαλείται σήμερα η Φλωρεντία του Βορρά. Συνεχίζουμε για το 
Βερολίνο (180km). Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Αρχίζουμε την ξενάγηση στην πανέμορφη χρυσή Πράγα των 
εκατό πύργων ξεκινώντας από την καστρούπολη Χραντσανι. Θα 
περπατήσουμε στο κάστρο των βασιλιάδων της Βοημίας και αργότερα 
της αυτοκράτειρας της Αυστρο-Ουγγαρίας Μαρίας Θηρεσίας που 
σήμερα πλέον χρησιμοποιείται ως προεδρικό μέγαρο. Θα θαυμάσουμε 
την γοτθική εκκλησία του Αγ.Βίτου με τα πανέμορφα βιτρώ, το 
θησαυροφυλάκιο με το στέμμα και το μαυσωλείο των βασιλιάδων, 
το χρυσό δρομάκι των αλχημιστών, την βασιλική του Αγ. Γεωργίου 
και έτσι αφήνοντας την Μala Strana (μικρή πλευρά) φτάνουμε στην 
περίφημη γραφική πέτρινη γέφυρα του Καρόλου IV. Συνεχίζουμε στην 
παλιά πόλη, όπου θα δούμε το παλιό δημαρχείο με το περίφημο 
αστρονομικό ρολόι, μοναδικό στο είδος του, την πλατεία με τα  
όμορφα καφέ γεμάτα κόσμο, καθώς επίσης θαυμάσια ανάκτορα όπως 
του Κίνσκι, την εκκλησία του Αγ. Νικολάου και την ακόμη παλιότερη 
εκκλησία της Παναγίας του Τιν. Χρόνος ελεύθερος στην αγορά με τα 
γνωστά κρύσταλλα Βοημίας, πορσελάνες, σουβενίρ και πολλά άλλα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση για μια  
ρομαντική κρουαζιέρα με δείπνο ή παρακολούθηση παράστασης του 
Μαύρου Θεάτρου.
5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ    
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στην υπέροχη πόλη για να απολαύσετε 
την φημισμένη αγορά, να δοκιμάσετε τοπικές παραδοσιακές γεύσεις 
και να περπατήσετε στην περίφημη πλατεία με το ρολόι. Μπορείτε 
επίσης να επισκεφθείτε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, την Εθνική 
Πινακοθήκη ή το ζωολογικό κήπο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο. Πτήση 
επιστροφής.

Η εκδρομή εκτελείται και με πτήσεις προς / από Βερολίνο.

Βερολίνο
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2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την ξενάγηση της πόλης μέσα από 
την αρμονική συνύπαρξη της ιστορικής και της μοντέρνας 
αρχιτεκτονικής θα εκτυλίσσονται οι ιστορικές στιγμές, που 
σφράγισαν την τωρινή εικόνα του σύγχρονου Βερολίνου. Από 
την πύλη του Βραδεμβούργου έως την λεωφόρο Καρλ Μαρξ 
εναλλάσσονται τα μνημεία της βασιλικής εποχής με τα κτίρια 
του σοσιαλιστικού ρεαλισμού από το κομμουνιστικό παρελθόν 
της πόλης ενώ κοντά στο πέρασμα του Τσεκ ποιντ Τσάρλυ 
τα απομεινάρια του τείχους σας μεταφέρουν στα γεγονότα 
του ψυχρού πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο 
της 17ης Ιουνίου απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο της πόλης, 
το Τιεργκατεν. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μουσείο της 
Πέργαμου, που βρίσκεται στο νησί των μουσείων και είναι το 
νεότερο από τα 5 μουσεία. Άνοιξε το 1930 και πήρε το όνομα 
του από το βωμό της Περγάμου που είναι ένα θεόρατο μνημείο 
που φιλοξενείται εκεί. Σχεδιάστηκε από τον Alfrend Messed και 
αργότερα από τον Ludwig Huffman. Χτίστηκε ως συμπλήρωμα του 
διπλανού μουσείου του Beute,  το οποίο αδυνατούσε να εκθέσει 
τα εκθέματα του καθώς οι Γερμανοί αρχαιολόγοι συνέχισαν τις 
εκσκαφές σ’ όλο τον κόσμο. Το μουσείο χωρίζεται σε 3 τομείς στο 
τομέα των αρχαιοτήτων, στο μουσείο ισλαμικής τέχνης και της 
«Εγγύς Ανατολής». Τελειώνοντας, χρόνος ελεύθερος για αγορές. 
Μπορείτε να ψωνίσετε στα εμπορικά κέντρα του Βερολίνου που 
είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την πόλη. Βρίσκονται κυρίως κοντά 
στην Unter den Linden και στους κάθετους σε αυτή δρόμους όπως 
η Frieddrichstrasse, αλλά και στην Kurfurstendam, στο Charlotten-
burg ή στην Potsdamer Platz. Το πιο γνωστό πολυκατάστημα του 
Βερολίνου είναι το KaDeWe επί της οδού Kurfustendam. Οι Galleries 
Lafayette στην οδό Friedrichstrasse, το γαλλικό πολυκατάστημα με 
τον εντυπωσιακό από αρχιτεκτονικής άποψης κώνο στο κέντρο 
του και το πολυτελές Quartier 206 αξίζουν επίσης μια επίσκεψη. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΟΤΣΝΤΑΜ - ΠΡΑΓΑ    
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Πότσνταμ (30km) 
την επίσημη πρωτεύουσα των  Πρώσων  βασιλιάδων της Γερμανίας. 
Θα δούμε τα θρυλικά ανάκτορα Σαν Σουσί του Κάιζερ Γουλιέλμου 
με τους  θαυμάσιους  κλιμακωτούς κήπους, το ιστορικό ανάκτορο 
Σεσιλιένχοφ, όπου υπογράφτηκε η Συνθήκη των Τριών Δυνάμεων 
και την Ολλανδική συνοικία. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Πράγα 
(350km). Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος 
για βραδυνό περίπατο στην εορταστικά στολισμένη πόλη. 

Πράγα



1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την 
χρυσή πόλη των 100 πύργων. Άφιξη και ξενάγηση στο 
σημαντικότερο αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης. 
Θα θαυμάσουμε τα ακριβότερα καταστήματα 
οίκων μόδας, τα πολυτελή εστιατόρια και καφέ 
και θα καταλήξουμε στην πανέμορφη πλατεία της 
παλιάς πόλης. Στολισμένη με όμορφα κτίρια, παλιά 
παλάτια όπως του Κίνσκι, την όμορφη παλιά βασιλική 
εκκλησία της Παναγίας του Τιν, γνωστή για τους δύο 
πύργους του Αδάμ και της Έυας και την εκκλησία του 
Αγ.Νικολάου. Θα θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με 
το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, θα περάσουμε 
από το Κλεμεντίνο, θα δούμε την βιβλιοθήκη, το νέο 
δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη 
γέφυρα του Καρόλου του ΙV.  Στη συνέχεια θα δούμε 
τον Πύργο της Πυρίτιδας, θα κατευθυνθούμε για την 
πλατεία Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων 
της Πραγας και θα δούμε επίσης το επιβλητικό 
κτίσμα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελέυθερος.

2η ημέρα: ΚΑΣΤΡΑ ΒΟΗΜΙΑΣ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Ξεκινάμε την δεύτερη μας ημέρα, με ξενάγηση στην 
Καστρούπολη (Hrantsani), την Ακρόπολη της πόλης 
που απλώνεται στον λόφο της Mala Strana, θα δούμε 
το μοναστήρι Strahon, το Loretto,το ανάκτορο 
Schwarzenberg, το παλιό ανάκτορο των βασιλέων 
της Βοημίας το οποίο αργότερα έγινε κατοικία της 
Μαρίας Θηρεσίας και πλέον χρησιμοποιείται ως 
προεδρικό μέγαρο. Στην συνέχεια θα δούμε τον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου, τον δρόμο των 
αλχημιστών, την εκκλησία του Αγ.Γεωργίου, θα 
περάσουμε από το εθνικό θέατρο και θα καταλήξουμε 
στην πλατεία της παλιάς πόλης. Χρόνος ελέυθερος. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προαιρετική έξοδος στο 
φημισμένο μαύρο θέατρο ή βραδινή διασκέδαση στις 
τσέχικες μπυραρίες με υπέροχο φαγητό.

3η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΡΕΣΔΗ (προαιρετική) 
Προαιρετική εκδρομή στην Φλωρεντία του Βόρρα στην ανατολική Γερμανία, όπως 
αποκαλούν την Δρέσδη. Είναι η πρωτεύουσα του ελεύθερου κρατιδίου της Σαξονίας. 
Φθάνοντας, θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στο ονειρεμένο κέντρο της πόλης, που 
φιλοξενούσε την έδρα των ηγεμόνων και των βασιλιάδων της Σαξονίας. Θα δούμε 
την εκκλησία Frauenkirche, το παλάτι Zwinger, την όπερα Semperoper, τα ανάκτορα 
Elbschlösser και φυσικά τον ποταμό Έλβα που διασχίζει την πόλη. Το εντυπωσιακό με 
την πόλη είναι πως παρά τις σοβαρές καταστροφές που υπέστη κατά το Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, το ιστορικό κέντρο έχει διατηρήσει ή αναστηλώσει τα όμορφα 
κτίριά του. Χρόνος ελέυθερος. Επιστροφή αργά το απόγευμα στην Πράγα. 

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ στη δυτική Βοημία. Μετά από μία ωραία 
διαδρομή φτάνουμε στην πασίγνωστη λουτρούπολη «Βασιλική Πόλη» του 
αυτοκράτορα Καρόλου του IV και ταυτόχρονα τόπο συνάντησης των ανθρώπων των 
γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής όπως ο Τσάρος Μέγας Πέτρος Α’,Μαρία 
Θηρεσία, Γκαίτε, Σίλλερ, Μπάζ κ.α. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Ειδικά 
οργανωμένο 
εορταστικό 
δείπνο

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Πρωινό καθημερινά, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα 
με το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Στην 4ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ
Περιπλανηθείτε στην πλούσια αγορά της πόλης, με τα υπέροχα κρύσταλα, 
επισκεφτείτε το μουσείο φυσικής ιστορίας, την εθνική πινακοθήκη και πολλά άλλα 
ενδιαφέροντα μονοπάτια. Μετά από τις τελευταίες αγορές, προαιρετικά μπορείτε 
να κάνετε μια αξέχαστη κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα, ο οποίος μας ψιθυρίζει 
στο αυτί την ιστορία του και μας διαβάζει το ημερολόγιο των γραφικών γεφυρών και 
κτιρίων που τον αγκαλιάζουν τόσα χρόνια. Απολαύστε πλούσιο μπουφέ με φαγητό, 
γλυκά, φρούτα, τυριά και διάφορες νοστιμιές. Κάπως έτσι ρομαντικά θα τελειώσει 
η διαμονή σας με τις καλύτερες εντυπώσεις που αφήνει πάντα η Χρυσή Πράγα. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Με απευθείας
πτήσεις για Πράγα



Ξενοδοχεία

LOUIS LEGER 4*

Το Louis Leger βρίσκεται στο κέντρο της Πράγας, πολύ κοντά στο Εθνικό 
Μουσείο και τη διάσημη πλατεία Wenceslas, ενώ στα 300μ. θα βρείτε 
τον σταθμό IP Pavlova του μετρό. Διαθέτει πλούσιο πρωινό σε μπουφέ, 
εστιατόριο με Ιταλική και διεθνή κουζίνα, μπαρ και ιδιωτικό πάρκινγκ. Τα 
δωμάτια διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, mini bar, safe box, 
σεσουάρ και Wi-Fi.

ELEPHANT DESIGN 4* 

Το πολυτελές Designhotel Elephant βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και  
απέχει 200μ. από το σταθμό Florenc του μετρό και το διεθνή τερματικό 
σταθμό λεωφορείων της Πράγας. Διαθέτει εστιατόριο, cafe-bar, ιδιωτικό 
πάρκινγκ και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, 
τηλέφωνο, mini-bar, στεγνώτηρα μαλλιών, χρηματοκιβώτιο και Wi-Fi.

JURIS INN 4* 

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της Πράγας, απέναντι από το σταθμό 
Florenc του μετρό, ενώ απέχει 5 λεπτά από την Παλιά Πόλη της Πράγας 
και 2 στάσεις από την πλατεία Wenceslas. Δια θέτει εστιατόριο, μπαρ, 
γυμναστήριο, αίθουσα συνεδριάσεων. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, δωρεάν Wi-Fi, safe box και σεσουάρ.

NOVOTEL WENCESLAS 4* 
Βρίσκεται στην καρδιά της Πράγας δίπλα από την περίφημη πλατεία 
Wenceslas. Διαθέτει κέντρο σπα με μεγάλη εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο 
και 2 σάουνες. Το Coté Jardin Restaurant σερβίρει παραδοσιακές τσέχικες 
σπεσιαλιτέ και διεθνή κουζίνα. Στο πιάνο-μπαρ του ξενοδοχείου 
προσφέρονται ποτά και σνακ. Διαθέτει επίσης δωμάτια για οικογένειες με 
διπλό κρεβάτι και κουκέτα για 2 παιδιά. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, τηλέφωνο, σεσουάρ και Wi-Fi.

GRANDIOR 5*

Το Grandior Hotel Prague άνοιξε το 2014 και βρίσκεται στο κέντρο της 
πόλης, πολύ κοντά στα περισσότερα αξιοθέατα της πόλης. Διαθέτει 
εσταιτόριο με Τσέχικη και διεθνή κουζίνα, μπαρ, αίθουσα συνεδριάσεων 
και δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους. Τα δωμάτια διαθέτουν 
αυτόνομο κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, mini bar, γραφείο εργασίας, 
καφετιέρα, δωρεάν Wi-Fi, safe box και σεσουάρ.

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού17

INTERCONTINENTAL 5*

Το InterContinental Prague βρίσκεται στον μοντέρνο εμπορικό δρόμο 
Parizska, στην Παλιά Πόλη της Πράγας, σε μικρή απόσταση από τη Γέφυρα 
του Καρόλου. Διαθέτει πισίνα, γυμναστήριο και spa, εστιατόριο, μπαρ και 
αίθουσα συνεδριάσεων. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική 
τηλεόραση, τηλέφωνο, mini bar, γραφείο εργασίας, σύνδεση στο internet 
και σεσουάρ.



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και 
πτήση για Μπρατισλάβα. Άφιξη και αναχώρηση για την στολισμένη 
Βιέννη, στην οποία  θα επισκεφτούμε το παλάτι Σενμπρουν, θερινά 
ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας ,το Μπελβεντέρε, ανάκτορο του 
Ευγένιου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας 
Τεχνης .Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρινγκ 
Στρασσε (δακτύλιος του Ιστορικού κέντρου), όπου θα δούμε το 
ανάκτορο του Χοφμπουργκ, τα δίδυμα μουσεία Ιστορίας της Τέχνης 
και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των μουσείων, 
το Κοινοβούλιο, το παλιό Αυτοκρατορικό θέατρο, το Δημαρχείο, την 
Όπερα, τους ναούς του Κάρολου και του Βορομαίου ,και την Φοτιφ 
Κίρχε. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονία με 
την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ χρόνος για πρώτη γνωριμία με την μελωδική 
πόλη.

2η ημέρα: ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗ  
PRATER  
Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στα περίχωρα της Βιέννης, τα 
περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες 
(Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε 
το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και μετά στην τοποθεσία του 
Μάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των 
Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία 
της αυτοκτονίας του διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας 
Βετσέρα. Θα κλείσουμε την εκδρομή μας με επίσκεψη και περιήγηση 
στη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν. Ιδιαίτερα γνωστό το καζίνο 
της πόλης και το σπίτι όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την ενάτη 
συμφωνία,  ωδή στη χαρά. Επιστροφη στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα 
σας προτείνουμε επίσκεψη στον Πύργο του Δούναβη και το Prat-
er. Το βράδυ ελεύθερος χρόνος στην γραφική κεντρική πλατεία 
Αγίου Στεφάνου με τον επιβλητικό ομώνυμο καθεδρικό ναό και τα 
αμέτρητα καταστήματα, εστιατόρια, καφέ και μπάρ.

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις 
περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

3η ημέρα: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την  ξενάγησή μας στην πανέμορφη 
Μπρατισλάβα. Θα δούμε το κάστρο Ντέβιν, που έδωσε το όνομα 
Pressburg  (Μπρατισλάβα) , στην πόλη. Το κάστρο και η πόλη 
ήταν τόπος στέψης βασιλιάδων. Σήμερα στο κάστρο στεγάζονται 
μουσεία ενώ ένα μέρος στεγάζει τη βουλή της Σλοβακίας. Στην άκρη 
της πόλης βρίσκεται ο ναός του Αγίου Μάρτιν, όπου στέφθηκαν 19 
Ούγγροι βασιλιάδες. Θα δούμε επίσης το μουσείο των βασανιστηρίων, 
το οινομουσείο, την όπερα, το παλάτι Grassalkovich, κατοικία του 
προέδρου της δημοκρατίας. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας την Βουδαπέστη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση πόλης η οποία χωρίζεται 
στην γραφική Βούδα και την κοσμοπολίτικη Πέστη. Θα δούμε το 
κάστρο των ψαράδων, το νησί της Μαργαρίτας, την πλατεία 
ηρώων, τον καθεδρικό του Αγ. Στεφάνου, την όπερα ,την γέφυρα 
των αλυσίδων, το λόφο Γκέλλερτ, την κλειστή αγορά και την 
φημισμένη Βάτσι Ούτσα. Για το βράδυ προτείνουμε να απολαύσετε 
εορταστικό δείπνο σε ένα από τα φημισμένα εστιατόρια της πόλης 
με φολκλορικό πρόγραμμα με τσιγγάνικα βιολιά. 

5η ημέρα: ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το γραφικό χωριό Αγ.Ανδρεας 
(γενέτειρα πολλών καλλιτεχνών), στάση για καφέ και συνεχίζουμε 
μέσω Βιζενγκραντ (το χωριό που γεννήθηκε ο Καρλομάγνος ,με 
ερείπια από αυτοκρατορικά ανάκτορα). Φτάνουμε στο Έστεργκομ, 
την παλιά θρησκευτική πρωτεύουσα των Ούγγρων. Θα επισκεφτούμε 
τον τεράστιο καθεδρικό ναό, ο οποίος φιλοξενεί τον θρησκευτικό 
θησαυρό της χώρας. Το απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής.

Πτήση για Μπρατισλάβα - Επιστροφή από Βουδαπέστη

Βουδαπέστη

Βιέννη

Χωρίς περιττά χιλιόμετρα



Περιλαμβάνονται:  1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Πρωινό καθημερινά και 5 γεύματα ή δείπνα, 4. Ξεναγήσεις 
περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Η εκδρομή πραγματοποιείται και με μια διαδρομή οδικώς και μια αεροπορικώς.

Πτήση για Μπρατισλάβα 
Επιστροφή απευθείας από Πράγα

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μπρατισλάβα την γραφική 
πρωτεύουσα  της Σλοβακίας. Άφιξη, σύντομη γνωριμία με την πόλη και 
αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. Άφιξη, και τακτοποίηση στο ξεν/χείο. Χρόνος 
ελεύθερος για πρώτη γνωριμία με την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, διαν/ση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο 
της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου,θα θαυμάσουμε τη 
λεωφόρο της Δημοκρατίας με τα καλοδιατηρημένα κτίρια και το ογκώδες 
σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη 
Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την 
εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το 
λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης , 
θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλλα. Τέλος 
θα κλείσουμε με επίσκεψη στο περίφημο νησί της Μαργαρίτας. Χρόνος 
ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε 
να ξεκινήσετε την βραδιά σας κάνοντας την ποιο ρομαντική κρουαζιέρα 
στον Δούναβη.  Ακολούθως μπορείτε να πάρετε μια γεύση από την τοπική 
παραδοσιακή κουζίνα παρέα με τα φημισμένα τσιγάνικα βιολιά πίνοντας 
«αίμα του ταύρου» το πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας. 

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - 
ΒΙΕΝΝΗ (380χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα περίφημα παραδουνάβια χώρια 
της Ουγγαρίας, Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη θα κάνουμε 
στάση στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων – το Έστεργκομ όπου θα 
θα επισκευθούμε τον καθεδρικό ναό και την πινακοθήκη. Συνεχίζουμε για 
τα περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες 
(Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μάγιερλινγκ, 
όπου θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό 
από τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου 
πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. Έπειτα θα δούμε τη γνωστή 
λουτρόπολη Μπάντεν, ιδιαίτερα γνωστή για το καζίνο και το σπίτι όπου ο 
Μπετόβεν συνέθεσε την ενάτη συμφωνία, ωδή στη χαρά. Άφιξη στη Βιέννη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθρος, διαν/ση.

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (60χλμ) - ΠΡΑΓΑ
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, 
του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε 
(δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του 
Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής 
Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς 
του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι 
του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της Μαρίας 
Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με 
την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος. Συνεχίζουμε για 
την πρωτεύουσα της Τσέχικης Δημοκρατίας την γραφική Πράγα. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ περπατήστε στην κοσμοπολίτικη 
πλατεία Wenceslas και καταλήξτε στην πλατεία της παλιάς πόλης με το 
περίφημο αστρονομικό ρολόι. Διαν/ση.  

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
Πρωινή αναχώρηση για ξενάγηση στην χρυσή πόλη των 
100 πύργων το σημαντικότερο Αρχιτεκτονικό μνημείο της 
Ευρώπης, Θα θαυμάσουμε τα καταστήματα επώνυμων οίκων 
μόδας, τα πολυτελή εστιατόρια και καφέ και θα καταλήξουμε 
στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. Στολισμένη με 
όμορφα κτίρια, παλιά παλάτια όπως του Kίνσκι, την όμορφη 
παλιά βασιλική εκκλησία της Παναγίας του Τιν γνωστή για 
τους δύο πύργους του Αδάμ και της Εύας και την εκκλησία 
του Αγ. Νικολάου. Θα θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με 
το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, θα περάσουμε από το 
Κλεμεντίνου , θα δούμε την βιβλιοθήκη, το νέο δημαρχείο και 
θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη  γέφυρα του Καρόλου 
του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας και 
θα κατευθυνθούμε προς την πλατεία του Vaclav, σημείο 
συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και θα δούμε επίσης 
το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Χρόνος 
ελεύθερος. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε μεσαιωνικό 
εστιατόριο με τοπικές γεύσεις και ειδικό πρόγραμμα που σας 
ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Διαν/ση.

6η ημέρα: ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για εκδρομή στο 
Κάρλοβυ Βάρυ στη δυτική Βοημία. Μετά από μία ωραία διαδρομή 
φτάνουμε στην πασίγνωστη λουτρούπολη «Βασιλική Πόλη» 
του αυτοκράτορα Καρόλου του IV και ταυτόχρονα τόπο 
συνάντησης των ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών 
και της πολιτικής όπως ο Τσάρος Μέγας Πέτρος Α’, Μαρία 
Θηρεσία, Γκαίτε, Σίλλερ, Μπάζ κ.α. Έπειτα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Βουδαπέστη

Βιέννη
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πανέμορφη πρωτεύουσα της Σλοβακίας, τη Μπρατισλάβα. Άφιξη και σύντομη περιήγηση 
στην όμορφη πόλη. Έπειτα αναχώρηση για την εορταστικά στολισμένη πόλη της Βιέννης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, του 
Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε 
(δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής 
Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, 
τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά 
ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας 
Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος και μετάβαση στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, Διαν/ση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
Πρόγευμα και γνωριμία με την υπέροχη πόλη. Στην ξενάγηση μας θα δούμε την πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετιρίδας, θα 
περάσουμε από το Ζωολογικό κήπο, από τα λουτρά Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της πόλης,  θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο Αντράσυ με τα 
καλοδιατηρημένα κτίρια, την Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Άγιου Στεφάνου, το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο, την ακαδημία τον 
επιστημών και θα αφήσουμε το πνευματικό κέντρο της μεγαλοαστικής τάξης της Πέστης, περνώντας  στην βασιλική Βούδα από τη Γέφυρα 
των Λεόντων, όπου βρίσκεται ο λόφος των Ψαράδων. Στο κέντρο του λόφου με το Βασιλικό ανάκτορο των Αψβούργων, πόλη-κάστρο από 
τον 17ο αιώνα, βρίσκεται η πλατεία της άγιας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου, γνωστός ως ναός του Ματθία, που ιδρύθηκε το  
1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύουμε ένα ζεστό κρασί, έναν καφέ με υπέροχη θέα  στην  Πέστη. Στην συνέχεα θα πάμε στο λόφο Γκέλερτ, 
θα δούμε το φρούριο του αυστριακού στρατού- σήμερα πολεμικό μουσείο και θα κλείσουμε την βόλτα μας στην αγορά της Βάτσι Ούτσα. 
Για όσους επιθυμούν προτείνουμε να επισπευτείτε και την σκεπαστή αγορά γεμάτη με παραδοσιακά προϊόντα.  Χρόνος ελεύθερος στην 
πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε να ξεκινήσετε την βραδιά σας κάνοντας την πιο ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ (210χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα περίφημα παραδουνάβια χώρια της Ουγγαρίας. Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη 
θα επισκευθούμε το γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, τόπος  πολλών φημισμένων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ, περίπατος στο χωριό και 
συνεχίζουμε για το Βίζεγκραντ, γενέτειρα του Καρλομάγνου. Έπειτα θα κάνουμε στάση στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων – το 
Έστεργκομ, για να επισκευθούμε τον τεράστιο καθεδρικό ναό όπου βρίσκεται ο θρησκευτικός θησαυρός των Ούγγρων και την πινακοθήκη. 
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Απόψε μπορείτε προαιρετικά να πάρετε μια γεύση από την τοπική παραδοσιακή κουζίνα παρέα 
με τα φημισμένα τσιγγάνικα βιολιά πίνοντας «αίμα του ταύρου» το πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας.

4η ημέρα: ΓΚΟΝΤΟΛΟ - ΕΓΚΕΡ (προαιρετικά)
Την ημέρα αυτή σας προτείνουμε άλλη μια εκδρομή στην όμορφη Ουγγαρία, στην πόλη Γκόντολο, που απέχει μόλις 30 χλμ. από την 
Βουδαπέστη, έδρα του πανεπιστήμιου του Αγ. Στέφανου και καλοκαιρινή κατοικία του αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ και της βασίλισσας 
της Ουγγαρίας Ελισάβετ (Σίσι). Ένα από τα ωραιότερα μπαρόκ παλάτια στην χώρα, διακοσμημένο με όμορφα παστέλ χρώματα συμφώνα 
με το γούστο της Αυτοκρατειρας, η οποία περνούσε εκεί αρκετό από το χρόνο της. Συνεχίζουμε για την πρώτη  μεσαιωνική επισκοπή στην 
πόλη Έγκερ (50 χλμ), γνωστή ως περιοχή υψηλής ποιότητας λευκού και κόκκινου κρασιού «το αίμα του ταύρου». Μια γραφική πόλη όπου 
θα ανέβουμε στο μεσαιωνικό κάστρο γνωστό για την μεγάλη μάχη τον 4.000 κατοίκων εναντία στους 80.000 τούρκους τον  16ο αιώνα. 
Θα δούμε αναγεννησιακά κτίρια στην γραφική αγορά, τον καθεδρικό ναό, την παλιά αρχιεπισκοπή και θα δοκιμάσουμε καλό τοπικό κρασί. 
Επιστροφή στη Βουδαπέστη στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΦΑΡΜΑ LAZAR - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης. Έπειτα αναχώρηση για μια επίσκεψη στην ΦΑΡΜΑ LAZAR, όπου θα επισκεφθούμε το 
ομώνυμο πάρκο και θα νιώσουμε τον παλμό και την ομορφιά της Ουγγρικής υπαίθρου. Σας προτείνουμε γεύμα μέσα στην φάρμα με τοπικά 
φαγητά από τα ολόφρεσκα προϊόντα της. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.  

Περιλαμβάνονται:  1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις 
περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Πτήση για Μπρατισλάβα

Δώρο εκδρομή στη Βιέννη
Επιστροφή από Βουδαπέστη
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1η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Άφιξη και γνωριμία με την υπέροχη 
πόλη. Στην ξενάγηση μας θα δούμε την πλατεία των Ηρώων με το 
μνημείο της Χιλιετιρίδας, θα περάσουμε από το Ζωολογικό κήπο, 
από τα λουτρά Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της πόλης,  θα θαυμάσουμε 
τη λεωφόρο Αντράσυ με τα καλοδιατηρημένα κτίρια, την Οπερα, 
τον Καθεδρικό Ναό του Άγιου Στεφάνου, το ογκώδες σε ρυθμό 
μπαρόκ Κοινοβούλιο, την ακαδημία τον επιστημών και θα αφήσουμε 
το πνευματικό κέντρο της μεγαλοαστικής τάξης της Πέστης, 
περνώντας  στην βασιλική Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων, 
όπου βρίσκεται ο λόφος των Ψαράδων. Στο κέντρο του λόφου 
με το Βασιλικό ανάκτορο των Αψβούργων, πόλη-κάστρο από τον 
17ο αιώνα, βρίσκεται η πλατεία της άγιας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο 
ναός της Θεοτόκου, γνωστός ως ναός του Ματθία, που ιδρύθηκε 
το  1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύουμε ένα ζεστό κρασί, έναν 
καφέ με υπέροχη θέα  στην  Πέστη. Στην συνέχεα θα πάμε στο λόφο 
Γκέλερτ, θα δούμε το φρούριο του αυστριακού στρατού- σήμερα 
πολεμικό μουσείο και θα κλείσουμε την βόλτα μας στην αγορά της 
Βάτσι Ούτσα. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε να επισπευτείτε και 
την σκεπαστή αγορά γεμάτη με παραδοσιακά προϊόντα.  Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε να ξεκινήσετε την βραδιά σας 
κάνοντας μια ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ (210χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα περίφημα παραδουνάβια 
χώρια της Ουγγαρίας. Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη 
θα επισκευθούμε το γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, τόπος  πολλών 
φημισμένων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ, περίπατος στο χωριό 
και συνεχίζουμε για το Βίζεγκραντ, γενέτειρα του Καρλομάγνου. 
Έπειτα θα κάνουμε στάση στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων 
– το Έστεργκομ, για να επισκευθούμε τον τεράστιο καθεδρικό 
ναό όπου βρίσκεται ο θρησκευτικός θησαυρός των Ούγγρων και 
την πινακοθήκη. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 
Απόψε μπορείτε προαιρετικά να πάρετε μια γεύση από την τοπική 
παραδοσιακή κουζίνα παρέα με τα φημισμένα τσιγγάνικα βιολιά 
πίνοντας «αίμα του ταύρου» το πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας.

3η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ (243χλμ+243χλμ) Προαιρετική
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη της Βιέννης. Θα θαυμάσουμε το 
ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί 
και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο 
στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου), 
όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία 
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το 
τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό 
Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου 
του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι 
του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της 
Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική 
γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα 
καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος 
ελεύθερος στην μελωδική πόλη. Το απόγευμα επιστροφή στην 
Βουδαπέστη.

Περιλαμβάνονται:  1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις 
περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΦΑΡΜΑ LAZAR - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης. Έπειτα 
αναχώρηση για μια επίσκεψη στην ΦΑΡΜΑ LAZAR όπου θα 
επισκεφθούμε το ομώνυμο πάρκο και θα νιώσουμε τον παλμό και 
την ομορφιά της Ουγγρικής υπαίθρου. Σας προτείνουμε γεύμα μέσα 
στην φάρμα με τοπικά φαγητά από τα ολόφρεσκα προϊόντα της. 
Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.  

Ξενοδοχεία

B.W. HOTEL HUNGARIA 4*
Το ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας, βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία 
κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό Keleti και προσφέρει δωρεάν Wi-fi. Η 
ιστορική Παλιά Πόλη είναι εύκολα προσβάσιμη με τα πόδια. Στάσεις μετρό 
και λεωφορείων βρίσκονται γύρω από το ξενοδοχείο. Όλα τα δωμάτια 
είναι κλιματιζόμενα και διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση. Η σάουνα, το 
σολάριουμ και οι υπηρεσίες μασάζ προσφέρουν χαλάρωση μετά από μια 
γεμάτη μέρα. Καθημερινά σερβίρεται πλούσιος μπουφές πρωινού, ενώ τα 
εστιατόρια προσφέρουν εκλεκτή ουγγρική και διεθνή κουζίνα.

MARRIOTT 5*
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά της Βουδαπέστης πολύ 
κοντά στα περισσότερα αξιοθέατα της πόλης. Διαθέτει εστιατόρια με 
Ουγγρική και μεσογειακή κουζίνα, μπαρ, γυμναστήριο και spa, σάουνα, 
αίθουσες εκδηλώσεων και συνεδριάσεων και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια 
διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, τηλεόραση ευρείας οθόνης, τηλέφωνο, 
mini bar, καφετιέρα και σεσούαρ.

Με απευθείας
πτήσεις για 
Βουδαπέστη



Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογή σας, 3. Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο, 4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βερολίνο. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ περιηγηθείτε 
στις μοναδικές αυλές ’’Ηackesche Hofe’’ στο κέντρο του Βερολίνου, όπου επικρατεί πάντα μεγάλη κίνηση. Μπορείτε ακόμα να απολαύσετε 
την ωραία ατμόσφαιρα γύρω από την πλατεία Savignyplatz, με τα πολλά καφέ και εστιατόρια.

2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την ξενάγηση της πόλης μέσα από την αρμονική συνύπαρξη της ιστορικής και της μοντέρνας αρχιτεκτονικής θα 
εκτυλίσσονται οι ιστορικές στιγμές, που σφράγισαν την τωρινή εικόνα του σύγχρονου Βερολίνου. Από την πύλη του Βραδεμβούργου έως 
την λεωφόρο Καρλ Μαρξ εναλλάσσονται τα μνημεία της βασιλικής εποχής με τα κτίρια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού από το κομμουνιστικό 
παρελθόν της πόλης ενώ κοντά στο πέρασμα του Τσεκ ποιντ Τσάρλυ τα απομεινάρια του τείχους σας μεταφέρουν στα γεγονότα του 
ψυχρού πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο της 17ης Ιουνίου απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο της πόλης, το Τιεργκατεν. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το μουσείο της Πέργαμου, που βρίσκεται στο νησί των μουσείων και είναι το νεότερο από τα 5 μουσεία. Άνοιξε 
το 1930 και πήρε το όνομα του από το βωμό της Περγάμου που είναι ένα θεόρατο μνημείο που φιλοξενείται εκεί. Σχεδιάστηκε από τον Al-
frend Messed και αργότερα από τον Ludwig Huffman. Χτίστηκε ως συμπλήρωμα του διπλανού μουσείου του Beute,  το οποίο αδυνατούσε να 
εκθέσει τα εκθέματα του καθώς οι Γερμανοί αρχαιολόγοι συνέχισαν τις εκσκαφές σ’ όλο τον κόσμο. Το μουσείο χωρίζεται σε 3 τομείς στο 
τομέα των αρχαιοτήτων, στο μουσείο ισλαμικής τέχνης και της «Εγγύς Ανατολής». Τελειώνοντας, χρόνος ελεύθερος για αγορές. Μπορείτε 
να ψωνίσετε στα εμπορικά κέντρα του Βερολίνου που είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την πόλη. Βρίσκονται κυρίως κοντά στην Unter den Lin-
den και στους κάθετους σε αυτή δρόμους όπως η Frieddrichstrasse, αλλά και στην Kurfurstendam, στο Charlottenburg ή στην Potsdamer Platz. 
Το πιο γνωστό πολυκατάστημα του Βερολίνου είναι το KaDeWe επί της οδού Kurfustendam. Οι Galleries Lafayette στην οδό Friedrichstrasse, 
το γαλλικό πολυκατάστημα με τον εντυπωσιακό από αρχιτεκτονικής άποψης κώνο στο κέντρο του και το πολυτελές Quartier 206 αξίζουν 
επίσης μια επίσκεψη. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΠΟΤΣΝΤΑΜ - ΣΑΝ ΣΟΥΣΙ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το ιστορικό Πότσνταμ όπου δεσπόζουν τα βασιλικά ανάκτορα του Κάιζερ Γουλιέλμου και του 
Φρειδερίκου Β΄. Αφού περάσουμε από δρόμους με ιδιαίτερα ιστορικά γεγονότα και ψυχροπολεμικά δράματα (γέφυρα κατασκόπων) αλλά 
και όμορφα μέρη όπως οι υδροβιότοποι του Χάβελ φτάνουμε στο Πότσνταμ νοτιοδυτικά του Βερολίνου σε απόσταση 26 χλμ. Το διασχίζει 
ο ποταμός Χάβελ και είναι η πρωτεύουσα του γερμανικού κρατιδίου του Βρανδεμβούργου. Aποτελεί σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής ιστορίας ενώ κύριο χαρακτηριστικό του είναι το σύμπλεγμα των παλατιών του Σαν Σουσί που έχει αναδειχθεί σε κέντρο 
παγκόσμιας κληρονομιάς από την Ουνέσκο. Ένα ακόμη ορόσημο του Πότσνταμ είναι η Ολλανδική συνοικία χτισμένη μεταξύ 1733 - 1742 από 
τεχνίτες μετανάστες καθώς και η ρώσικη συνοικία με τα καλλιτεχνικά ξύλινα σπίτια και τους γραφικούς κήπους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ,  σας προτείνουμε να δειπνήσετε σε μια από τις παραδοσιακές πάμπ που σερβίρει μπίρα και παραδοσιακά βερολινέζικα φαγητά.

4η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ 
Προαιρετική εκδρομή στη Φλωρεντία του Βόρρα στην ανατολική Γερμανία στο ελεύθερο κρατίδιο της Σαξονίας, όπως την αποκαλούν 
την Δρέσδη. Θα δούμε τα ωραία αρχιτεκτονικά κτίρια ρυθμού Μπαρόκ και αναγέννησης, όπως την όπερα Zwinger, τμήμα των ανακτόρων 
των βασιλέων της Σαξονίας με τον όμορφο κήπο και τις αίθουσες που φιλοξενούν σήμερα τις εκθέσεις των παλιών δασκάλων ζωγράφων 
αλλά και το μουσείο της μπλέ πορσελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία των γυναικών Frauenkirche και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος 
ελέυθερος. Επιστροφή το βράδυ στo Bερολίνο.

5η ημέρα: ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
Μετά το πρωινό μπορείτε να επισκεφτείτε το Kulturforum που δημιουργήθηκε το 1956  και αποτελεί μοναδικό συγκρότημα μουσείων, αιθουσών 
συναυλιών και βιβλιοθηκών. Εκεί βρίσκεται η  διάσημη γκαλερί Gemalde, το μεγαλύτερο μουσείο τέχνης του Βερολίνο όπου εκτίθονται έργα 
του Ντίρερ και του Μπός καθώς και το κτίριο της  φιλαρμονικής που έχει μια από τις καλύτερες αίθουσες συναυλιών στον κόσμο και 
αποτελεί την έδρα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου.

6η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η και η 5η ημέρα του προγράμματος, ενώ στην 5νθήμερη η 5η ημέρα.

Όμορφο, πολύχρωμο, ανατρεπτικό, αυθεντικό, φιλικό και σιγουρα εντυπωσιακό. Βερολίνο μια πόλη που σκάβεται και 
ανοικοδομείται. Βερολίνο σημαίνει ιστορία, διασκέδαση, πλούσιο φαγητό, χορός, τραγούδι, θέατρο.

Απευθείας πτήσεις για Βερολίνο



Ξενοδοχεία

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού23

WYNDHAM EXCELSIOR 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, κοντά στην κεντρική οδό Kurfürstendamm και το ζωολογικό κήπο. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, αίθουσα 
συνεδριάσεων, γυμναστήριο, ιδιωτικό πάρκινγκ και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση ευρείας οθόνης, mini bar, καφετιέρα, 
τηλέφωνο, δωρεάν Wi-Fi και σεσουάρ.

BERLIN BERLIN 4*
To ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης πολύ κοντά στην εμπορική οδό Kurfürstendamm. Διαθέτει εστιατόριο,  μπαρ, γυμναστήριο. Τα δωμάτια 
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, safe box, σεσουάρ και δωρεάν Wi-Fi.

MARRIOTT 5*
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά της πόλης του Βερολίνου με εύκολη πρόσβαση στα κυριότερα αξιοθέατα της Γερμανικής πρωτεύουσας. 
Διαθέτει εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο, εστιατόριο, μπαρ, αίθουσα συνεδριάσεων. Τα ευρύχωρα δωμάτιά του διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, δορυφορική 
τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, Wi-Fi και σεσουάρ.

INTERCONTINENTAL 5*
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στην περιοχή Tiergarten του κεντρικού Βερολίνου. Διαθέτει πισίνα, σάουνα και spa, εστιατόρια 
με τοπική και διεθνή κουζίνα, μπαρ, αίθουσα συνεδριάσεων, γυμναστήριο. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση ευρείας οθόνης, τηλέφωνο, mini bar,  
επιφάνεια εργασίας, WiFi και σεσουάρ.



1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και 
απευθείας πτήση για το Βερολίνο.  Άφιξη και αναχώρηση για 
τη Δρέσδη ή αλλιώς την πόλη που αποκαλείται η Φλωρεντία 
του Βόρρα. Βρίσκεται στην ανατολική Γερμανία και είναι η 
πρωτεύουσα του ελεύθερου κρατιδίου της Σαξονίας. Φθάνοντας, 
θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στο ονειρεμένο κέντρο της πόλης, 
που φιλοξενούσε την έδρα των ηγεμόνων και των βασιλιάδων της 
Σαξονίας. Θα δούμε την εκκλησία Frauenkirche, το παλάτι Zwing-
er, την όπερα Semperoper, τα ανάκτορα Elbschlösser και φυσικά 
τον ποταμό Έλβα που διασχίζει την πόλη. Το εντυπωσιακό με 
την πόλη είναι πως παρά τις σοβαρές καταστροφές που υπέστη 
κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ιστορικό κέντρο έχει 
διατηρήσει ή αναστηλώσει τα όμορφα κτίριά του. Τελειώνοντας, 
θα μεταβούμε στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το 
βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε παραδοσιακή μπύρα σε 
καποια τοπική μπυραρία.

2η ημέρα: ΔΡΕΣΔΗ - ΙΕΝΑ - ΒΑΙΜΑΡΗ - ΕΡΦΟΥΡΤΗ - ΛΕΙΨΙΑ ( 385χλμ. )
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την Ιένα, που αποτελεί βιομηχανικό 
κέντρο της περιοχής. Είναι παγκοσμίως γνωστή για την παραγωγή 
γυαλιών και φακών επαφής. Θα δούμε το αστρονομικό περίτεχνο 
ρολόι στο δημαρχείο και τον Draco από το 1600 περίπου, ένα 
φοβερό δράκο με επτά κεφάλια που, όπως λέγεται, συμβολίζει 
την εξεταστική επιτροπή του πανεπιστημίου. Συνεχίζουμε για την 
Βαιμάρη, που ήταν το κέντρο της πνευματικής ζωής. Εδώ έζησαν 
αρκετό καιρό ο Γκαίτε, ο Σίλερ, ο Μπαχ, ενώ εδώ ιδρύθηκε και η 
Σχολή της Βαϊμάρης. Ο κλασικισμός της Βαϊμάρης και το μουσείο 
Bauhaus αποτελούν φάρους του πολιτισμού, ο οποίος εκφράζεται 
τόσο αρμονικά και πληθωρικά σε αυτή την πόλη. Η πόλη ανήκει 
στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. 
Χρόνος ελεύθερος για γεύμα. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για 
την Ερφούρτη, πρωτεύουσα του κρατιδίου της Θουριγγίας.  Στη 
βόλτα μας θα θαυμάσουμε τους πύργους από τις ενοριακές 
εκκλησίες, το συγκρότημα των ναών Mariendom και Severikirche 
που είναι μοναδικό στην Ευρώπη και περιλαμβάνει αρχιτεκτονικά 
αριστουργήματα του γερμανικού γοτθικού στιλ. Θα καταλήξουμε 
στο μεσαιωνικό κέντρο της πόλης που είναι ένα από τα πιο 
καλοδιατηρημένα και πιο μεγάλα της Γερμανίας. Θα δούμε 
ακόμη,  το μοναστήρι των Αυγουστίνων, στο οποίο ο Μαρτίνος 
Λούθηρος έζησε πέντε χρόνια ως μοναχός, την εκκλησία Predi-
gerkirche, τις εγκαταστάσεις του φρουρίου Zitadelle Petersberg, 
ένα από τα πιο παλιά διατηρημένα φρούρια πόλης. Συνεχίζουμε 
για τη Λειψία. Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής.

3η ημέρα: ΛΕΙΨΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην πόλη της Λειψίας, στη 
δυναμική μητρόπολη των βιβλίων, του Bach, των εκθέσεων και 
των πανεπιστημίων, όπου η ζωή σφύζει. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, 
πως ο Goethe, ο οποίος σπούδασε σε αυτή την πόλη, την 
συνέκρινε με το Παρίσι. Στην περιήγησή μας, θα θαυμάσουμε το 
ιστορικό δημαρχείο στην αγορά, που είναι η καρδιά του ιστορικού 
κέντρου και ένα από τα πιο όμορφα γερμανικά παραδείγματα 
για το αναγεννησιακό ρυθμό. Από το 1909 στεγάζει το Μουσείο 
Ιστορίας της Πόλης, ένα από τα μεγαλύτερα στο είδος του 
με περίπου 500.000 εκθέματα. Θα δούμε ακόμη, μια από τις 
αρχαιότερες καφετέριες της Ευρώπης,  την “Zum Arabischen Cof-
fe Baum” που υπάρχει από το 1711 και στα 16 ιστορικά δωμάτιά της 
οι γνώστες του καφέ, όπως οι Bach, Goethe, Liszt, Lessing, Grieg, 
Wagner ή ακόμα και ο Ναπολέων επέλεγαν την αγαπημένη τους 
γεύση καφέ,  την εκκλησία Nikolai που είναι στενά συνδεδεμένη 
με την ιστορία και τις μοίρες των πολιτών. Την εποχή που υπήρχε 
η Ανατολική Γερμανία, αυτό το μέρος αποτελούσε ένα άσυλο 
για προσευχή και διαμαρτυρία. Εδώ συγκεντρώνονταν από 
το φθινόπωρο του 1982 αντικαθεστωτικοί για τη δευτεριάτικη 
προσευχή για την ειρήνη και στο τέλος μετέτρεψαν την εκκλησία 
σε κεντρικό σημείο της επανάστασης από το φθινόπωρο του 
1989. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για το Βερολίνο. Άφιξη και 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ σας προτείνουμε να 
περιηγηθείτε στις μοναδικές αυλές ’’Ηackesche Hofe’’ στο κέντρο 
του Βερολίνου, όπου επικρατεί πάντα μεγάλη κίνηση. Μπορείτε 
ακόμα να απολαύσετε την ωραία ατμόσφαιρα γύρω από την 
πλατεία Savignyplatz, με τα πολλά καφέ και εστιατόρια.

4η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την ξενάγηση της πόλης μέσα από την 
αρμονική συνύπαρξη της ιστορικής και της μοντέρνας αρχιτεκτονικής 
θα εκτυλίσσονται οι ιστορικές στιγμές, που σφράγισαν την τωρινή 
εικόνα του σύγχρονου Βερολίνου. Από την πύλη του Βραδεμβούργου 
έως την λεωφόρο Καρλ Μαρξ εναλλάσσονται τα μνημεία της 
βασιλικής εποχής με τα κτίρια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού από το 
κομμουνιστικό παρελθόν της πόλης ενώ κοντά στο πέρασμα του 
Τσεκ ποιντ Τσάρλυ τα απομεινάρια του τείχους σας μεταφέρουν στα 
γεγονότα του ψυχρού πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο 
της 17ης Ιουνίου απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο της πόλης, το 
Τιεργκατεν. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μουσείο της Πέργαμου, 
που βρίσκεται στο νησί των μουσείων και είναι το νεότερο από 
τα 5 μουσεία. Άνοιξε το 1930 και πήρε το όνομα του από το βωμό 
της Περγάμου που είναι ένα θεόρατο μνημείο που φιλοξενείται εκεί. 
Σχεδιάστηκε από τον Alfrend Messed και αργότερα από τον Ludwig 
Huffman. Χτίστηκε ως συμπλήρωμα του διπλανού μουσείου του Beute,  
το οποίο αδυνατούσε να εκθέσει τα εκθέματα του καθώς οι Γερμανοί 
αρχαιολόγοι συνέχισαν τις εκσκαφές σ’ όλο τον κόσμο. Το μουσείο 
χωρίζεται σε 3 τομείς στο τομέα των αρχαιοτήτων, στο μουσείο 
ισλαμικής τέχνης και της «Εγγύς Ανατολής». Τελειώνοντας, χρόνος 
ελεύθερος για αγορές. Μπορείτε να ψωνίσετε στα εμπορικά κέντρα 
του Βερολίνου που είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την πόλη. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Για το βράδυ σας προτείνουμε 
να επισκεφθείτε τη φημισμένη Aλεξάντερπλατς, το αλλοτινό κέντρο 
του ανατολικού τμήματος της πόλης, όπου ορθώνεται ο ψηλότερος 
πύργος-παρατηρητήριο στην Ευρώπη, ο Fernsehturn (πύργος της 
τηλεόρασης), με συνολικό ύψος 365 μέτρα, ορατός σχεδόν από 
παντού στο Βερολίνο. Εκεί, στα 203 και πλέον μέτρα, όπου θα φθάσετε 
με τον απίστευτης ταχύτητας ανελκυστήρα, έχετε πλήρη άποψη του 
Βερολίνου. Λίγα μέτρα ψηλότερα, στο Telecafe, μπορείτε να πιείτε τον 
καφέ σας ή να φάτε. Oση ώρα κάθεστε σε κάποιο από τα τραπέζια του 
Telecafe, δίπλα στις τεράστιες τζαμαρίες, αυτό περιστρέφεται αργά 
φέρνοντας μπροστά σας ολόκληρη την πόλη.

5η ημέρα: ΠΟΤΣΝΤΑΜ - ΣΑΝ ΣΟΥΣΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το ιστορικό Πότσνταμ, όπου 
δεσπόζουν τα βασιλικά ανάκτορα του Κάιζερ Γουλιέλμου και του 
Φρειδερίκου Β΄. Αφού περάσουμε από δρόμους με ιδιαίτερα ιστορικά 
γεγονότα και ψυχροπολεμικά δράματα (γέφυρα κατασκόπων) αλλά 
και όμορφα μέρη όπως οι υδροβιότοποι του Χάβελ φτάνουμε στο 
Πότσνταμ νοτιοδυτικά του Βερολίνου σε απόσταση 26 χλμ. Το διασχίζει 
ο ποταμός Χάβελ και είναι η πρωτεύουσα του γερμανικού κρατιδίου 
του Βρανδεμβούργου. Aποτελεί σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής ιστορίας ενώ κύριο χαρακτηριστικό του είναι το 
σύμπλεγμα των παλατιών του Σαν Σουσί που έχει αναδειχθεί σε κέντρο 
παγκόσμιας κληρονομιάς από την Ουνέσκο. Ένα ακόμη ορόσημο του 
Πότσνταμ είναι η Ολλανδική συνοικία χτισμένη μεταξύ 1733 - 1742 από 
τεχνίτες μετανάστες καθώς και η ρώσικη συνοικία με τα καλλιτεχνικά 
ξύλινα σπίτια και τους γραφικούς κήπους. Τελειώνοντας, μετάβαση στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

ΝΕΟ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δρέσδη
Με απευθείας πτήσεις για Βερολίνο



Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού25

Κοινά και για τις 2 εκδρομές
Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Περιηγήσεις  ξεναγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1η ημέρα: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την  
πανέμορφη Μπρατισλάβα. Άφιξη, σύντομη γνωριμία με την 
πόλη και αναχώρηση για την την αρχαία πρωτεύουσα της 
Πολωνίας, την Κρακοβία. Είναι μια από τις πιο κομψές πόλεις 
της Ευρώπης, με ηλικία πάνω από 1000 χρόνια. Θεωρείται η 
καρδιά & η ψυχή της Πολωνίας, πατρίδα πολλών από τους 
σημαντικότερους καλλιτέχνες, συγγραφείς, μουσικούς, 
σκηνοθέτες & έδρα ενός από τα πιο παλιά πανεπιστήμια 
του κόσμου. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Στις ώρες που ακολουθούν με την καθοδήγηση 
του συνοδού της εκδρομής κάνουμε μια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη. Περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια της πόλης, 
και απολαύσετε ποτό η φαγητό στα δεκάδες μπαράκια και 
εστιατόρια που κατακλύζουν την πλατεία της πόλης.

2η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ
Στην πρωινή ξενάγηση της πανέμορφης πόλης θα δούμε 
το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ, 
το Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς τάφους,, το 
πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, τη μεγάλη μεσαιωνική πλατεία 
με την εκκλησία Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία. Στη 
μέση της πλατείας δεσπόζει το αναγεννησιακού ρυθμού 
κτίριο Σουκιένιτσε, όπου παλαιότερα διακινούνταν το 
εμπόριο των υφασμάτων και τώρα στεγάζει το μεγαλύτερο 
κατάστημα με σουβενίρ και μια έκθεση ζωγραφικής 
Πολωνών ζωγράφων. Αναχώρηση το μεσημέρι για το 
προάστιο της Βιελίτσκα όπου τα αλατωρυχεία της που 
θα επισκεφθούμε αποτελούν μοναδικό μνημείο στην 
ιστορία των ορυχείων. Οι υπόγειες στοές στις οποίες 
βρίσκονται εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο αλάτι, μικρές 
φωσφορίζουσες λίμνες και τα ξύλινα υποστυλώματα των 
στοών τα οποία είναι αληθινά καλλιτεχνήματα μαραγκών 
της παλιάς εποχής, προσδίδουν στο αλατωρυχείο μια 
γοητεία η οποία παρακινεί τους ανθρώπους από όλο τον 
κόσμο, εδώ και αιώνες να θαυμάσουν αυτό το μοναδικό 
έργο τέχνης. Επιστροφή στην Κρακοβία και απόγευμα 
ελεύθερο στην διάθεση σας.

3η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο.  Επιβίβαση στο πούλμαν και 
αναχώρηση για το Άουσβιτς.  Θα επισκεφθούμε το 
μουσειακό χώρο Άουσβιτς /  Μπιρκενάου, ένα από τα 
μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί, 
όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω από 2 εκ. άτομα 
κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Άφιξη 
το απόγευμα στην Βαρσοβία, αρχαία πρωτεύουσα των 
δουκών της Μαζοβίας, που βρίσκεται στον κατάλογο της 
πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO 
και αποτελεί τον σημαντικότερο πόλο έλξης για τους 
συντηρητές μνημείων ανά τον κόσμο.

4η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και περιηγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα 
της ιστορικής πόλης που περιβάλλεται από τις παλιές 
οχυρώσεις. Θα δούμε μεταξύ άλλων, την κεντρική πλατεία 
της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, πολύ καλό δείγμα 
μπαρόκ αρχιτεκτονικής, που τώρα λειτουργεί σαν Μουσείο 
και έδρα της Βουλής Seim, το παλάτι και την πλατεία 
του Κάστρου Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία που 
σώθηκαν από τη ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Παλάτι 
Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο του Στάλιν στη Βαρσοβία, 
το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το 
μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται από 
τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, 
και το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα 
Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ, το άγαλμα του Φρεντερίκ 
Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του ανακτόρου Λαζιένσκι. 
Στο ελεύθερο απόγευμα επισκεφθείτε το πρόσφατα 
ανακαινισμένο Πολυκατάστημα Bracia Jablowscy, ή 
απολαύστε τον καφέ σας στο γνωστό Μπλικλ καφέ ή 
στο δημοφιλές ζαχαροπλαστείο Emil Wedel. Μπορείτε 
ακόμα να περπατήσετε κατά μήκος της δυτικής όχθης του 
ποταμού Βιστούλα, στη περιοχή της Βασιλικής Οδού.

5η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΖΕΣΤΟΚΟΒΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΠΡΑΓΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για Πραγα. Πρώτη στάση μας στην Ζεστοκόβα με το 
μοναστήρι της Γιάσνα Γκόρα, όπου θα έχουμε σύντομη επίσκεψη στο παρεκκλήσι 
της μονής. Η “Μαύρη Μαντόνα” ή Τσεστοχόβα είναι το μεγαλύτερο θρησκευτικό 
κειμήλιο της Ρωμαιοκαθολικής Πολωνίας. Πρόκειται για μια πολύ παλαιά 
Βυζαντινή εικόνα της Παναγίας, η οποία ακριβώς λόγω της παλαιότητάς της έχει 
μαύρο χρώμα, από το οποίο και πήρε το ονομά της. Η εικόνα έγινε ευρύτατα 
γνωστή στον Ρωμαιοκαθολικό κόσμο τον 17ο αί., κατά την εισβολή των Σουηδών 
στην Πολωνία. Τότε, κατά την πολιορκία της Μονής του Λαμπρού Όρους από 
σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις του Σουηδού Βασιλιά Καρόλου Ι’, ο Ηγούμενος 
της Μονής με τους μοναχούς και ελάχιστους πολωνούς στρατιώτες, κατάφερε 
να αποκρούσει τους εισβολείς και να ανατρέψει την πορεία του πολέμου. Η νίκη 
αυτή του έτους 1656 αποδόθηκε στην προστασία της Θεοτόκου και οι βαθύτατα 
θρησκευόμενοι Πολωνοί με επικεφαλής τον Βασιλιά τους Ιωάννη, ανακήρυξαν σε 
ένδειξη τιμής την Θεοτόκο, «Βασίλισσα της Πολωνίας». Άφιξη αργά το απόγευμα 
στην “χρυσή πόλη των 100 πύργων” την Πράγα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη βόλτα στην φημισμένη πόλη.

6η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στο σημαντικότερο  αρχιτεκτονικό 
μνημείο της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε τα ακριβότερα καταστήματα οίκων 
μόδας,τα πολυτελή  εστιατόρια και καφέ και θα καταλήξουμε στην πανέμορφη 
πλατεία  της παλιάς πόλης. Στολισμένη με όμορφα κτίρια,παλιά  παλάτια όπως  
του Κίνσκι,την όμορφη παλιά βασιλική εκκλησία της Παναγίας του Τιν,γνωστή 
για τους δύο πύργους του Αδάμ και της Έυας και την εκκλησία του Αγ.Νικολάου. 
Θα θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, θα 
περάσουμε από το Κλεμεντίνο, θα δούμε την βιβλιοθήκη, το νέο δημαρχείο και 
θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου του ΙV.  Στη συνέχεια 
θα δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας, θα κατευθυνθούμε για την πλατεία Va-
clav, σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πραγας και θα δούμε επίσης το 
επιβλητικό κτίσμα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Χρόνος ελέυθερος στην 
περίφημη πλατεία της παλιάς πόλης. Τελειώνοντας, μεταφορά στο αεροδρόμιο 
για την πτήση επιστροφής.

ΝΕΟ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πτήση για Μπρατισλάβα 
Επιστροφή απευθείας από Πράγα



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΙΛΑΝΟ - ΜΟΝΑΚΟ (ΜΟΝΤΕ  ΚΑΡΛΟ)  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την οικονομική 
πρωτεύουσα της Ιταλίας: το Μιλάνο, συνώνυμο της ιταλικής μόδας. 
Άφιξη επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για  το κοσμοπολίτικο 
Πριγκιπάτο του Μονακό, με το παλάτι των Μονεγάσκων, τον 
επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και το Ωκεανογραφικό 
Μουσείο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΜΟΝΑΚΟ - ΚΑΝΝΕΣ - ΣΑΙΝ ΠΟΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την αδιαμφισβήτητη 
«βασίλισσα» της Κυανής Ακτής, τις Κάννες, με τη θρυλική 
Κραουαζέτ, την παραλιακή λεωφόρο με τους φοίνικες, τις πλαζ, τα 
ξενοδοχεία της Μπελ Επόκ, τις πανάκριβες μπουτίκ και το Μέγαρο 
του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και 
βόλτα. Επόμενη επίσκεψη το γραφικό μεσαιωνικό χωριό Σαιν Πολ 
Ντε Βανς, που ενέπνευσε πλήθος ζωγράφων, συγγραφέων και 
ποιητών. Περιπλανηθείτε στα γραφικά καλντερίμια του, γεμάτα από 
μουσεία και γκαλερί και ανακαλύψτε τη γοητεία του. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΜΟΝΑΚΟ - ΜΙΛΑΝΟ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Μιλάνο.  Στην 
περιήγησή μας θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, τον περίφημο 
Καθεδρικό Ναό (Ντουόμο), την κομψή Στοά Βιττόριο Εμμανουέλε 
και την πιο διάσημη λυρική σκηνή του κόσμου, τη «Σκάλα». Χρόνος 
ελεύθερος. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  στην 
περιοχή του Μιλάνου. Διανυκτέρευση. 

Σαιν Πολ Ντε Βανς

2η ημέρα: ΜΟΝΑΚΟ - ΕΖ - ΝΙΚΑΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το μεσαιωνικό χωριό 
Εζ, όπου θα επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων. 
Επόμενη επίσκεψη η κοσμοπολίτικη Νίκαια. Στην πανοραμική μας 
περιήγηση θα δούμε τη διάσημη παραλιακή Προμενάντ ντεζ Ανγκλέ, 
όπου μπροστά στο εμβληματικό ξενοδοχείο «Negresco» έκανε 
τις βόλτες της η αγγλική αριστοκρατία του 19ου αιώνα, και στην 
πανέμορφη Πλατεία Μασενά και την Παλιά Πόλη με το δικαστικό 
μέγαρο, την Όπερα, τον Καθεδρικό της Αγίας Ρεπαράτης.  Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Εζ

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, φόροι πόλεων, check point 15 ευρώ, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.

5η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - KOMO -  ΛΟΥΓΚΑΝΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ελβετική πόλη Λουγκάνο, πρωτεύουσα του ιταλόφωνου καντονιού Τιτσίνο, χτισμένη στις 
όχθες της ομώνυμης λίμνης. Επόμενη επίσκεψη το κοσμοπολίτικο Κόμο που βρίσκεται στις όχθες τις λίμνης του Κόμο.  Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ -  ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο  του Μιλάνου για την πτήση της επιστροφής μας.



1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με απευθείας πτήση για 
το Άμστερνταμ. Άφιξη στο αεροδρόμιο και μεταφορά στο ξενοδοχείο 
μας. Για το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στην Rembrandtplein 
με τα μπαράκια, τις καφετερίες και τα club, ή στην Leidseplein με τα 
εστιατόρια, τα coffee shops και τους πλανόδιους μουσικούς. 

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - COSTER DIAMONDS - ΜΟΥΣΕΙΑ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην πρωτεύουσα της 
Ολλανδίας, που επιπλέει στη θάλασσα. Θα ξεκινήσουμε με μια 
πανοραμική περιήγηση από το ιστορικό κέντρο, το οποίο οριοθετείται 
από τρία ημικυκλικά τεχνητά κανάλια, οι όχθες των οποίων 
ενώνονται με 400 μικρές και μεγαλύτερες γέφυρες για να δούμε 
μεταξύ άλλων τον παραδοσιακό μύλο του Ρέμπραντ που βρίσκεται 
στις όχθες του ποταμού Αmstel, το εντυπωσιακό στάδιο «Αρένα», 
το μουσείο ζυθοποιείας της “Heineken”, το Βασιλικό μουσείο Rijks-
museum, το οποίο είναι σ’ ένα γοτθικό παλάτι του 1885 και φιλοξενεί 
τα πιο γνωστά έργα ζωγραφικής της χώρας. Θα συνεχίσουμε με 
τη πανύψηλη Δυτική εκκλησία, το μοναδικό παλάτι του βασιλιά και 
τον «πλωτό» Κεντρικό Σταθμό. Θα ολοκληρώσουμε την περιήγησή 
μας, στο μεγαλύτερο αδαμαντοκοπείο της πόλης, τον γνωστό οίκο 
COSTER DIAMONDS, όπου θα παρακολουθήσουμε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας κοπής και επεξεργασίας των διαμαντιών, ενώ θα 
μας δοθεί η ευκαιρία να θαυμάσουμε μοναδικά ιστορικά «κομμάτια». 
Μετά το τέλος της επίσκεψης σας προτείνουμε να επισκεφτείτε τα 
φημισμένα μουσεία Van Gogh, Rijks που βρίσκονται ακριβώς απέναντι. 
Το βράδυ σας προτείνουμε έναν περίπατο στην περίφημη Red Light 
District, συνοδεία του έμπειρου συνοδού μας για να απολαύσετε 
όλα τα πικάντικα θεάματα που προσφέρει η περιοχή. Τα διάσημα 
κόκκινα φώτα στις βιτρίνες είναι εντυπωσιακά απέναντι από τα 
κομψά και όμορφα παλαιά σπίτια στα κανάλια, ενώ ακόμη και τα 
παραμυθένια φώτα που ευθυγραμμίζονται με τις γέφυρες, τη νύχτα 
είναι χρωματισμένα κόκκινα.  

3η ημέρα: ΨΑΡΟΧΩΡΙΑ MARKEN ΚΑΙ VOLENDAM
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα γνωστά ψαράδικα χωριά Marken και 
Volendam, που έχουν διατηρήσει τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα 
και βρίσκονται στις όχθες της άλλοτε λιμνοθάλασσας Ζοιντρζε. Θα 
κάνουμε βόλτα στα στενά σοκάκια του ομώνυμου χωριού, όπως και 
στο γραφικό λιμανάκι του Volendam. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής 
θα επισκεφθούμε ένα μύλο και ένα παραδοσιακό τυροκομείο, όπου 
θα μας εξηγήσουν πως φτιάχνονται τα τυριά και στη συνέχεια 
θα έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. Το 
απόγευμα, επιστροφή στο Άμστερνταμ. Το βράδυ σας προτείνουμε 
να απολαύσετε προαιρετικά μία κρουαζιέρα στα όμορφα κανάλια 
της πόλης. Αξίζει ακόμη να δείτε, τους πάγκους με τους πλανόδιους 
ανθοπώλες που πουλάνε τουλίπες, τα φωτισμένα κανάλια, τα 
αμέτρητα ποδήλατα και να απολαύσετε τις λατέρνες που γεμίζουν 
με μουσική τους δρόμους. 

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Πρωινό καθημερινά στο ξκενοδοχείο, 4. Ξεναγήσεις 
περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης. 

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

4η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ROTTERDAM - DELFT - DEN HAAG
Στη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το μεγαλύτερο 
εμπορικό λιμάνι του κόσμου, το Ρόττερνταμ, το πανέμορφο Ντελφτ 
και την έδρα των Διεθνών Δικαστηρίων, τη Χάγη. Το Ρόττερνταμ 
με τους ουρανοξύστες, τα μοντέρνα και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής 
αξίας οικοδομήματα, τις εντυπωσιακές γέφυρες «Willem» γνωστή 
ως χρυσή γέφυρα και «Erasmus» η γέφυρα που ενώνει τον Βορρά με 
τον Νότο της πόλης, γνωστή και ως De Zwaan (ο κύκνος) λόγω 
του σχήματός της. Θα συνεχίσουμε με το Ντελφτ, την πρώτη 
πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, μια ιστορική πόλη με το 
πανέμορφο μεσαιωνικό κέντρο της, που αποτελείται από σπίτια 
του 17ου και 18ου αιώνα και τους μεγαλόπρεπους βασιλικούς ναούς, 
θαυμάσια δημόσια κτίρια, υπαίθριες αγορές και έναν εκπληκτικό 
αριθμό μουσείων.  Τελευταία στάση της εκδρομής μας, η Χάγη. Η 
μεγαλύτερη Ολλανδική πόλη στην Βόρεια θάλασσα, η έδρα των 
Διεθνών Δικαστηρίων και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου με το 
περίφημο Παλάτι της Ειρήνης, τις Πρεσβείες και τα μοναδικής αξίας 
κτίρια που στεγάζουν Υπουργεία. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
Άμστερνταμ.

5η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΧΑΡΛΕΜ - ΟΥΤΡΕΧΤΗ
Πρόγευμα και στη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε 
την πόλη Χάρλεμ, που αποτελεί την πρωτεύουσα της περιφέρειας της 
Βόρειας Ολλανδίας. Θα επισκεφθούμε την μεσαιωνική πλατεία Grote 
Markt στην οποία βρίσκεται μια υπέροχη γοτθική εκκλησία. Θα δούμε 
ακόμη το μουσείο του Φρανς Χαλς, στο οποίο παρουσιάζονται τα 
έργα του σπουδαίου προσωπογράφου του 17ου «χρυσού» αιώνα της 
ολλανδικής ζωγραφικής. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Ουτρέχτη, 
η οποία αποτελούσε την πιο σημαντική πόλη της χώρας, μέχρι την 
ραγδαία ανάπτυξη του Άμστερνταμ κατά τη λεγόμενη «Χρυσή Εποχή 
της Ολλανδίας». Είναι η έδρα του Αρχιεπισκόπου της Ουτρέχτης, του 
σημαντικότερου ηγέτη της Ολλανδικής Καθολικής Εκκλησίας. Στη 
βόλτα μας, θα δούμε το Πανεπιστήμιο που είναι και το μεγαλύτερο 
της Ολλανδίας, το γοτθικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, η 
ανέγερση του οποίου ξεκίνησε το 1254, αλλά θα δούμε ακόμη και 
ένα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά της πόλης, το σύστημα με 
τις προβλήτες στα εσωτερικά της κανάλια. Προτού ολοκληρωθεί το 
δίκτυο των καναλιών της πόλης, τμήματα του Ρήνου διέτρεχαν το 
κέντρο της πόλης. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Άμστερνταμ.

6η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής. Άφιξη το μεσημέρι με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η & 5η ημέρα του προγράμματος.
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - LEVI
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και πτήση μέσω 
Αθήνας για το Ροβανιέμι. Άφιξη και επιβίβαση στο λεωφορείο μας 
για να μεταφερθούμε στο Λέβι. Στάση για γεύμα στη διαδρομή. 
Άφιξη στο Λέβι και τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Το Λέβι στην 
Φινλανδική Λαπωνία είναι στην πραγματικότητα το όνομα του 
λόφου, ενώ η ίδια η πόλη - χωριό λέγεται Sirkka. Έχει επικρατήσει 
όμως η ονομασία Λέβι για όλη την περιοχή. Αυτό το θέρετρο σκι 
τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί τόσο ώστε να θεωρείται 
από τα κορυφαία και πιο δημοφιλή στην Φινλανδία. Φιλοξενεί 
τις μεγαλύτερες διοργανώσεις, διαγωνισμούς και επιδείξεις σκι 
(ειδικά κατά την περίοδο των γιορτών), αρκετά νυχτερινά 
κέντρα, εξαιρετικά εστιατόρια και όμορφα ξενοδοχεία σε μια 
περιοχή αρκετά συγκεντρωμένη και σε μικρές αποστάσεις 
μεταξύ τους.  Αργότερα θα βρεθούμε όλοι μαζί στο εστιατόριο 
όπου και θα απολαύσουμε το εορταστικό μας Χριστουγεννιάτικο 
δείπνο. Περιμένοντας τον το επίσημο προσκεκλημένο της 
βραδιάς να έρθει, τον Αϊ Βασίλη, θα έχουμε την ευκαιρία να 
ανταλλάξουμε δώρα, μικροί και μεγάλοι! Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: LEVI - SNOWMOBILE SAFARI
Σήμερα, μετά τον πλούσιο Χριστουγεννιάτικο πρωινό μπουφέ, 
φοράμε τις ειδικές στολές, τα κράνη, τα γάντια και ακολουθώντας 
τις οδηγίες των τοπικών αρχηγών θα συμμετάσχουμε σε 
ένα σαφάρι με snowmobiles πάνω από παγωμένες λίμνες και 
ποτάμια μέσα στο δάσος για να καταλήξουμε στη φάρμα με τα 
χάσκι. Στη Λαπωνία, η μακριά περίοδος χιονιού και οι φυσικές 
ευκολίες των μονοπατιών κάνουν το σπορ αυτό ακαταμάχητο! 
Το πελώριο δίκτυο διαδρομών, το οποίο περνά από περιοχές 
άγριας φυσικής ομορφιάς, δασών, παγωμένων λιμνών και 
πάνω από δύσβατες επιφάνειες χιονιού και παγωμένα ποτάμια, 
προσδίδει ακόμα περισσότερη ομορφιά στην εμπειρία! Με 
άφιξή μας στη φάρμα, τα υπέροχα και αξιολάτρευτα σε όλους 
χαριτωμένα χάσκι Σιβηρίας μας περιμένουν με ανυπομονησία 
για να μας γαυγίσουν φιλικά και να παίξουν μαζί μας!  Στην 
συνέχεια Θα οδηγήσουμε τα έλκηθρα αφού πρώτα μας δοθούν 
τεχνικές οδηγίες για την ασφάλειά μας. Γύρω από την φωτιά θα 
απολαύσουμε ένα “Εκδρομικό” γεύμα με ψωμί και λουκάνικα 
και καφέ, τσάι ή ζεστό χυμό.  Σε όλους τους συμμετέχοντες 
θα δοθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός (στολές, κράνη, γάντια). 
Προϋπόθεση για τον οδηγό του οχήματος είναι να είναι κάτοχος 
άδειας οδήγησης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, Χριστουγεννιάτικο 
δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση.

3η μέρα: LEVI - SNOWVILLAGE
Μετά το πλούσιο πρωινό μας ξεκινάει μια ακόμη υπέροχη εμπειρία 
στο Snow Village. Περίπου χίλια φορτηγά κάθε χρόνο, προς το τέλος 
Νοεμβρίου, μεταφέρουν εδώ χιόνι και πάγο προκειμένου να χτιστεί 
το χωριό, με διαφορετικό τρόπο και σχέδιο κάθε φορά. Καλύπτει μια 
έκταση περίπου 7.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων με εστιατόρια, μπαρ, 
ξενοδοχείο, λόμπι, διάφορα κτήρια και γλυπτά, όλα φτιαγμένα μόνο από 
χιόνι και πάγο. Γεύμα στο εστιατόριο και αμέσως μετά ακολουθεί επίσκεψη 
στο πάρκο των ταράνδων όπου θα χαϊδέψουμε και θα ταΐσουμε τα 
συμπαθέστατα τετράποδα του Αι Βασίλη και θα έχουμε τη χαρά να 
οδηγήσουμε έλκηθρο με ταράνδους μέσα στο δάσος.  Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα χαλαρώσουμε στο SPA του ξενοδοχείου 
Levi Τunturi κάνοντας σάουνα, κολύμπι, γυμναστική ή χαμάμ. Δείπνο με 
πλούσιο μπουφέ και διανυκτέρευση.

Το χωριό του Αϊ Βασίλη



Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού29

4η μέρα: ΛΕΒΙ - ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ - ΧΩΡΙΟ ΑΗ  ΒΑΣΙΛΗ
Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το χωριό του Αϊ Βασίλη, ακριβώς πάνω στο νοητό Αρκτικό Κύκλο, όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία  να μιλήσουμε μαζί του, να φωτογραφηθούμε και ίσως να του εκφράσουμε κάποια ευχή μας! Το χωριό του Αϊ Βασίλη είναι ένα 
παραμυθένιο μέρος, μια αίσθηση που αποκομίζει κανείς όποια εποχή κι αν το επισκεφτεί. Πρώτη στάση όλων είναι, φυσικά, το «Γραφείο» 
του, όπου μια παρέα χαρούμενων ξωτικών καλωσορίζει τον κόσμο και τον προσκαλεί στο εσωτερικό για μια μικρή κουβεντούλα και μια 
φωτογραφία με τον Πατέρα των Χριστουγέννων. Εξίσου δημοφιλές είναι και το «Ταχυδρομείο του Άγιου Βασίλη», όπου οι μικροί βοηθοί 
του διαβάζουν τις χριστουγεννιάτικες παραγγελίες εκατομμυρίων παιδιών απ’ όλο τον κόσμο. Ακόμη κι αν έχετε αφήσει εδώ και πολλές 
δεκαετίες την παιδική σας ηλικία, αποκλείεται να μην μπείτε στον πειρασμό να στείλετε στους φίλους σας μια χριστουγεννιάτικη κάρτα 
με το αυθεντικό γραμματόσημο Santa Claus! Όσοι θέλουν μπορούν να επισκεφθούν το Σάντα Πάρκ, ψυχαγωγικό πάρκο με θέμα φυσικά 
τα Χριστούγεννα,  το οποίο αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή για τους μικρότερους φίλους μας. Επίσκεψη στο Snowman World για να 
θαυμάσετε τα ξεχωριστά γλυπτά από πάγο και χιόνι και να συμετάσχετε σε όλες τις δραστηριότητες στο Snowman World, όπως πατινάζ 
στον πάγο,  μάθημα snowboarding, γλυπτική στο χιόνι αλλά και τσουλήθρες πάγου. Γεύμα στο ένα και μοναδικό στο είδος του Ice Restaurant 
ακριβώς επάνω στον Αρκτικό Κύκλο και δίπλα στον Άγιο Βασίλη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΡΑΝΟΥΑ - ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ
Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο μας, μεταφορά στο μουσείο Άρκτικουμ και θα δούμε το κέντρο Αρκτικής ιστορίας με εκθέματα μέσα από 
τα οποία θα γνωρίσουμε την ιστορία, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής  των Λαπώνων  αλλά και ολόκληρης της Αρκτικής. Μετά από μια 
διαδρομή μέσα στο κατάλευκο τοπίο θα φτάσουμε στον Βορειότερο Ζωολογικό Κήπο της Ευρώπης, την Ράνουα, γνωστό  και ως Αρκτικός 
Ζωολογικός Κήπος. Εδώ θα γνωρίσουμε από κοντά όλα τα ζώα που ζουν σε Αρκτικές συνθήκες και στο φυσικό τους περιβάλλον, όπως 
λύκους, αγριόγατους, κόκκινες αλεπούδες, λευκές κουκουβάγιες καθώς και τον πανίσχυρο Βασιλιά της Αρκτικής, την πολική αρκούδα.  Πριν 
την αναχώρησή μας γεύμα στο εστιατόριο του κήπου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, λίγος ελεύθερος χρόνος, δείπνο και διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Σήμερα, τελευταία μέρα της εκδρομής μας, αποχαιρετούμε την Φιλανδία. Πρωινό ελεύθερο για μια μικρή βόλτα. Το μεσημέρι μεταφερόμαστε 
στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή
Διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία 
Χρήση σάουνας, wifi, πισίνας σε όλα τα ξενοδοχεία
Πρωινό και δείπνο καθημερινά με τα εορταστικά μπουφέ συμπεριλαμβανομένων.
Γεύματα καθημερινά.
Γεύμα στο ICE RESTAURANT στο χωριό του Άι Βασίλη!
Επίσκεψη Αϊ Βασίλη στις 24/12 στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο και μοίρασμα δώρων στα 
παιδιά κατά την διάρκεια του δείπνου
Πιστοποιητικό Αρκτικού Κύκλου
Εκδρομή με Snowmobile με ειδικά ρούχα και μπότες
Μεταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
Μεταφορά στο Santa Park με προαιρετική είσοδο (33E ενήλικος, 27,50E παιδί 4 έως 14 ετών)
Ειδικοί τοπικοί αρχηγοί κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων
Αρχηγός εκδρομής 
Ταξιδιωτική ασφάλιση

ΔΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ:

• Μεταφορά και είσοδος στο Άρκτικουμ
• Είσοδος στο SNOWMAN WORLD στο 

χωριό του Άι Βασίλη
• Είσοδος στο SPA του ξενοδοχείου Levi 

Τunturi



Περιλαμβάνονται:
- Αεροπορικά εισιτήρια
- Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογή σας
- Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ
- Μεταφορές
- Ξενάγηση της πόλης του Ντουμπάϊ με γεύμα
- Ολοήμερη εκδρομή στην πρωτεύουσα των Αραβικών 
Εμιράτων, το Αμπού Νταμπί με γεύμα
-  Σαφάρι 4Χ4 - Βεδουϊνικο παρτυ
-  Ελληνας αρχηγός ξεναγός
-  Είσοδοι σε μουσεία  - Αρχαιολογικούς χώρους
-  Ταξιδιωτική ασφάλεια
-  Ενημερωτικά έντυπα, τσάντες

Δεν περιλαμβάνονται:
-  Φόροι αεροδρομίου
-  Φιλοδωρήματα

Η σειρά του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς καμία παράλειψη 

Ντουμπάϊ

Αμπού Ντάμπι

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΤΟΥΜΠΑΪ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω σταθμού για Ντουμπάι. 
Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για να γνωρίσουμε το κοσμοπολίτικο 
Ντουμπάι. Θα γνωρίσετε την πόλη με την μοναδική αρχιτεκτονική.  Θα 
ξεκινήσουμε περνώντας από την παραδοσιακή συνοικία Μπαστακία.  
Με το χαρακτηριστικό τοπικό ταξί του Creek την Abra θα περάσουμε 
στα πασίγνωστα παζάρια του Χρυσού και των Μπαχαρικών, που 
έρχονται όπως και παλιά από διάφορες χώρες της Ανατολής. Γεύμα σε 
πολυτελές επιλεγμένο εστιατόριο. Συνεχίζουμε την ξενάγηση μας με 
την περιοχή της Τζουμέιρα με τις μονοκατοικίες και την μοναδική της 
παραλία. Περνώντας τη Λεωφόρο του Σείχη Ζάιεντ, τον δρόμο όπου 
είναι μαζεμένοι περίπου 250 ουρανοξύστες, κατευθυνόμαστε στο 
Τζαμί της Τζουμέιρα όπου θα κάνουμε μία στάση για φωτογραφίες και 
κατόπιν στο ξενοδοχείο σύμβολο του Ντουμπάι στο BURJ EL ARAB.  Στη 
συνέχεια επίσκεψη στο νησί Palm Island το νησί φοίνικα που έχει χτιστεί 
μέσα στην θάλασσα, και στάση για φωτογραφίες στο ξενοδοχείο των 
αστέρων το Atlantis the palm. Συνεχίζουμε την περιήγηση μας στην 
περιοχή downtown όπου θα κάνουμε στάση για να θαυμάσουμε και 
να φωτογραφίσουμε το ψηλότερο κτήριο του κόσμου το Burj Dubai.  
Περνώντας από το παλάτι του Σείχη κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο 
μας για ξεκούραση. Η πρόταση μας για το βράδυ είναι η μοναδική ME-
DIANAT JUMEIRA η διαφημισμένη «Βενετία» των Αραβικών Εμιράτων, για 
ένα μοναδικό δείπνο ή ποτό στα κανάλια της.   

3η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΣΑΦΑΡΙ 4Χ4 - ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΟ ΠΑΡΤΥ
Το πρωινό σας είναι ελεύθερο για να κάνετε τις αγορές σας στα 
εμπορικά κέντρα του Ντουμπάι ή για χαλάρωση. Νωρίς το απόγευμα 
με Jeep 4Χ4 θα ξεκινήσουμε για μία μοναδική περιπέτεια μέσα στην 
έρημο, όπου μετά από παιχνίδια με τα jeep στους αμμόλοφους και 
φωτογραφίες στο ηλιοβασίλεμα, θα καταλήξουμε σε Βεδουίνικες 
τέντες.  Εκεί θα μας καλωσορίσουν σύμφωνα με την Αραβική 
φιλοξενία,  προσφέροντας μας παραδοσιακό τσάι και θα έχουμε την 
ευκαιρία να απολαύσουμε μια μικρή βόλτα με καμήλες.  Το Δείπνο 
απόψε είναι barbeque στην τέντα κάτω από τον ουρανό της Ερήμου, 
όπου θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς.  Αργά το βράδυ 
θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 
Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο ξεκινάμε για να γνωρίσουμε 
την πρωτεύουσα των Αραβικών εμιράτων το  Αμπού Ντάμπι.  Η 
πρώτη μας στάση θα είναι το «διαμάντι» του Αμπού Ντάμπι το 
περίφημο τζαμί του Σείχη Ζάιεντ. Ένα από τα μεγαλύτερα τζαμία 
του κόσμου.  Στη συνέχεια θα σταματήσουμε για φωτογραφίες στο 
πολυτελέστατο ξενοδοχείο Emirates Palace (το πρώην παλάτι του 
Ελ Σείχ Ζάιεντ με τα 80 τόνους χρυσού) και θα περάσουμε στη 
συνέχεια από το παλάτι του Σείχη.  Γεύμα σε πολυτελές επιλεγμένο 
εστιατόριο.  Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας νωρίς το απόγευμα. 
Το βράδυ προτείνουμε ένα παραδοσιακό γεύμα με ναργιλέ, πολύ 
αραβική μουσική και χορό της κοιλιάς. Διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ 
Πρωινό και μέρα ελεύθερη. Ευκαιρία για τους τολμηρούς να 
κάνουν μια βόλτα στο Ντουμπάι με αερόστατο, ελικόπτερο ή και 
υδροπλάνο.  Όλο η πόλη από ψηλά!  Χαλαρώστε στο μοναδικό WILD 
WADI το υδάτινο πάρκο ή κολυμπήστε με τα δελφίνια και φυσικά 
κάντε θαλάσσιο σκί ή καταδύσεις. Διανυκτέρευση. 
 
6η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση 
επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, έλεγχος και πτήση για Ρώμη. Άφιξη, 
μεταφορά στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη που φιλοξενεί συνεχώς επισκέπτες από 
κάθε μέρος του κόσμου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την Βία Ντελ 
Κόρσο, την πιάτσα ντι Σπάνια με τα πιο γνωστά καταστήματα, να 
περπατήσετε στην Βία Βένεττο και να καθήσετε στα καφέ των 
διασημοτήτων Cafe de Paris, Hard Rock cafe κ.α.        

2η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για πανοραμική ξενάγηση στην πόλη 
σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη από κάθε 
μέρος του κόσμου. Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό 
τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, την στήλη του Τραϊανού, το 
περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σοζώμενο αρχαίο Ρωμαϊκό 
κτίσμα του κόσμου, τον λόφο του Καπιτωλίου όπου θεμελιώθηκε 
η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια οπού δεσπόζει το 
μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, τον λόφο Παλατίνο, τον Τίβερη 
ποταμό με το νησί Τιβερίνα καθώς και την μεγαλύτερη εκκλησία της 
Χριστιανοσύνης το ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Ελεύθερος 
χρόνος στην αγορά. Το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το 
κοσμοπολίτικο Τραστέβερε.

4η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΒΕΡΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρόγευμα και ακολουθεί περιήγηση στο Μιλάνο, όπου θα δούμε το 
Castello d’Angelo, τις εμπορικές οδούς Dante και Vittorio Emma-
nuelle II, την περίφημη Σκάλα, το χρυσό τετράγωνο της μόδας, το 
Δημαρχείο και το εντυπωσιακό Ντουόμο. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαιξπηρ, τη γραφική Βερόνα. 
Θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή αρένα, τις πλατείες Ντέλε Έρμπε 
και Ντέι Σινιόρι, οι οποίες περιβάλονται από άριστα διατηρημένα 
μεσαιωνικά κτίρια και φυσικά το αρχοντικό των Καπουλέτων με το 
θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Έπειτα αναχώρηση για την πόλη των 
Δόγηδων και των καναλιών την ρομαντική Βενετία και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή Μέστρε. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ
Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην «πόλη των Δόγηδων» και 
των καναλιών που είναι χτισμένη πάνω σε 119 νησιά τα οποία 
περιτριγυρίζονται από γραφικά κανάλια και ενώνονται με μικρές 
γέφυρες. Θα μεταβούμε στο Τρονκέττο και με βαπορέτα θα 
φτάσουμε στην πλατεία Αγίου Μάρκου με τον ομώνυμο επιβλητικό 
ναό. Θα δούμε το παλάτι των Δόγηδων, τον πύργο του Ρολογιού 
των Μαυριτανών, την γέφυρα των στεναγμών και την ορθόδοξη 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

6η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος και μετάβαση στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής.

3η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη των Μεδίκων και της 
Αναγέννησης την Φλωρεντία. Θα δούμε τον πανέμορφο 
καθεδρικό ναό της Παναγίας των λουλουδιών με τον τρούλο του 
Μπρουνελέσκι, το καμπαναριό του Τζιόττο, το βαπτιστήριο, την 
πιάτσα ντε λα σινιόρα, την εκκλησία Σάντα Κρότσε με τους τάφους 
του Δάντη και του Γαλιλαίου, το παλάτσο Βέκκιο και το Πόντε Βέκιο. 
Στη συνέχεια μετάβαση στο κοσμοπολίτικο Μιλάνο και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη 
πόλη. Διανυκτέρευση.

Ρώμη

Φλωρεντία

Βενετία

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Ημιδιατροφή, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται:  Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων, δημοτικοί φόροι πόλεων, Βαπορέτα Βενετίας και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.

Το πληρέστερο 
πρόγραμμα

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού31

Η εκδρομή εκτελείται και αντίστροφα χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό



Ξενοδοχεία

NOTO 4*

Αποτελεί μία οικονομική λύση για να γνωρίσετε την Ρώμη. Βρίσκεται στο 
κέντρο της πόλης, δίπλα από την πλατεία Δημοκρατίας και πολύ κοντά 
σε σημαντικά αξιοθέατα, όπως η πιάτσα Ντι Σπάνια, η περίφημη Βία Βένεττο 
και πολλά άλλα. Τα δωμάτια του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, 
τηλεόραση, τηλέφωνο, Mini bar.

GENIO 4*

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά της Ρώμης, στην Navona Square 
και πολύ κοντά στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Διαθέτει μπαρ, 
δωμάτιο τηλεόρασης, γυμναστήριο, αίθουσα πρωινού, 24ωρη ρεσεπτιον, 
βεράντα με θέα και Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, 
τηλέφωνο, γραφείο εργασίας, mini bar και σεσουάρ.

VENETO PALACE 4*

Το πολυτελές ξενοδοχείο Veneto Palace στο κέντρο της Ρώμης κοντά 
στην περίφημη Via Veneto, δίπλα στα κυριότερα αξιοθέατα της αιώνιας 
πόλης όπως την Piazza di Spagna, Trevi Fountain και  Villa Borghese. Το 
ξενοδοχείο διαθέτει αίθουσα πρωινού, αίθουσα συνεδριάσεων, δωρεάν 
πρόσβαση στο internet. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, 
τηλέφωνο, σεσουάρ, και δωρεάν W-Fi.

TREVI COLLECTION 4* plus

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της Ρώμης, πολύ κοντά στην 
περίφημη Fontana di Trevi και παρέχει έυκολη πρόσβαση στα κυριότερα 
αξιοθέατα της Αιώνιας πόλης. Τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, 
δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, δωρεάν Wi-Fi, mini-
bar και σεσουάρ.

EUROSTARS INTERNATIONAL 4* plus

Στεγάζεται σε ένα όμορφο κτίριο του 19ου αιώνα, απέναντι από την Όπερα της Ρώμης. Βρίσκεται σε απόσταση 400μ. από το σταθμό του μετρό Repubblica 
και 10 λεπτών με τα πόδια από το σιδηροδρομικό σταθμό Termini. Διαθέτει εστιατόριο με Ιταλική και διεθνή κουζίνα, καθώς και μπαρ.  Τα δωμάτια διαθέτουν 
δωρεάν Wi-Fi, κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, mini-bar και σεσουάρ.



Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Φόροι αεροδρομίου, 3. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 4. Πρωϊνό καθημερινά (εκτός της 
τελευταίας ημέρας), 5. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 6. Συνοδός του γραφείου, 7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Eίσοδοι μουσείων, δημοτικός φόρος πόλεως και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Στην 5νθήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται 5η ημέρα του προγράμματος.

Δώρο 
η ξενάγηση στα 
μουσεία Βατικανού
και η επίσκεψη 
στις Κατακόμβες

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΡΩΜΗ - ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <Μακεδονία> και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη. Άφιξη, πρώτη γνωριμία με την πόλη με επίσκεψη στις 
περίφημες κατακόμβες του Αγίου Καλίστου. Θεωρούνται από τις σημαντικότερες της Ρώμης και του χριστιανισμού και βρίσκονται στη νότια 
πλευρά της πόλης, στη Via Appia Antica, κοντά στο παρεκκλήσι του Χριστού Quo Vadis. Πήραν το όνομά τους από το διάκονο Callistus και 
εδώ θάφτηκαν στις αρχές του 3ου αιώνα  δεκάδες μάρτυρες, 16 πάπες και πολλοί Χριστιανοί. Οι κατακόμβες έχουν τέσσερα επίπεδα και 
συνολικό μήκος 20 χμ. Στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. 

2η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ & ΝΑΟΣ ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει τον κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη 
Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο 
αρχαίο Ρωμαικό κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο, τον Τίβερη ποταμό 
με το νησί Τιβερίνα, καθώς και τη μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όπου θα θαυμάσουμε 
και την αποκαθήλωση (Pieta) του Μιχαήλ Αγγέλου. Το βράδυ σας προτείνουμε βόλτα στη Ρώμη, να την δείτε όπως της αξίζει με φωτισμούς 
και χρώματα που θα σας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita 
της Ιταλιας, θα δούμε τη Piazza Barberini με την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρινάλιο, όπου 
δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο 
μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το Κολοσσαίο και τέλος θα κάνουμε στάση στη 
περιοχή Trastevere, μια από τις πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

3η ημέρα: ΡΩΜΗ - VILLA BORGHESE - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρωινή βόλτα στην υπέροχη πόλη.Σας προτείνουμε να περπατήσετε στη Βίλλα 
Μποργκέζε (Villa Borghese), το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης, αντίστοιχο με το Central Park της Νέας Υόρκης. Διαθέτει λίμνη, 
ναούς, σιντριβάνια, ζωολογικό κήπο, αγάλματα και διάφορα μουσεία. Το πάρκο βρίσκεται βόρεια από την Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza di 
Spagna), όπου εκεί μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα για έναν εσπρέσσο στο γνωστό Cafe Greco που χρονολογείται από το 1760. Στη 
συνέχεια μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για μια μοναδική ξενάγηση. Τα Μουσεία Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα 
μερικών από των κορυφαίων μουσείων του κόσμου με ετήσια επισκεψιμότητα άνω των 4,3 εκατ. τουριστών. Διαθέτουν εκθέματα της 
μακραίωνης και τεράστιας συλλογής της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, περιλαμβανομένων διάσημων αγαλμάτων του αρχαίου κόσμου και 
αριστουργημάτων της Αναγέννησης και του σήμερα. Στην ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε αμέτρητους μοναδικούς θησαυρούς, όπως τον 
διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ 
και θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα 
της παγκόσμιας ζωγραφικής. 

4η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (270χλμ) προαιρετικά
Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την πόλη των Μεδίκων και της Αναγέννησης, την Φλωρεντία. Αξίζει να επισκεφθείτε τον 
πανέμορφο καθεδρικό ναό της Παναγίας των λουλουδιών με τον τρούλο του Μπουνελέσκι, το καμπαναριό του Τζιόττο, το βαπτιστήριο, 
την πιάτσα Σινιορίας, το Παλάτσο Πίτι. Τελειώνοντας, μια βόλτα στην ξακουστή αγορά της Φλωρεντίας θα σας εντυπωσιάσει.

5η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΤΙΒΟΛΙ - OUTLET 
Μετά το πρόγευμα θα φύγουμε εκτός Ρώμης για να γνωρίσουμε την περιοχή της Lazio με τις άγριες ομορφιές της. Θα επισκεφτούμε την 
περιοχή Tivoli, που είναι χτισμένη στους καταρράκτες του ποταμού Ανιέζε με την γνωστή βίλλα ντ Έστε, όπου έχει χαρακτηριστεί μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς απο την UNESCO. Θα περιηγηθούμε στη θερινή κατοικία του Καρδινάλιου Ιππόλιτου ΙΙ, γόνος της οικογένειας των 
Βοργία με τα αμέτρητα συντριβάνια, νύμφες, βρύσες, τεχνητές σπηλιές που αποτέλεσαν παράδειγμα και έμπνευση για τους μπαρόκ κήπους 
της υπόλοιπης Ευρώπης. Τελειώνοντας, θα επισκεφθούμε ένα απο τα μεγαλύτερα outlet της Ιταλίας για να επιδοθούμε σε ενα ανεξάντλητο 
shopping therapy στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Το απόγευμα επιστροφή στη Ρώμη.

6η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Προετοιμασία για αναχώρηση και μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αναχώρηση για 
την πρωτεύουσα της Σερβίας, το πανέμορφο Βελιγράδι. Άφιξη 
μετά από μιά ώρα πτήσης στο αεροδρόμιο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με 
τη Λευκή Πόλη, όπως ονομάζεται το Βελιγράδι. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα 
της Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε από το φρούριο Καλεμέγκνταν 
χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάββα, τον 
Πύργο Nebosja, που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του 
Ρήγα Φερραίου και θα συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzicaκαι 
Αγία Παρασκευή. Θα δούμε την πλατέια Δημοκρατίας, το 
Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας 
Ljubica, τον Άγιο Σάββα τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό 
των Βαλκανίων, το Μνημειακό κέντρο του Τίτο αφιερωμένο 
στο μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. 
Έπειτα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
απόγευμα χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Μην παραλείψετε 
να επισκεφθείτε τον μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ 
Μιχαήλοβα, με καταστήματα για φθηνές αλλά και ποιοτικές 
αγορές. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακό 
σέρβικο εστιατόριο με φολκλορικό πρόγραμμα και τοπική 
κουζίνα. Eπιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΝΟΒΙΣΑΝΤ (80+80 χλμ)
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την προαιρετική εκδρομή μας 
στην πόλη του Νόβισαντ, πρωτεύουσα της Βοιβοντίνα. Άφιξη και 
περιήγηση πόλης. Θα δούμε πανοραμικά το κάστρο Petrovara-
din, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο 
και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την επαρχιακή πόλη Sremsi 
Karlovsi 5χλμ. πριν από το Novi Sad , η οποία είναι ιστορική 
έδρα του Πατριαρχείου με τον καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Νικολάου και με ιδιαίτερη πνευματική και πολιτιστική παράδοση 
δεδομένου ότι εκεί κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό 
περιοδικό του κόσμου. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής μας 
πραγματοποιώντας μία εξαιρετικής ομορφιάς διαδρομή θα 
κάνουμε μια στάση στο παρατηρητήριο Avala όπου βρίσκεται 
το μνημείο του Άγνωστου Ήρωα για να θαυμάσουμε την 
πανοραμική θέα. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Βελιγράδι.

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον 
τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

4 & 5 ημέρες

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος.

4η ημέρα: ΤΟΠΟΛΑ - ΟΠΛΕΝΑΚ (προαιρετική)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη, για να περιπλανηθείτε εξ ιδίων την πόλη. 
Όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν στην προαιρετική εκδρομή 
στην Τόπολα και στον λόφο Οπλενακ. Για όσους συμμετέχουν στην 
εκδρομή, αναχώρηση για την πόλη Τόπολα στην καρδιά των Αμπελόκηπων 
γνωστή για την παραγωγή κρασιού και κέντρο ιστορικών γεγονότων κατά 
την διάρκεια του 18ου, 19ου, και 20ου αιώνα. Επόμενος σταθμός μας ο 
λόφος του Οπλενακ, όπου θα δούμε την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με 
περίφημα ψηφιδωτά και νωπογραφίες, το σπίτι της Βασιλικής οικογένειας 
και το μαυσωλείο της δυναστείας Καρατζόρτζεβιτς που χτίστηκε από 
τον Βασιλιά Πέτρο. Χρόνος ελευθερος. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
Βελιγράδι. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά από το πρωινό μας, χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές 
και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την επιστροφή μας στην Θεσσαλονίκη. 
Άφιξη το απόγευμα στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ξενοδοχείο

METROPOL PALACE 5*
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας LUXURY COLLECTION βρίσκεται 
στο κέντρο του Βελιγραδίου, πολύ κοντά στο κτίριο του κοινοβουλίου. Διαθέτει 
όλες τις ανέσεις για μια πολυτελή διαμονή, όπως εστιατόρια, μπαρ, εσωτερική 
πισίνα με ζεστό νερό, γυμναστήριο, σάουνα, υδρομασάζ, σαλόνι ομορφιάς, 
αίθουσα συνεδριάσεων και πρόσβαση στο internet. Τα δωμάτια διαθέτουν 
δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, mini bar, 
βραστήρα για καφέ ή τσάι, δωρεάν πρόσβαση στο internet σεσουάρ.

Με απευθείας πτήσεις

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται 4η ημέρα του προγράμματος.



Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού35

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, έλεγχος και 
πτήση για το Βουκουρέστι. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα 
στο φωταγωγημένο Βουκουρέστι.

2η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΣΙΜΠΙΟΥ (230 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη. Θα επισκεφτούμε 
το  το παλάτι της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι 
είναι το δέυτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το 
Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε 
το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, 
τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου 
που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο 
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το 
μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Χρόνος 
ελεύθερος και αναχώρηση για το Σιμπίου. Στη διαδρομή μας θα 
δούμε το μοναστήρι Κόζια, που είναι χτισμένο από τον 15ο αιώνα και 
είναι το δεύτερο σε αρχαιότητα. Συνεχίζουμε για το Σιμπίου. Άφιξη 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ 
χρόνος ελεύθερος για περιήγηση την πόλη.

3η ημέρα: ΣΙΜΠΙΟΥ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΟΦ (210 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη Σιμπίου, 
που αποτέλεσε πολιτισμική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2007 
και έχει ανακηρυχθεί σε διατηρητέα πόλη της Unesco. Θα δούμε 
τη Μητρόπολη, που είναι χτισμένη στα θεμέλια της Βυζαντινής 
εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, την πλατεία Χουέτ με την Ευαγγελική 
Εκκλησία περιτρυγισμένη με πέντε πύργους και το παλιό Δημαρχείο. 
Τελειώνοντας, θα επισκεφτούμε τη Σιγκισουάρα, τη γενέτειρα του 
Βλατ Τέπες, του περίφημου Δράκουλα των Καρπαθίων. Χρόνος 
ελεύθερος για φαγητό. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Μπραν. Θα 
επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, 
ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρόυριο απέναντι στις 
οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο 
Μπρασόφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, 
γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια.

4η ημέρα: ΜΠΡΑΣΟΦ - ΣΙΝΑΪΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (180 χλμ)
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. Συνεχίζουμε για το μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο 
που κτίστηκε ύστερα από την επίσημη ονομασία της πόλης. Χρόνος 
ελεύθερος για γεύμα. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για το Βουκουρέστι. 
Θα επισκεφτούμε το το Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο 
είδος του και δείχνει την αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της 
χώρας. Το απόγευμα μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Το βράδυ προαιρετική νυχτερινή διασκέδαση σε Ρουμάνικες 
μπυραρίες με υπέροχο φαγητό.

5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην πλούσια αγορά 
της πόλης. Στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε 
την πτήση επιστροφής.

Πύργος Δράκουλα

Μπρασόφ

Βουκουρέστι

Με απευθείας πτήσεις για Βουκουρέστι

5 ημέρες

Specialist

Περιλαμβάνονται:  1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 3. Ημιδιατροφή, 4. Ξεναγήσεις - περιηγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΝΕΟ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, έλεγχος και 
πτήση για το Βουκουρέστι. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα 
στο φωταγωγημένο Βουκουρέστι.

2η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη. Θα επισκεφτούμε 
το Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του και δέιχνει 
την αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της χώρας, καθώς και 
το παλάτι της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι 
είναι το δέυτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το 
Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε 
το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, 
τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου 
που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισιού, το Ορθόδοξο 
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το 
μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση.

3η ημέρα: ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΟΦ
Μετά το πρωϊνό 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 Σινάϊα, 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 φρόυριο απέναντι στις 
οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο 
Μπρασώφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, 
γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Επιστροφή στο Βουκουρέστι. Διαν/ση.

4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Μετά το πρόγευμα η ημέρα είναι ελεύθερη στο κέντρο του 
Βουκουρεστίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την Εθνική Πινακοθήκη ή 
να κάνετε μια βόλτα με το καραβάκι στο πάρκο Χερεστρόου, που 
βρίσκεται δίπλα στο μουσείο του χωριού. Θα σας εντυπωσιάσει το 
μαγευτικό τοπίο και η καταπράσινη πεδιάδα. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην πλούσια αγορά 
της πόλης. Στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε 
την πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:  1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 
4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΜΠΟΥΦΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ BALLROOM 
ΤΟΥ ATHENNE PALACE HILTON 5* ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 35Ε

Specialist

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος.

Η πόλη που αποκαλείται το ‘μικρο Παρίσι’ σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει!
Τα περίφημα μνημεία, το ανακαινισμένο ιστορικό κέντρο, τα ενδιαφέροντα μουσεία, τα 
πολυτελή ξενοδοχεία, τα ατμοσφαιρικά εστιατόρια σίγουρα θα σας συνεπάρουν προσφέροντας 
μια αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία!

Δώρο
η ξενάγηση στο 

μουσείο του Χωριού 
& η εκδρομή 

στα Σινάϊα-Πύργο 
Δράκουλα



Ξενοδοχεία

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού37

HILTON ATHENEE PALACE 5*
Τo πολυτελέστατο ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στην καρδιά 
της πόλης, μόλις 200μ από το Αντενέουμ και προσφέρει τις πιο σύγχρονες 
ανέσεις, ικανοποιώντας και τον πιο απατητικό επισκέπτη του. Διαθέτει 2 
εστιατόρια, μπαρ, καφέ, αίθουσα συνεδρίων, αίθουσες χαλάρωσης με σπα 
και μασάζ, εσωτερική πισίνα. Δοκιμάστε τοπικές και διεθνείς σπεσιαλιτέ στο 
εστιατόριο Roberto. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, safe 
box, τηλέφωνο, τηλεόραση, σεσουάρ, mini μπαρ και wifi. Ακόμη, μπορείτε να 
χαλαρώσετε στην εσωτερική πισίνα. Τέλος, σας προσφέρουμε δωρεάν την 
είσοδο στο health club.

MINERVA 4*
Αποτελει μια οικονομική λύση για να δείτε την πόλη του Βουκουρεστίου. 
Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία, μόλις 300μ απο το σταθμό Piata Ro-
mana και την πλατεία Victoriei. Τα δωμάτιά του ( επιπέδου 3* ) διαθέτουν 
ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας, 
ψυγείο και πρόσβαση στο Internet. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη κινέζικο 
εστιατόριο Nan Jing.

HOTEL INTERNATIONAL 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Βουκουρεστίου, 
πολύ κοντά στα περισσότερα σημαντικά αξιοθέατα, αλλά και στο μεγάλο 
πολυκατάστημα  Ονίριτσα. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, ασύρματη σύνδεση 
στο internet, 4 αίθουσες συνεδριάσεων και cafe. Τα ευρύχωρα δωμάτιά 
του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, σύνδεση στο internet, 
minibar, σεσουάρ και safebox.

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στο κέντρο του Βουκουρεστίου. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια του διαθέτουν safe box, mini bar, 
πρόσβαση στο internet, σεσουάρ, καλωδιακή τηλεόραση. Είναι ιδανικό για οικογένειες, καθώς διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια. Ακόμα, το ξενοδοχείο διαθέτει 
casino, bar, εξωτερική πισίνα, fitness center,  υπηρεσίες μασάζ, καθαριστήριο, πάρκινγκ. Στο ξενοδοχείο μπορείτε να δοκιμάσετε τις εξαίρετες γεύσεις του 
εστιατορίου.



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το μεσημέρι και αναχώρηση 
μέσω της Εγνατίας Οδού άφιξη στην Ηγουμενίτσα. Επιβίβαση στο 
πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και αναχώρηση για Ανκόνα. 
Διανυκτέρευση εν πλω. Μπορείτε να διασκεδάσετε στους χώρους 
αναψυχής του πλοίου ή να κάνετε τις πρώτες αγορές σας στα 
καταστήματά του. 

2η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ
Άφιξη το μεσημέρι στην Ανκόνα, επιβίβαση στο λεωφορείο και 
αναχώρηση για το Μιλάνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
διασκεδάστε σε κάποια ιταλική μπυραρία. Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΖΥΡΙΧΗ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγηση στην πόλη - 
σύμβολο της μόδας και του design. Θα δούμε την εμπορική στοά, τη 
Σκάλα του Μιλάνου με τη νεοκλασική πρόσοψη, τον καθεδρικό ναό. 
Xρόνος ελεύθερος στην πλούσια αγορά της πόλης. Συνεχίζουμε 
και διασχίζοντας τους δρόμους της Λομβαρδίας, περνάμε στην 
Ελβετία και την ιταλόφωνη περιοχή της χώρας. Η πιο χαρακτηριστική 
και τουριστική πόλη εδώ είναι το Λουγκάνο, κτισμένο στην ομώνυμη 
λίμνη. Σύντομη στάση. Θα δούμε το καθεδρικό ναό του Αγ. 
Λαυρέντιου, την Κεντρική πλατεία της Μεταρρύθμισης, το Δημοτικό 
πάρκο με τη Βίλλα Τζίανη και το Συνεδριακό Κέντρο. Τελειώνοντας, 
αναχωρούμε για τη Ζυρίχη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην οικονομική πρωτεύουσα 
της Ελβετίας, όπου θα έχουμε το χρόνο να περιηγηθούμε στα 
πιο σημαντικά αξιοθέατά της. Πρώτος μας σταθμός θα είναι ο 
καθεδρικός ναός Φραουμίνστερ, ο οποίος χτίστηκε τον 13ο αιώνα. 
Ο εσωτερικός του διάκοσμος αποτελεί φόρο τιμής στον Μαρκ 
Σαγκάλ, χάρη στα περίτεχνα υαλογραφήματά του. Επόμενο σημείο 
αναφοράς μας είναι η εκκλησία του Αγίου Πέτρουμέτρα. Ακολούθως 
θα θαυμάσουμε το Δημαρχείο, το οποίο κοσμείται στην πρόσοψή 
του από περίτεχνες ζωφόρους αλλά και τη μαρμάρινη πύλη με 
την επίχρυση διακόσμηση. Τελειώνοντας, θα αναχωρήσουμε για τη 
Βασιλεία. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση στην Τρίτη μεγαλύτερη πόλη 
της Ελβετίας που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Ρήνου, κοντά 
στα σύνορα Γαλλίας και Γερμανίας και φιλοξενεί τα περισσότερα 
μουσεία της χώρας. Διαθέτει μεγάλο εμπορικό λιμάνι και ο ποταμός 
Ρήνος την ενώνει με το λιμάνι του Ρότερνταμ. Η πόλη είναι 
επικεντρωμένη στον πολιτισμό και είναι ο τόπος διεξαγωγής της 
σημαντικότερης αγοραπωλησίας έργων τέχνης του κόσμου κάθε 
Ιούνιο. Στη βόλτα μας θα θαυμάσουμε τον υπέροχο καθεδρικό ναό 
Μούνστερ, που έχει κτιστεί από κόκκινο ψαμμίτη και έχει οροφή με 
πολύχρωμα κεραμίδια. Θα δούμε το κόκκινο δημαρχείο της Mark-
platz, θα περπατήσουμε στους πλακόστρωτους πεζόδρομους, τις 
γραφικές πλατείες, ενώ θα έχουμε χρόνο να περιηγηθούμε και στην 
υπαίθρια αγορά. Αργά το απόγευμα επσιτροφή στη Ζυρίχη.

7 ημέρες

5η ημέρα: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ - ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ - ΛΙΜΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑ 
Πρόγευμα και αμέσως μετά αναχωρούμε για τους καταρράκτες του 
Ρήνου, που ονομάζονται Ράνφαλ. Θα μας εντυπωσιάσει το εκπληκτικό 
τοπίο. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την πόλη Σαφχάουζεν. Εδώ 
θα θαυμάσουμε την παλιά πόλη, η οποία είναι γεμάτη με Γοτθικά, 
Αναγεννησιακά, Μπαρόκ κτίρια. Θα δούμε το Δημαρχείο, την 
εκκλησία του Αγ. Ιωάννη, το Σπίτι του Ιππότη. Συνεχίζουμε για την 
λίμνη της Κωνστάντσας, που βρίσκεται πάνω στα σύνορα με τη 
Γερμανία στις όχθες της λίμνης Μπόνζεε. Θα δούμε το άγαλμα της 
Ιμπέρια και θα περιηγηθούμε στα δρομάκια της Παλιάς Πόλης, όπου  
κυριαρχεί ο Καθεδρικός Ναός και η πλατεία της αγοράς. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ (προαιρετική)
Μετά το πρόγευμα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο 
παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο 
είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ με γραφικά σαλέ και πολυτελή 
ξενοδοχεία για υψηλών προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά 
από μια θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Θα πάρουμε το 
Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό 
κέντρο Σαιν Μόριτζ. Η διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα από δάση, 
λίμνες και παγετώνες. Μια διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου, γεμάτη 
αντιθέσεις, που θα σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να 
χαρείτε την φυσική ομορφιά. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη 
Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρόγευμα και μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση 
επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλυτερες εντυπώσεις.

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο, 2. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια μιας διαδρομής σε καμπίνες ΑΒ4 με ντους και WC, 3. Διαμονή 
στο ξενοδοχείο HOLIDAY INN ASSAGO (στο Μιλάνο) & στο IBIS MESSE (Στη Ζυρίχη), 4. Αεροπορικά εισιτήρια μιας διαδρομής, 5. Διατροφή σύμφωνα με τον 
τιμοκατάλογο, 6. Περιηγήσεις του προγράμματος, 7. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου, 8. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης. 

Δεν περιλαμβάνονται:  Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων, τοπικοί φόροι πόλεων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Με απευθεία
πτήση από/προς 

Ζυρίχη

Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Λουκέρνη

Βασιλεία

Μια διαδρομή οδικώς & μια αεροπορικώς
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (970χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για τα 
σύνορα. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή 
φθάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το 
μαργαριτάρι του Δούναβη, την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση 
στο ξεν/χείο, δείπνο και διαν/ση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, 
με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. 
Στεφάνου,θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας 
με τα καλοδιατηρημένα κτίρια και το ογκώδες σε ρυθμό 
μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα 
από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα 
δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην οποία 
γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ 
θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης 
, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, 
την Τσιταντέλλα. Τέλος θα κλείσουμε με επίσκεψη στο 
περίφημο νησί της Μαργαρίτας. Χρόνος ελεύθερος στην 
πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε να 
ξεκινήσετε την βραδιά σας κάνοντας την ποιο ρομαντική 
κρουαζιέρα στον Δούναβη. Ακολούθως μπορείτε να πάρετε 
μια γεύση από την τοπική παραδοσιακή κουζίνα παρέα με 
τα φημισμένα τσιγάνικα βιολιά πίνοντας «αίμα του ταύρου» 
το πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας. 

5 ημέρες

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στην 
πόλη και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Τσέχικης Δημοκρατίας την 
γραφική Πράγα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ περπατήστε 
στην κοσμοπολίτικη πλατεία Wenceslas και καταλήξτε στην πλατεία της 
παλιάς πόλης με το περίφημο αστρονομικό ρολόι. Διαν/ση.  

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
Πρωινή αναχώρηση για ξενάγηση στην χρυσή πόλη των 100 πύργων το 
σημαντικότερο Αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης, Θα θαυμάσουμε τα 
καταστήματα επώνυμων οίκων μόδας, τα πολυτελή εστιατόρια και καφέ και 
θα καταλήξουμε στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. Στολισμένη με 
όμορφα κτίρια, παλιά παλάτια όπως του Kίνσκι, την όμορφη παλιά βασιλική 
εκκλησία της Παναγίας του Τιν γνωστή για τους δύο πύργους του Αδάμ 
και της Εύας και την εκκλησία του Αγ. Νικολάου. Θα θαυμάσουμε το παλιό 
Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, θα περάσουμε από το 
Κλεμεντίνου , θα δούμε την βιβλιοθήκη, το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε 
στην περίφημη πέτρινη  γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε 
τον Πύργο της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς την πλατεία του Va-
clav, σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και θα δούμε επίσης το 
επιβλητικό κτίσμα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Χρόνος ελεύθερος. Το 
βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε μεσαιωνικό εστιατόριο με τοπικές γεύσεις 
και ειδικό πρόγραμμα που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Διαν/ση.

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Περιλαμβάνονται:  1. Αεροπορικό εισιτήριο μιας μετάβασης, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο,  
4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Μια διαδρομή οδικώς 
& μια αεροπορικώς

Βουδαπέστη

Πράγα



1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (890 ΧΛΜ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 05.00 και αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Θα περάσουμε από Σκόπια, Βελιγράδι 
και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση φτάνουμε 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την 
πανέμορφη πόλη της Βουδαπέστης .Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40 ΧΛΜ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που ο Δούναβης 
χωριζει στη Βούδα και την Πέστη. Θα δούμε την μεγαλοπρεπή 
πλατειά των Ηρώων με το μνημείο της χιλιετηρίδας, θα θαυμάσουμε 
τη λεωφόρο Ανταρσι με τα καλοδιατηρημένα κτίρια και το ναό του 
Αγ. Στεφανου και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Στη 
συνέχεια θα περάσουμε στην πλευρά της Βούδα από τη γέφυρα 
των λεόντων, θα δούμε το πανέμορφο νησάκι της Μαργαρίτας , 
τα αυτοκρατορικά ανάκτορα και θα έχουμε χρόνο στο λόφο των 
Ψαράδων με την εκκλησία του Ματίας (όπου εστεφοντο οι Ούγγροι 
Βασιλιάδες). Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακό 
εστιατόριο με πικάντικο γκούλας και τσιγγάνικα βιολιά.Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ (200 ΧΛΜ)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το γραφικό χωριό Αγ.Ανδρεας 
(γενέτειρα πολλών καλλιτεχνών) με τη μεσαιωνική του ατμόσφαιρα, 
τη μικρή ορθόδοξη εκκλησια του 18ου αιώνα, το μουσείο της 
φημισμένης γλύπτριας Κovacs και τα μεσαιωνικά στενά πλακόστρωτα 
δρομάκια. Συνεχίζουμε μέσω Βιζενγκραντ, το χωριό που γεννήθηκε ο 
Καρλομαγνος, παλιά έδρα των Ούγγρων βασιλιάδων με ερείπια από 
αυτοκρατορικά ανάκτορα και φτάνουμε στο Εστρεγκομ, την παλιά 
θρησκευτική πρωτεύουσα των Ουγγρων όπου η αρχιτεκτονική των 
μνημείων διατηρεί ολοζώντανη την παράδοση. Θα επισκεφτούμε 
τον τεράστιο καθεδρικό ναό ο οποίος φιλοξενεί τον θρησκευτικό 
θησαυρό της χωρας. Επιστροφη αργά το απόγευμα στη Βουδαπεστη. 
Διανυκτερευση.

4 ημέρες

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ (490 ΧΛΜ)
Πρόγευμα, αναχώρηση και μέσω μιας πανέμορφης διαδρομής κατά 
μήκος του Δούναβη φτάνουμε στην λαμπερή Βιέννη. Θα επισκεφτούμε 
το Σενμπρουν, θερινά ανάκτορα της Μαρία Θηρεσίας και το 
Μπελβεντερε, ανάκτορο του Ευγένιου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί 
και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο 
στην περίφημη Ρινγκ Στρασσε (δακτύλιος του Ιστορικού κέντρου) 
όπου θα δούμε το ανάκτορο του Χοφμπουργκ, τα δίδυμα μουσεία 
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το 
τετράγωνο των μουσείων, το Κοινοβούλιο, το παλιό Αυτοκρατορικό 
θέατρο, το Δημαρχείο, την Όπερα, τους ναούς του Κάρολου και του 
Βορομαιου, και την Φοτιφ ΚιρΧέ. Ελεύθερος χρόνος στην περίφημη 
πλατεία Αγίου Στεφάνου με τον πασίγνωστο καθεδρικό ναό και 
τα πολυάριθμα καταστήματα, εστιατόρια και καφέ. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο της Μπρατισλάβα για την πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:  1. Αεροπορικό εισιτήριο μιας μετάβασης, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. 
Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Μια διαδρομή οδικώς & μια αεροπορικώς

Βουδαπέστη

Βιέννη

Βουδαπέστη



5 ημέρες

Περιλαμβάνονται:  1. Αεροπορικό εισιτήριο μιας μετάβασης, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο,  
4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (970χλμ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 05:00 για τα σύνορα. 
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή φθάνουμε 
στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το μαργαριτάρι 
του Δούναβη, την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο, 
δείπνο και διαν/ση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, 
με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. 
Στεφάνου,θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας 
με τα καλοδιατηρημένα κτίρια και το ογκώδες σε ρυθμό 
μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη 
Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα 
κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι 
στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε 
μία πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης , θα δούμε το 
άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλλα. Τέλος 
θα κλείσουμε με επίσκεψη στο περίφημο νησί της Μαργαρίτας. 
Χρόνος ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Σας  προτείνουμε να ξεκινήσετε την βραδιά σας κάνοντας 
την ποιο ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη. Ακολούθως 
μπορείτε να πάρετε μια γεύση από την τοπική παραδοσιακή 
κουζίνα παρέα με τα φημισμένα τσιγάνικα βιολιά πίνοντας 
«αίμα του ταύρου» το πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας. 

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ -  ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ  
ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ (380χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα περίφημα 
παραδουνάβια χώρια της Ουγγαρίας, Στην εκδρομή μας 
κατά μήκος του Δούναβη θα κάνουμε στάση στην πρώτη 
πρωτεύουσα τον Ούγγρων – το Έστεργκομ όπου θα θα 
επισκευθούμε τον καθεδρικό ναό και την πινακοθήκη. 
Συνεχίζουμε για τα περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης 
για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). 
Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μάγιερλινγκ, όπου θα δούμε το 
άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από 
τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του 
διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. Έπειτα 
θα δούμε τη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν, ιδιαίτερα γνωστή 
για το καζίνο και το σπίτι όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την ενάτη 
συμφωνία, ωδή στη χαρά. Άφιξη στη Βιέννη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθρος, διαν/ση.

Μια διαδρομή οδικώς & μια αεροπορικώς41

Μια διαδρομή οδικώς & μια αεροπορικώς

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (60χλμ)
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του 
Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε 
το παλάτι του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην 
ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος 
ελεύθερος στην μελωδική πόλη. 

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας να απολαύσετε την υπέροχη πόλη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. 

Βιέννη

Βουδαπέστη



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Ύστερα από 
μια όμορφη διαδρομή και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις 
φτάνουμε στην Ηγουμενίτσα. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση 
στις καμπίνες και απόπλους για Ιταλία. Στον ελεύθερο χρόνο 
σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους 
αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.
 
2η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ 
Άφιξη στην Ανκόνα. Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση 
για το Αυστριακό Τυρόλο, διασχίζοντας πανέμορφα Αλπικά 
τοπία. Άφιξη αργά το απόγευμα στο Ίνσμπρουκ. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Πρώτη γνωριμία με την πολιτεία.
 
3η ημέρα: ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΑΣΤΡΟ ΝΟΪΒΑΪΝΣΤΑΙΝ
Πρωινό και περιήγηση στην καταστόλιστη πόλη, που γνώρισε 
λαμπρές μέρες στην περίοδο της παντοδυναμίας των 
Αψβούργων, πρωτεύουσα του Τυρόλο. Θα δούμε τη χρυσή 
στέγη, τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιακώβου, τα ανάκτορα 
Χόφμπουργκ, την Αψίδα του Θριάμβου, τη λεωφόρο της 
Θηρεσίας. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τη Νότια Βαυαρία, 
όπου ανάμεσα σε λίμνες και ποτάμια κυριαρχεί το Κάστρο 
Νοϊσβαϊνστάιν, το τελευταίο που έκτισε ο θρυλικός βασιλιάς 
Λουδοβίκος ΙΙ, γύρω στο 1879 με εκπληκτική αρχιτεκτονική, 
πάνω σ’ ένα λόφο και θέα στο παραμυθένιο τοπίο της 
περιοχής. Επιστροφή στο Ίνσμπρουκ. Δείπνο.
 
4η ημέρα: ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΤΥΡΟΛΕΖΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΚ 
Πρωινό και αναχώρηση για τις Τυρολέζικες Άλπεις. 
Διασχίζοντας ολόλευκες Αλπικές πλαγιές που κόβουν την 
ανάσα με την ομορφιά τους, φθάνουμε στο Κίτσμπύχελ, το 
αριστοκρατικό και διάσημο χειμερινό θέρετρο της περιοχής. 
Θα περιδιαβούμε την παλιά πόλη με τα κτίρια του 14ου αιώνα 
και τα γραφικά καφέ και θα έχουμε χρόνο, όσοι θέλουν, να 
επισκεφθούμε με το τελεφερίκ το χιονοδρομικό κέντρο 
της περιοχής, απ’ όπου με μια ζεστή σοκολάτα στο χέρι θ’ 
απολαύσουμε την πανοραμική θέα των Άλπεων. Συνεχίζουμε 
προς το Σάλτσμπουργκ περνώντας και άλλα γνωστά 
θέρετρα της περιοχής, φθάνοντας αργά το απόγευμα στο 
Σάλτσμπουργκ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Πρώτη γνωριμία 
με τη Χριστουγεννιάτικα στολισμένη πόλη του Μότσαρτ. 
Δείπνο.

5η ημέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΩΝ
Πρωινό και περιήγηση στη μαγευτική πόλη, πρωτεύουσα του Μπαρόκ και 
γενέτειρα του Μότσαρτ. Θα δούμε το ανάκτορο του Μιραμπέλ και τους 
κήπους του, θα περάσουμε τον ποταμό Σάλτσαχ και θα περάσουμε από 
μια από τις πόρτες που οδηγούν στο ιστορικό κέντρο. Θα επισκεφθούμε 
τον εντυπωσιακότερο Καθεδρικό Ναό, θα δούμε τα σπίτια που γεννήθηκε κι 
έζησε τα εφηβικά του χρόνια ο Μότσαρτ, το δρόμο Γκεντράιντε στράσσε 
με τα μεσαιωνικά κτίρια, το Ρέζιντενς (κατοικία των Αρχιεπισκόπων), το 
Αβαείο του Αγ. Πέτρου, την εκκλησία των Φραγκισκανών, την πλατεία 
του Μότσαρτ με το παγοδρόμιο, το παλιό Δημαρχείο, τον Πύργο του 
Ρολογιού με τις 35 καμπάνες. Στη συνέχεια θ’ αναχωρήσουμε για τις 
λίμνες Σαλτσκάμπεργκουτ, απ’ τις ομορφότερες περιοχές της Αυστρίας, 
με δεκάδες λίμνες και τρία ποτάμια να τη διασχίζουν. Πρώτη στάση μας 
το Γκμούντεν, στις όχθες της λίμνης Τράουνζεε. Κοσμοπολίτικη πολιτεία, 
θέρετρο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ακολουθώντας τον παραλίμνιο 
δρόμο και μετά δίπλα στον ποταμό Traun, περνώντας δίπλα από τη 
λουτρόπολη του Bad Ichle, αυτοκρατορικό θέρετρο του 17ου, 18ου και 
19ου αιώνα, φθάνουμε στη γραφική μικρή πολιτεία του Σανκτ Βόλφγκανγκ, 
στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, που θεωρείται από τις ομορφότερες 
της περιοχής. Χρόνος ελεύθερος για να περιδιαβούμε τα στενά δρομάκια 
θαυμάζοντας τις προσόψεις των κτιρίων με τα ξύλινα μπαλκόνια και 
δοκιμάζουμε ζεστό κρασί στα υπαίθρια μαγαζάκια. Αφού περάσουμε το 
Σανκτ Γκίλγκεν, μια ακόμη πολιτεία με χιονοδρομικό κέντρο και δίπλα από 
τη λίμνη Μόντζεε, γνωστή και από τη Μελωδία της Ευτυχίας, επιστροφή 
στο Σάλτσμπουργκ. Δείπνο.

6η ημέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την Ιταλία. Μέσω της Καρινθίας, της Νότιας 
Αυστρίας, διασχίζουμε τα σύνορα των δύο χωρών στο Φίλαχ. Άφιξη στη 
Βενετία. Περιήγηση στην πόλη. Θα δούμε το παλάτι των Δόγηδων, τη 
λαμπρή βασιλική του Αγ. Μάρκου και την ομώνυμη φημισμένη πλατεία, το 
μεγάλο Κανάλι, τις γέφυρες των Στεναγμών και του Ριάλτο, τη σκάλα των 
Γιγάντων, τον Πύργο του Ρολογιού, τις παλιές φυλακές και τις αμέτρητες 
εκκλησίες. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο. στην περιοχή Μέστρε. Δείπνο.
 
7η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΝΚΟΝΑ - ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Πρωινό και ελεύθεροι στην αγορά της πόλης. Αναχώρηση για Ανκόνα. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες, διανυκτέρευση εν πλω.
 
8η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και μετάβαση στα γραφικά Ιωάννινα. Χρόνος 
ελεύθερος και επιστροφή στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο, 2. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνες ΑΒ4 με ντους και WC, 3. Διαμονή σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 4. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 5. Περιηγήσεις του προγράμματος, 6. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του 
γραφείου, 7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται:  Είσοδοι αρχαιολογικών χώρων, τοπικοί φόροι πόλεων, 
βαπορέτα Βενετίας, μουσείων, προαιρετικές εκδηλώσεις ή άλλες παροχές.

8 ημέρες

Σάλτσμπουργκ

ϊνσμπουργκ
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1η ημέρα: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗΝ 
ΑΝΔΡΙΑΤΙΚΗ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Ύστερα από μια 
όμορφη διαδρομή και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε 
στην Ηγουμενίτσα. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες 
και απόπλους για Ιταλία. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να 
διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα: ΜΠΑΡΙ / ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΡΩΜΗ (520χλμ)
Άφιξη το πρωί στο λιμάνι της Ιταλίας και αναχώρηση για την 
νεκρόπολη της Πομπηίας, την πόλη που καταστράφηκε το 79μ.Χ. 
από τις στάχτες του Βεζούβιου. Θα δούμε το περιμετρικό τείχος, 
το φόρουμ, την πύλη του Νέρωνα, την πανέμορφη αρχαία αγορά 
και την έπαυλη των Βέτρι. Θα θαυμάσουμε επίσης τον αρχαίο ναό 
του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος, το θέατρο της Πομπηίας, τις 
κατοικίες των αρχόντων, τις χαρακτηριστικές τοιχογραφίες του 
1ου αιώνα π.Χ., τους πετρόστρωτους δρόμους και το Ιπποδάμειο 
πολεοδομικό σύστημα. Έπειτα συνεχίζουμε για την «αιώνια πόλη» την 
Ρώμη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το βράδυ 
θα επισκεφθούμε το περίφημο φωταγωγημένο ιστορικό κέντρο με τα 
επιβλητικά μνημεία, τη Φοντάνα ντι Τρέβι όπου μπορείτε να κάνετε 
μια ευχή ρίχνοντας ένα κέρμα και την πασίγνωστη Piazza Navona. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (80χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-
σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη από κάθε 
μέρος του κόσμου. Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό 
τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, την στήλη του Τραϊανού, το 
περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σοζώμενο αρχαίο Ρωμαϊκό 
κτίσμα του κόσμου, τον λόφο του Καπιτωλίου όπου θεμελιώθηκε 
η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια οπού δεσπόζει το 
μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, τον λόφο Παλατίνο, τον Τίβερη 
ποταμό με το νησί Τιβερίνα καθώς και την μεγαλύτερη εκκλησία 
της Χριστιανοσύνης το ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. 
λεύθερος χρόνος στην αγορά. Μπορείτε να επισκευθείτε την Βία 
Ντελ Κόρσο, την πιάτσα ντι Σπάνια με τα πιο γνωστά καταστήματα, 
να περπατήσετε στην Βία Βένεττο και να καθήσετε στα καφέ των 
διασημοτήτων Cafe de Paris, Hard Rock cafe κ.α.

4η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη των Μεδίκων και 
της Αναγέννησης τη Φλωρεντία. Θα δούμε τον πανέμορφο 
καθεδρικό ναό της Παναγίας των λουλουδιών με τον τρούλο του 
Μπρουνελέσκι, το καμπαναριό του Τζιόττο, το βαπτιστήριο, την 
πιάτσα ντε λα σινιόρα, την εκκλησία Σάντα Κρότσε με τους τάφους 
του Δάντη και του Γαλιλαίου, το παλάτσο Βέκκιο και το Πόντε Βέκιο. 
Στη συνέχεια μετάβαση στο κοσμοπολίτικο Μιλάνο και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη 
πόλη. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΒΕΡΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρόγευμα και ακολουθεί περιήγηση στο Μιλάνο όπου θα δούμε το 
Castello d’Angelo, τις εμπορικές οδούς Dante και Vittorio Emma-
nuelle II, την περίφημη Σκάλα, το χρυσό τετράγωνο της μόδας, το 
Δημαρχείο και το εντυπωσιακό Ντουόμο.  Στη συνέχεια αναχώρηση 
για την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαιξπηρ, την γραφική Βερόνα. 
Θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή αρένα, τις πλατείες Ντέλε Έρμπε 
και Ντέι Σινιόρι οι οποίες περιβάλονται από άριστα διατηρημένα 
μεσαιωνικά κτίρια και φυσικά το αρχοντικό των Καπουλέτων με το 
θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Έπειτα αναχώρηση για την πόλη των 
Δόγηδων και των καναλιών την ρομαντική Βενετία και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή Μέστρε. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ (50χλμ)
Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην «πόλη των Δόγηδων» και 
των καναλιών που είναι χτισμένη πάνω σε 119 νησιά τα οποία 
περιτριγυρίζονται από γραφικά κανάλια και ενώνονται με μικρές 
γέφυρες. Θα μεταβούμε στο Τρονκέττο και με βαπορέτα θα 
φτάσουμε στην πλατεία Αγίου Μάρκου με τον ομώνυμο επιβλητικό 
ναό. Θα δούμε το παλάτι των Δόγηδων, τον πύργο του Ρολογιού 
των Μαυριτανών, την γέφυρα των στεναγμών και την ορθόδοξη 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

7η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΕΝ ΠΛΩ (360χλμ)
Πρόγευμα, αναχώρηση και περνώντας από την πόλη Ρίμινι άφιξη 
στην Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες, 
διανυκτέρευση.

8η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και μετάβαση στα γραφικά Ιωάννινα. Χρόνος 
ελεύθερος και επιστροφή στην πόλη μας.

Special Ιταλικό Πανόραμα 7 ημέρες
Μια διαδρομή οδικώς μια αεροπορικώς. 

Δεν περιλαβάνεται η μια διανυκτέρευση στο  πλοίο.
Όταν η πτήση πραγματοποιείται στη Ρώμη,

δεν περιλαμβάνεται η επίσκεψη στην Πομπηία.

8 ημέρες

Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο, 2. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνες ΑΒ4 με ντους και WC, 3. Διαμονή σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 4. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 5. Περιηγήσεις του προγράμματος, 6. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του 
γραφείου, 7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.  Δεν περιλαμβάνονται:  Είσοδοι αρχαιολογικών χώρων, τοπικοί φόροι πόλεων, 
βαπορέτα Βενετίας, μουσείων, προαιρετικές εκδηλώσεις ή άλλες παροχές.

Ρώμη

Βενετία



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για τα σύνορα 
Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα 
Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.Δειπνο και στον υπολοιπο ελεύθερο 
χρόνο μια βόλτα-γνωριμία της πόλης. 

2η ημέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΖΑΝΤΑΡ 
Μετά το πρωινό μας ξεκιναμε την περιηγηση μας στο Ζάγκρεμπ το 
οποιο αποτελείται από τρία τμήματα: τα δύο παλαιότερα τμήματα 
(Κάπτολ και Γκόρντι Γκραντ) που βρίσκονται στο ψηλότερο σημείο 
κι από την Ντόλνι Γκραντ (“Κάτω Πόλη”) με εκτεταμένες σύγχρονες 
συνοικίες αλλα και βιομηχανικές περιοχές. Αξιοθέατα της πόλης 
αποτελούν το Αρχαιολογικό Μουσείο Ζάγκρεμπ, το Κροατικό 
Μουσείο Φυσικών Επιστημών, το Μουσείο Μίμαρα, το Εθνικό Θέατρο 
και η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. Αμέσως μετά συνεχίζουμε με 
προορισμό το εθνικό πάρκο Πλίτβιτσε. Είναι ένα φυσικό συγκρότημα 
από 16 λίμνες άλλη ψηλότερη και άλλη χαμηλότερη, που με μια σειρά 
καταρρακτών τα νερά πέφτουν από τη μία λίμνη στην άλλη. Η φύση 
δημιούργησε ένα από τα πιο όμορφα θαύματα της που αφήνουν 
άναυδο τον επισκέπτη. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το 
Ζαντάρ (παλαιότερη  πρωτεύουσα της Δαλματίας) με πλούσια 
παγκόσμιας σημασίας κληρονομία όπου θα θαυμάσουμε, ανάκτορα 
Ρωμαικής εποχής του 1ου αιωνα, μεσαιωνικούς καθεδρικούς ναούς, 
τείχη που κυκλώνουν την πόλη, βυζαντινούς ναούς της Αγίας 
Αναστασίας και της Αγίας Τριάδας. Τακτοποίηση   στο ξενοδοχείο 
μας και δείπνο. 

3η ημέρα: ΖΑΝΤΑΡ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Πρωινό και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί ) που έχει 
χαρακτηρισθεί από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. 
Το τουριστικό θέρετρο Τρογκίρ χτίστηκε στις αρχές του 3ου 
αιώνα και ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία γέφυρα. Στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε προς το Σπλίτ, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο 
της Δαλματίας, όπου θα επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο σε 
σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού (το 
οποίο είναι το σημαντικότερο και καλύτερα διατηρημένο ρωμαϊκό 
κτίριο στην Κροατία, που χτίστηκε μεταξύ 295 μ.Χ. και 305), τον 
Καθεδρικό Ναό, το γοτθικό Δημαρχείο, τον αναγεννησιακό πύργο 
του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία της 
πόλης, τη διάσημη Ρίβα για καφέ η φαγητό. Αναχώρηση για την 
πόλη Ντουμπροβνικ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο. Χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

4η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
Πρωϊνό και ακολουθεί ξενάγηση της πόλης. Με μια πανοραμική 
εκδρομή με το λεωφορείο οπου σε ένα σημειο πανω από την πολη θα 
θαυμάσουμε την εξαιρετική θέα της παλιάς πόλης του Dubrovnik και 
φωτογραφική εικόνα των νησιών πέρα από τις ακτές του. Πρόκειται 
για μια από τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, γνωστή για τα πολύ 
ομορφα μνημεία και τα υπέροχα τείχη, θεωρείται δε σαν ένας από 
τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου.Η 
παλιά πόλη είναι περιτριγυρισμένη από τα φημισμένα τείχη του 10ου 
αιωνα από τα μεγαλύτερα και ομορφότερα της Ευρώπης. Περίπατος 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης και επίσκεψη στο Φράγκικο 
Μοναστήρι καθώς και τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς. Χρόνος 
ελεύθερος. Δείπνο, διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
Πρωϊνό και ακολουθεί ξενάγηση της πόλης. Με μια πανοραμική 
εκδρομή με το λεωφορείο οπου σε ένα σημειο πανω από την πολη θα 
θαυμάσουμε την εξαιρετική θέα της παλιάς πόλης του Dubrovnik και 
φωτογραφική εικόνα των νησιών πέρα από τις ακτές του. Πρόκειται 
για μια από τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, γνωστή για τα πολύ 
ομορφα μνημεία και τα υπέροχα τείχη, θεωρείται δε σαν ένας από 
τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου.Η 
παλιά πόλη είναι περιτριγυρισμένη από τα φημισμένα τείχη του 10ου 
αιωνα από τα μεγαλύτερα και ομορφότερα της Ευρώπης. Περίπατος 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης και επίσκεψη στο Φράγκικο 
Μοναστήρι καθώς και τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς. Χρόνος 
ελεύθερος. Δείπνο, διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΝΤΒΑ
Πρωϊνό και αναχώρηση με προορισμό την μητρόπολη του 
Μοντενέγρικου Τουρισμού - Budva. Στη διάρκεια μιας πανέμορφης 
διαδρομής και διασχίζοντας το μεγαλύτερο φιόρδ της Ευρώπης 
μετα της Νορβηγίας, θα περιηγηθουύμε και θα θαυμάσουμε το 
γραφικό Kotor, μια πόλη προστατευμένη από την Ουνέσκο, όπου θα 
δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου 
αιώνα, καθώς και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Αμέσως μετά 
συνεχίζουμε για να φθάσουμε νωρίς το απόγευμα στην Budva, όπου 
τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο μας. Αμέσως μετά θα κάνουμε 
ένα περίπατο στην παλιά πόλη με την μοναδικη αρχιτεκτονική, 
στα στενά δρομάκια της με τα πολλά καταστήματα και τις μικρές 
εκκλησίες οι οποίες εξακολουθούν να είναι αναλλοίωτες στο 
πέρασμα των χρόνων. Δείπνο, διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΜΠΟΥΝΤΒΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την τελευταία ημέρα του ταξιδιού 
μας έχοντας ευχάριστες αναμνήσεις από την διαμονή μας στους 
όμορφους αυτούς τόπους. Στην επιστροφή θα θαυμάσουμε το 
μαγευτικό νησάκι-ξενοδοχείο (Ελληνικών συμφερόντων) SVETI 
STEFAN  θα το αποθανατίσουμε φωτογραφικά, και στη συνέχεια 
διερχόμενοι τα Αλβανικά σύνορα θα περάσουμε από τις πολεις 
Σκοδρα, Δυρράχιο, Ελμπασαν, και Πόγραδετς. Εκεί και στις όχθες της 
λίμνης Οχρίδας θα έχουμε χρόνο να γευματίσουμε δοκιμάζοντας 
το νοστιμότατο ψάρι Κοραν που βρίσκει κανείς μονο στη λίμνη 
αυτή. Συνεχίζουμε και περνάμε τα Ελληνοαλβανικά σύνορα και αργά 
το απόγευμα φθάνουμε στην Θεσσαλονίκη.

Λίμνες Πλίτβιτσε

6 ημέρες

Κοινά και για τις 2 εκδρομές
Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*-4*, 3. Hμιδιατροφή στο ξενοδοχείο 
(πρωινό και δείπνο καθημερινά), 4. Περιηγήσεις του προγράμματος, 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / 
Επαγγελματικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, προαιρετικές εκδηλώσεις ή άλλες παροχές.
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1n ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ  
Aναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και μέσω Εγνατίας 
οδού περνάμε από Βέροια, Κοζάνη, Καστοριά και κατευθυνόμαστε 
προς Κρυσταλλοπηγή.  Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις άφιξη 
το πρωί στο μοναδικό Μαυροβούνιο. (690 χλμ.) . Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΜΠΟΥΤΒΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη σε μια από τις παλαιότερες 
πόλεις της Αδριατικής (3500ετών) την γραφική Μπούτβα,  
γνωστή για τις υπέροχες ακτές και την κοσμοπολίτικη ζωή, μια 
πόλη με έντονο Ελληνικό, Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο στοιχείο. Θα 
περιηγηθούμε στη μεσαιωνική Μπούτβα γνωρίζοντας από κοντά 
ένα από τα μαργαριτάρια της Αδριατικής στις Δαλματικές ακτές. 
Συνεχίζουμε για την καστροπολιτεία του Κότορ ένα μνημείο φυσικής 
ομορφιάς και πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη καλά διατηρημένη 
– προστατευόμενη από την Unesco, με έντονη Βυζαντινή και 
βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο, σε έναν 
από τους πιο όμορφους κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου 
στον οποίο ορισμένοι αποδίδουν την έννοια του μεγαλύτερου, 
νοτιότερου και ομορφότερου φιορδ της Αδριατικής.Θα δούμε τον 
Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, την 
ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά και το επιβλητικό παλάτι του 
πρίγκιπα. Συνεχίζουμε για Ντουμπρόβνικ, άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα πανοραμική περιήγηση με το 
λεωφορείο και στάση σε ένα υπερυψωμένο σημείο από όπου θα 
θαυμάσουμε την εξαιρετική θέα της παλιάς. Πρόκειται για μια από τις 
πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, γνώστη για τα αξιόλογα μνημεία και 
τα υπέροχα τείχη, ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς 
προορισμούς της Μεσογείου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, 
διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: ΜΟΣΤΑΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει  πόσο 
κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
το περίφημο Μόσταρ (137 χλμ.), την πόλη που έμβλημά της έχει το 
μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από εντολή 
του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Ένα σταυροδρόμι Ανατολής και 
Δύσης που συνδυάζει τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της Ανατολής, 
χαμάμ, ισλαμικά τεμένη, παζάρι, φαγητά και ανατολίτικα γλυκά με τη 
δυτική φινέτσα, τον Καθολικισμό και την Ορθοδοξία. Και όλα αυτά στις 
όχθες του Νέρετβα με τα επτά εντυπωσιακά γεφύρια που ενώνουν 
το Μόσταρ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα επίσκεψη στην 
παλιά πόλη του  Ντουμπρόβνικ η οποία είναι περιτριγυρισμένη από 
τείχη του 10ου αιώνα. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης, θα επισκεφτούμε το Φράγκικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό 
ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλασιου, 
πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική 
εμπειρία. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθείτε στα 
μεσαιωνικά στενά ή να απολαύσετε τον κεντρικό πεζόδρομο. το 
καραβάκι μας για να βρεθούμε στην Κόρτσουλα, τη γενέτειρα του 
Μάρκο Πόλο. Θα επισκεφθούμε την πλατεία του Αγίου Μάρκου, 
τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Αγίου Μάρκου, καθώς και το 
σπίτι μουσείο του Μάρκο Πόλο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

4n ημέρα: ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή 
στο νησί της Κόρτσουλα. Διασχίζοντας την καταπράσινη χερσόνησο 
Πέλιασετς, φτάνουμε στο χωριό Όρεμπιτς, από όπου θα πάρουμε 
το καραβάκι μας για να βρεθούμε στην Κόρτσουλα, τη γενέτειρα 
του Μάρκο Πόλο. Θα επισκεφθούμε την πλατεία του Αγίου Μάρκου, 
τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Αγίου Μάρκου, καθώς και το 
σπίτι μουσείο του Μάρκο Πόλο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

5n ημέρα: ΤΙΡΑΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρωινό και άμεση αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αλβανίας 
τα Τίρανα τα οποία περνάμε περιφερειακά και συνεχίζουμε για 
τις όχθες της λίμνης Οχρίδας με τα πεντακάθαρα νερά και την 
πλούσια πανίδα. Συνεχίζουμε μέσω Πόγραδετς προς τα σύνορα της 
Κρυσταλλοπηγής για να επιστρέψουμε το βράδυ στην πόλη μας.

Ξενοδοχείο

GRAND PARK 4* - DUBROVNIK

Βρίσκεται στο κέντρο της χερσονήσου Lapad, σε απόσταση μόλις 100μ. από την παραλία. Με 244 μοντέρνα και άρτια εξοπλισμένες σουίτες, με θέα τη 
θάλασσα και το χώρο περιπάτου Lapad Cove, είναι ένα τέλειο μείγμα του ιταλικού design, αρχιτεκτονικής, λειτουργικότητας και αρμονίας. Αποτελείται από 
το κεντρικό κτίριο και 2 ιστορικές βίλες. Το σπα περιλαμβάνει ειδικό χώρο για παιδιά με βιβλία, παιχνίδια, CD player, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και συλλογή 
από κινούμενα σχέδια. Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν κροατική και διεθνή κουζίνα στο εστιατόριο 
του Grand Hotel Park, στη βεράντα ή στο à la carte εστιατόριο Taverna. Τα δωμάτια έχουν θέα στην παραλία, στη θάλασσα ή στην πόλη. Περιλαμβάνουν 
κλιματισμό, μίνι μπαρ και χρηματοκιβώτια, δωρεάν Wi-Fi, τηλεόραση, τηλέφωνο, σεσουάρ. 

Ντουμπρόβνικ

5 ημέρες



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (945χλμ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 04:30 για τα σύνορα. Κάνοντας 
τις απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή φθάνουμε στην πανέμορφη 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το μαργαριτάρι του Δούναβη, την 
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο, δείπνο και διαν/ση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ 
ΔΑΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ (380χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα περίφημα παραδουνάβια 
χώρια της Ουγγαρίας, Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη θα 
κάνουμε στάση στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων —το Έστεργκομ 
όπου θα θα επισκευθούμε τον καθεδρικό ναό και την πινακοθήκη. 
Συνεχίζουμε για τα περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης για 
πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). Πρώτα θα 
επισκεφθούμε το Μάγιερλινγκ, όπου θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό 
περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή όσο και ρομαντική 
ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και της 
Μαρίας Βετσέρα. Έπειτα θα δούμε τη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν, 
ιδιαίτερα γνωστή για το καζίνο και το σπίτι όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε 
την ενάτη συμφωνία, ωδή στη χαρά. Άφιξη στη Βιέννη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθρος, διαν/ση.

3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (60χλμ)
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, 
του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε 
(δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του 
Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής 
Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, τοΚοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους 
Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε 
το παλάτι του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα 
της Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην 
ελληνική γειτονιά με τηνελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας 
και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος 
ελεύθερος στην μελωδική πόλη. Το απόγευμα επίσκεψη στον Πύργο του 
Δούναβη.

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινή αναχώρηση για την χρυσή πόλη των 100 πύργων το σημαντικότερο 
Αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης, την Πράγα. Άφιξη και ξεκινάμε την 
περιήγηση πόλης, όπου θα θαυμάσουμε τα καταστήματα επώνυμων 
οίκων μόδας, τα πολυτελή εστιατόριακαι καφέ και θα καταλήξουμε στην 
πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. Στολισμένη με όμορφα κτίρια, 
παλιά παλάτια όπως του Kίνσκι, την όμορφη παλιά βασιλική εκκλησία της 
Παναγίας του Τιν γνωστή για τους δύο πύργους του Αδάμ και της Εύας 
και την εκκλησία του Αγ. Νικολάου. Θα θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο 
με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, θα περάσουμε από το Κλεμεντίνου, 
θα δούμετην βιβλιοθήκη, το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην 
περίφημη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου τουΙV. Στη συνέχεια θα δούμε 
τον Πύργο της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς την πλατεία του 
Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και θα δούμε 
επίσης το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Χρόνος 
ελεύθερος. Τελειώνοντας, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση σε μεσαιωνικό εστιατόριο με τοπικές γεύσεις και 
ειδικό πρόγραμμα που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο.

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ (220 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πασίγνωστη λουτρόπολη 
του βασιλιά Καρόλου του IV , το θέρετρο της Ευρωπαϊκής 
αριστοκρατίας του 18ου και 19ου αιώνα, το πασίγνωστο 
Κάρλοβυ Βάρυ. Μετά από μία ωραίαδιαδρομή φτάνουμε στην 
πασίγνωστη “Βασιλική Πόλη” τόπο συνάντησης των ανθρώπων 
των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής όπως ο Τσάρος 
Μέγας Πέτρος Α΄ , η Μαρία Θηρεσία, ο Γκαίτε, ο Σιλλερ, 
οΜπάχ κα. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο κατά μήκος 
του ποταμού Tepla θαυμάζουμε το γραφικόαρχιτεκτονικό 
στυλ των κτιρίων που κατά καιρούς φιλοξένησαν μεγάλους 
καλλιτέχνες του Τσέχικουκινηματογράφου. Χρόνος ελεύθερος. 
Δοκιμάστε τις τσέχικες σπεσιαλιτέ της περιοχής και κάντε βόλτα 
στακαταστήματα με τα τοπικά προϊόντα φτιαγμένα από τα 
ιαματικά νερά της περιοχής. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.

6η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (330ΧΛΜ) - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (195χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας την 
γραφική Μπρατισλάβα. Θα περπατήσουμε στο καλοδιατηρημένο 
ιστορικό κέντρο της γοητευτικής παραδουνάβιας γνωστής 
πανεπιστημιούπολης θαυμάζοντας τα μεσαιωνικά κτίσματα, τον 
καθεδρικό ναό, τα κυβερνητικά μέγαρα, το πανεπιστήμιο, το 
Δημαρχείο και την παλιά πύλη του Αγ.Μιχαήλ. Χρόνος ελεύθερος 
και αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
διαν/ση.

7η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, 
με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. 
Στεφάνου,θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με 
τα καλοδιατηρημένα κτίρια και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ 
Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα 
των Λεόντων. Στολόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και 
την εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις των 
βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική 
θέα της Βούδας και της Πέστης , θα δούμε το άγαλμα της 
ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλλα. Τέλος θα κλείσουμε 
με επίσκεψη στο περίφημο νησί της Μαργαρίτας. (Για τους 
εκδρομείς του 7ήμερου προγράμματος , Βουδαπέστη-Βιέννη-
Πράγαμια διαδρομή οδικώς και μια αεροπορικώς, μετάβαση στο 
αεροδρόμιο για την πτήσης της επιστροφής).Χρόνος ελεύθερος 
στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε 
να ξεκινήσετε την βραδιά σας κάνοντας την ποιο ρομαντική 
κρουαζιέρα στον Δούναβη. Ακολούθως μπορείτε να πάρετε 
μια γεύση από την τοπική παραδοσιακή κουζίνα παρέα με τα 
φημισμένα τσιγάνικα βιολιά πίνοντας «αίμα του ταύρου» το 
πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας.

8η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (945χλμ.)
Μετά το πρωινό παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. 
Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις 
για καφέ και φαγητό, φθάνουμε στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο,  2. Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*, 3. Πρωινό καθημερινά στο 
ξενοδοχείο και 5 δείπνα, 4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής, 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου, 
6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

8 ημέρες

Βουδαπέστη



3η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ (243χλμ+243χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη της Βιέννης. Θα θαυμάσουμε 
το ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα 
γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το 
λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού 
κέντρου), όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα 
δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το 
Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το 
Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους 
Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα 
θα δούμε το παλάτι του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, 
θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα 
περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη 
Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην μελωδική πόλη. 
Το απόγευμα επιστροφή στην Βουδαπέστη.

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ (210χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα περίφημα 
παραδουνάβια χώρια της Ουγγαρίας. Στην εκδρομή μας κατά 
μήκος του Δούναβη θα επισκευθούμε το γραφικό χωριό Αγ. 
Ανδρέας, τόπος  πολλών φημισμένων καλλιτεχνών. Στάση για 
καφέ, περίπατος στο χωριό και συνεχίζουμε για το Βίζεγκραντ, 
γενέτειρα του Καρλομάγνου. Έπειτα θα κάνουμε στάση στην 
πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων το Έστεργκομ, για να 
επισκευθούμε τον τεράστιο καθεδρικό ναό όπου βρίσκεται 
ο θρησκευτικός θησαυρός των Ούγγρων και την πινακοθήκη. 
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Απόψε μπορείτε 
προαιρετικά να πάρετε μια γεύση από την τοπική παραδοσιακή 
κουζίνα παρέα με τα φημισμένα τσιγγάνικα βιολιά πίνοντας «αίμα 
του ταύρου» το πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας.

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (945χλμ.)
Μετά το πρωϊνό παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Περνώντας 
τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και 
φαγητό, φθάνουμε στην πόλη μας.

5 ημέρες

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (945ΧΛΜ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 04:30 για τα σύνορα. Κάνοντας 
τις απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή περνώντας από Σκόπια και 
Βελιγράδι φθάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το 
μαργαριτάρι του Δούναβη, την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο, 
δείπνο και διαν/ση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40ΧΛΜ)
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το 
μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου,θα 
θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με τα καλοδιατηρημένα 
κτίρια και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα 
περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των 
Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην 
οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ 
θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε 
το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλλα. Τέλος θα 
κλείσουμε με επίσκεψη στο περίφημο νησί της Μαργαρίτας. Χρόνος 
ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε 
να ξεκινήσετε την βραδιά σας κάνοντας την πιο ρομαντική κρουαζιέρα 
στον Δούναβη. 

 Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς
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Βιέννη

Βουδαπέστη

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο,  2. Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογή σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με 
τον τιμοκατάλογο, 4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής, 5. Έμπειρο αρχηγό  συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Δώρο
η εκδρομή στη 
Βιέννη και τα 

Παραδουνάβια χωριά



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (670 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 06:00 και αναχώρηση για 
Προμαχώνα. Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. Συνεχίζουμε και περνώντας 
την Γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον Δούναβη φτάνουμε στο 
Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. Στη συνέχεια 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (περιήγηση πόλης, 60 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη. Θα επισκεφτούμε 
το Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του και δέιχνει 
την αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της χώρας, καθώς και 
το παλάτι της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι 
είναι το δέυτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το 
Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε 
το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, 
τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου 
που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο 
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το 
μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση.

4 & 5 ημέρες

3η ημέρα: ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ (300 χλμ)
Μετά το πρωϊνό 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 Σινάϊα, 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 φρόυριο απέναντι στις 
οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο 
Μπρασώφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, 
γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Επιστροφή στο Βουκουρέστι. Διαν/ση.
 
4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ (420 χλμ)
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές μας και 
αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, τη Σόφια.  Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ βόλτα στη φωταγωγημένη 
πόλη. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την περιήγηση πόλης. Θα δούμε 
τη Βουλή, τη Βυζαντινή εκκλησία της Αγ. Κυριακής, τα Ρωμαϊκά 
μνημεία και το περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νέφσκι. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Περνώντας τα σύνορα φθάνουμε 
στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο,  2. Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον 
τιμοκατάλογο, 4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής, 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Βουκουρέστι

Πύργος Δράκουλα

ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ GALA 
ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΜΠΟΥΦΕ

(& ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙ)
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ BALLROOM ΤΟΥ ATHENNE PALACE HILTON 5* 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 35Ε, ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙΟΥ 15Ε

Specialist
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Ξενοδοχεία

HILTON ATHENEE PALACE 5*
Τo πολυτελέστατο ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στην καρδιά 
της πόλης, μόλις 200μ από το Αντενέουμ και προσφέρει τις πιο σύγχρονες 
ανέσεις, ικανοποιώντας και τον πιο απατητικό επισκέπτη του. Διαθέτει 2 
εστιατόρια, μπαρ, καφέ, αίθουσα συνεδρίων, αίθουσες χαλάρωσης με σπα 
και μασάζ, εσωτερική πισίνα. Δοκιμάστε τοπικές και διεθνείς σπεσιαλιτέ στο 
εστιατόριο Roberto. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, safe 
box, τηλέφωνο, τηλεόραση, σεσουάρ, mini μπαρ και wifi. Ακόμη, μπορείτε να 
χαλαρώσετε στην εσωτερική πισίνα. Τέλος, σας προσφέρουμε δωρεάν την 
είσοδο στο health club.

MINERVA 4*
Αποτελει μια οικονομική λύση για να δείτε την πόλη του Βουκουρεστίου. 
Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία, μόλις 300μ απο το σταθμό Piata Ro-
mana και την πλατεία Victoriei. Τα δωμάτιά του ( επιπέδου 3* ) διαθέτουν 
ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας, 
ψυγείο και πρόσβαση στο Internet. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη κινέζικο 
εστιατόριο Nan Jing.

HOTEL INTERNATIONAL 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Βουκουρεστίου, 
πολύ κοντά στα περισσότερα σημαντικά αξιοθέατα, αλλά και στο μεγάλο 
πολυκατάστημα  Ονίριτσα. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, ασύρματη σύνδεση 
στο internet, 4 αίθουσες συνεδριάσεων και cafe. Τα ευρύχωρα δωμάτιά 
του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, σύνδεση στο internet, 
minibar, σεσουάρ και safebox.

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στο κέντρο του 
Βουκουρεστίου. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια του διαθέτουν safe box, mini bar, πρόσβαση 
στο internet, σεσουάρ, καλωδιακή τηλεόραση. Είναι ιδανικό για οικογένειες, καθώς 
διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια. Ακόμα, το ξενοδοχείο διαθέτει casino, bar, εξωτερική πισίνα, 
fitness center,  υπηρεσίες μασάζ, καθαριστήριο, πάρκινγκ. Στο ξενοδοχείο μπορείτε να 
δοκιμάσετε τις εξαίρετες γεύσεις του εστιατορίου.



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (670 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 06:00 και αναχώρηση για 
Προμαχώνα. Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. Συνεχίζουμε και περνώντας 
την Γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον Δούναβη φτάνουμε στο 
Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. Στη συνέχεια 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΣΙΜΠΙΟΥ (230 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη. Θα επισκεφτούμε 
το  το παλάτι της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι 
είναι το δέυτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το 
Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε 
το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, 
τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου 
που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο 
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το 
μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Χρόνος 
ελεύθερος και αναχώρηση για το Σιμπίου. Στη διαδρομή μας θα 
δούμε το μοναστήρι Κόζια, που είναι χτισμένο από τον 15ο αιώνα και 
είναι το δεύτερο σε αρχαιότητα. Συνεχίζουμε για το Σιμπίου. Άφιξη 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ 
χρόνος ελεύθερος για περιήγηση την πόλη.

3η ημέρα: ΣΙΜΠΙΟΥ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΟΦ (210 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη Σιμπίου, 
που αποτέλεσε πολιτισμική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2007 
και έχει ανακηρυχθεί σε διατηρητέα πόλη της Unesco. Θα δούμε 
τη Μητρόπολη, που είναι χτισμένη στα θεμέλια της Βυζαντινής 
εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, την πλατεία Χουέτ με την Ευαγγελική 
Εκκλησία περιτρυγισμένη με πέντε πύργους και το παλιό Δημαρχείο. 
Τελειώνοντας, θα επισκεφτούμε τη Σιγκισουάρα, τη γενέτειρα του 
Βλατ Τέπες, του περίφημου Δράκουλα των Καρπαθίων. Χρόνος 
ελεύθερος για φαγητό. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Μπραν. Θα 
επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, 
ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρόυριο απέναντι στις 
οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο 
Μπρασόφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, 
γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια.

4η ημέρα: ΜΠΡΑΣΟΦ - ΣΙΝΑΪΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (180 χλμ)
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. Συνεχίζουμε για το μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο 
που κτίστηκε ύστερα από την επίσημη ονομασία της πόλης. Χρόνος 
ελεύθερος για γεύμα. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για το Βουκουρέστι. 
Θα επισκεφτούμε το το Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο 
είδος του και δείχνει την αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της 
χώρας. Το απόγευμα μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Το βράδυ προαιρετική νυχτερινή διασκέδαση σε Ρουμάνικες 
μπυραρίες με υπέροχο φαγητό.

5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (670 χλμ)
Πρόγευμα και aναχώρηση για την επιστροφή. Κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις για φαγητό και καφέ, άφιξη αργά το βράδυ 
στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο,  2. Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*, 3. Ημιδιατροφή, 4. 
Περιηγήσεις  ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής, 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / 
Επαγγελματικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Πύργος Δράκουλα

Μπρασόφ

Βουκουρέστι

5 ημέρες

Specialist

ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (625 χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για σύνορα 
Ευζώνων. Περνώντας περιφερειακά από τα Σκόπια, φτάνουμε στα 
σύνορα της Σερβίας. Διέλευση των συνόρων και εισερχόμαστε στην 
Παλαιά Σερβία. Άφιξη στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα 
της Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε από το φρούριο Καλεμέγκνταν 
χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάββα, τον 
Πύργο Nebosja, που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του 
Ρήγα Φερραίου και θα συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzica και 
Αγία Παρασκευή. Θα δούμε την πλατέια Δημοκρατίας, το Εθνικό 
Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, τον 
Άγιο Σάββα τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων, το 
Μνημειακό κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη, το 
Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος 
στην πόλη. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον μεγάλο 
πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με καταστήματα για φθηνές 
αλλά και ποιοτικές αγορές Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε 
παραδοσιακό σέρβικο εστιατόριο με φολκλορικό πρόγραμμα και 
τοπική κουζίνα. Eπιστροφή στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα: ΝΟΒΙΣΑΝΤ (80+80 χλμ)
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πόλη του Νόβισαντ, 
πρωτεύουσα της Βοιβοντίνα. Άφιξη και περιήγηση πόλης. Θα δούμε 
το κάστρο Petrovaradin, με ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, 
την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο και θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο. Νωρίς το 
απόγευμα επιστροφή στο Βελιγράδι. Το βράδυ σας προτείνουμε 
έξοδο στην μποέμ περιοχή του Βελιγραδίου Skadarljia, μία από τις 
ομορφότερες περιοχές της πόλης, όπου η νυχτερινή ζωή διαρκεί 
μέχρι τις πρωινές ώρες (τσιγγάνικα  βιολιά, παραδοσιακά Σέρβικα 
τραγούδια, bars, clubs).

4η ημέρα: ΑΒΑΛΑ - ΖΕΜΟΥΝ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το το παρατηρητήριο Άβαλα, που 
έχει υψόμετρο 511 μέτρα και από το 2007 έχει ανακηρυχθεί 
προστατευόμενη περιοχή. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το 
περίφημο Ζεμουν, που βρίσκεται στο νέο Βελιγράδι στις όχθες του 
ποταμού Σάββα. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και στη συνέχεια 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Ξενοδοχεία

METROPOL PALACE 5*
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας LUXURY COLLEC-
TION βρίσκεται στο κέντρο του Βελιγραδίου, πολύ κοντά στο κτίριο του 
κοινοβουλίου. Διαθέτει όλες τις ανέσεις για μια πολυτελή διαμονή, όπως 
εστιατόρια, μπαρ, εσωτερική πισίνα με ζεστό νερό, γυμναστήριο, σάουνα, 
υδρομασάζ, σαλόνι ομορφιάς, αίθουσα συνεδριάσεων και πρόσβαση 
στο internet. Τα δωμάτια διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό, 
τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, mini bar, βραστήρα για καφέ ή τσάι, δωρεάν 
πρόσβαση στο internet σεσουάρ.

B HOTELS 4* (1η λειτουργία Απρίλιος 2015)

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή του Νέου Βελιγραδίου. Διαθέτει snack 
bar, εστιατόριο, parking, και Wi-Fi. Τα ευρύχωρα δωμάτιά του διαθέτουν 
αυτόνομο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, τηλέφωνο, Wi-Fi και σεσουάρ.

4 & 5 ημέρες

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο, 2. Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον 
τιμοκατάλογο, 4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής, 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Άγιος Σάββας

5η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (625 χλμ.)
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την ιστορική πόλη 
Νις, όπου γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύντομη περιήγηση 
στην πόλη και μετάβαση στα σύνορα Σερβίας-Σκοπίων. Με τις 
απαραίτητες στάσεις καθοδόν για καφέ και ξεκούραση φτάνουμε 
στην πόλη μας το βράδυ.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - Μ. ΡΙΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ (330χλμ)
Νωρίς το πρωί αναχώρηση για τα σύνορα Προμαχώνα. Κάνοντας 
μία σύντομη στάση στα αφορολόγητα συνεχίζουμε για το ιστορικό 
μοναστήρι της Ρίλλα, που είναι το πιο επιβλητικό και αρχιτεκτονικό 
μνημείο του 10ου αιώνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δωμάτια της 
μονής, η εσωτερική επίπλωση, η διακόσμηση και το παλιό μαγειρείο. 
Θα θαυμάσουμε ανεκτίμητα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, 
όπως τον μεσαιωνικό πύργο Χρέλια, το ξυλόγλυπτο τέμπλο στο 
παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης του Χριστού, παλιές εικόνες και τα 
20.000 βιβλία. Συνεχίζουμε για Σόφια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος. Διαν/ση.

2η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΒΙΤΟΣΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (50χλμ)
Πρόγευμα και εφόσον ο καιρός το επιτρέπει θα μεταβούμε στο 
χιονοδρομικό κέντρο Vitosa. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε 
στη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ 
δεν Γερνάει” είναι το μότο της πόλης, που από το 1879 είναι η 
πρωτεύουσα. Το κέντρο της Σόφιας είναι ένα εκλεκτικό μείγμα 
αρχιτεκτονικών στυλ, που αντιπροσωπεύονται από ιστορικά και 
πολιτιστικά μνημεία, τα οποία άφησαν στο πέρασμα τους οι 
Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι Τούρκοι. Στην 
περιήγησή μας θα δούμε τη Βουλή, το Προεδρικό Μέγαρο, την 
Εκκλησία – σύμβολο της πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην 
κορυφή της έχει χάλκινους και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε προς τιμή 
των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν, όταν το 1878 ο Ρωσικός 
στρατός ελευθέρωσε την Βουλγαρία από την Οθωμανική κυριαρχία 
και θεωρείται ως η καρδιά της πόλης. Η εκκλησία ονομάστηκε από 
τον Αλέξανδρο Νέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως έσωσε την Ρωσία 
το 1240 από τα Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή εκείνη τον 
θεωρούσαν προστάτη άγιο της οικογένειας του τσάρου. Θα δούμε 
ακόμη την πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη 
που βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το 
τζαμί Banya Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με 
τον θεόρατο θόλο της. Τελειώνοντας, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο 
στην πλούσια αγορά της πόλης – μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από 
τα πολλά εμπορικά καταστήματα ή να πιείτε τον καφέ σας στη 
λεωφόρο Βίτοσα. Το βράδυ διασκεδάστε προαιρετικά στο κέντρο 
της πόλης και δοκιμάστε τοπικές σπεσιαλιτέ.

3 & 4 ημέρες

Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία 2. Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας 3. Διατροφή σύμφωνα 
με τον τιμοκατάλογο  4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου 6. 
Τοπικό ξεναγό 7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.

Δώρο η εκδρομή στη Φιλιππούπολη

Στην 3ήμερη εκδρομή η εκδρομή στη Φιλιππούπολη πραγματοποιείται την 2η ημέρα και η ξενάγηση στη Σόφια την τελευταία ημέρα του προγράμματος. 

3η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (240 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φιλιππούπολη, που είναι κτισμένη 
στις όχθες του ποταμού Έβρου. Θα επισκεφθούμε την παλιά πόλη, 
το Λαογραφικό μουσείο Κουγιουμτζόγλου, το σπίτι του Λαμαρτίνου, 
το λόφο των Απελευθερωτών, τον πύργο του Ρολογιού, το Ιμαρέτ 
τζαμί, την εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης και το Ρωμαϊκό 
θέατρο. Επιστροφή στη Σόφια. Διαν/ση.

4η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ)
Πρόγευμα και χρόνο στην αγορά της πόλης. Στη συνέχεια παίρνουμε 
το δρόμο της επιστροφής, κάνοντας μια στάση στο Σαντάνσκι. 
Άφιξη, αργά το απόγευμα στην πόλη μας με τις καλύτερες 
εντυπώσεις.

Φιλιππούπολη
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Ξενοδοχεία

(SHERATON) SOFIA BALKAN 5*
Το πολυτελέστατο ξενοδοχείο, Ελληνικών συμφερόντων, της γνωστής 
αλυσίδας LUXURY COLLECTION βρίσκεται στην καρδιά της πόλης και 
προσφέρει τις πιο σύγχρονες ανέσεις, ικανοποιώντας και τον πιο απατητικό 
επισκέπτη του. Ο ναός του Αλεξάντερ Νέφσκι, η Βουλή, τα Ρωμαικά μνημεία, 
αλλά και το περίφημο εμπορικό κέντρο βρίσκονται λίγα λεπτά μόλις με τα 
πόδια από το ξενοδοχείο. Διαθέτει εστιατόρια, μπαρ, αίθουσα συνεδρίων, 
αίθουσες χαλάρωσης με σπα και μασάζ. Τα δωμάτιά του διαθέτουν 
ρυθμιζόμενο κλιματισμό, τηλέφωνο, τηλεόραση, σεσουάρ, mini μπαρ και 
wifi. Μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας στο καζίνο που συστεγάζεται 
στο ξενοδοχείο. Σας παρέχουμε δωρεάν είσοδο στο γυμναστήριο και τη 
σάουνα, καθώς και voucher για το καζίνο.

BEST WESTERN EXPO SOFIA 4* plus
Το ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται 
ακριβώς δίπλα στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, 
λίγα λεπτά από το εμπορικό κέντρο THE MALL και 
μπροστά από το σταθμό μετρό, προσφέροντας 
έτσι εύκολη πρόσβαση σ’όλα τα αξιοθέατα της 
πόλης. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο 
κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, σεσουάρ, 
Mini bar, safe box, Βραστήρα για καφέ – τσάι και 
πρόσβαση στο Internet. Το ξενοδοχείο διαθέτει 
ακόμη αίθουσες συνεδρίων, γυμναστήριο, 
εστιατόρια, μπαρ, disco-bar.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ:
Έχουμε ετοιμάσει για εσάς μια 

εορταστική βραδιά στο ξενοδοχείο, με 
ειδικά στολισμένη αίθουσα, εορταστικό 
μπουφέ, αλλά και φοκλορικό πρόγραμμα 

με μουσική.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ GALA
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Στη στολισμένη αίθουσα Ball Room 

του ξενοδοχείου
με εορταστικό μπουφέ 
και συνοδεία μουσικής.



1η ημέρα: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (ΜΠΙΤΟΛΑ) - ΟΧΡΙΔΑ
Πρωινή αναχώρηση για την Οχρίδα. Οικονομικές αγορές DUTY FREE, διέλευση συνόρων και επίσκεψη στο Μοναστήρι (Μπίτολα) όπου θα 
δούμε τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και το παζάρι. Άφιξη στην Οχρίδα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο. 

2η ημέρα: ΌΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ 
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Μουσείο Νερού για να θαυμάσουμε τα αρχαιολογικά ευρήματα που χρονολογούνται από τον 12ο - 7ο αιώνα  
π.Χ. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Βυζαντινό μοναστήρι του Οσίου Ναούμ με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες. Εδώ ξεκίνησαν οι Κύριλλος και 
Μεθόδιος, οι Έλληνες μοναχοί να διδάξουν στους Σλάβους την αλφάβητο (Κυριλλικά) και την Βίβλο. Έπειτα μετάβαση στην παλιά πόλη της 
Οχρίδας. Περιήγηση στα καλντερίμια, τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, τις βυζαντινές εκκλησίες (Αγ. Σοφία, Αγ. Νικόλαος) κάτω από το κάστρο 
του Τσάρου Σαμουήλ και τα μικρομάγαζα με τα είδη κεραμικής και λαικής τέχνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο. 

3η ημέρα: ΦΑΡΑΓΓΙ ΡΑΝΤΙΤΣΑ - ΜΟΝΗ ΜΠΙΓΚΟΡΣΚΙ - ΜΑΥΡΟΒΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια διαδρομή κατά μήκος του ποταμού Ντριμ, μέσα από το φαράγγι της Ράντιτσα (38χλμ.) το μεγαλύτερο βατό 
φαράγγι της Ευρώπης. Συνεχίζουμε για το ιστορικό Μοναστήρι  Μπιγκόρσκι και την λίμνη του Μαύροβο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΛΙΜΝΗΣ & ΣΤΡΟΥΓΚΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη της Οχρίδας όπου σας προτείνουμε μίνι Κρουαζιέρα στην πανέμορφη Λίμνη. Χρόνος ελεύθερος 
στην πόλη. Έπειτα μεταφορά για βόλτα στην πόλη της Στρούγκας στον πεζόδρομο κατά μήκος του ποταμού. Επιστροφή στην πόλη μας.

Ξενοδοχείο

METROPOL / BELLEVUE 4*
Τα ξενοδοχεία βρίσκονται ανάμεσα στις όχθες 
της Λίμνης Οχρίδας και τα καταπράσινα δάση 
του Εθνικού Πάρκου Galicica, προσφέρουν 
εκπληκτική θέα στη λίμνη και στα βουνά. Όλα τα 
δωμάτια είναι κομψά διακοσμημένα, διαθέτουν 
κλιματισμό και όλες τις απαραίτητες ανέσεις. 
Επίσης διατίθενται σάουνα, μασάζ, γυμναστήριο 
και casino. Τα ξενοδοχεία είναι μέρος ενός 
θερέτρου που περιλαμβάνει το ξενοδοχείο 
Metropol και το Bellevue και μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τις εγκαταστάσεις και των δυο.

Περιλαμβάνονται:  1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο, 2. Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα 
με τον τιμοκατάλογο, 4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής, 5. Έμπειρο αρχηγό  συνοδό του γραφείου, 6. 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος

3 & 4 ημέρες
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΟΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ (BURGAS) 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα   Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Είσοδος στην Βουλγαρία και μέσω Σβίλεγκραντ και 
Τοποόλοφγκραντ, διασχίζοντας μια όμορφη φυσική διαδρομή στις ήπιες πλαγιές της Στράντζας, θα φτάσουμε στην Μαύρη Θάλασσα, στον 
Πύργο (Βurgas) τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας γενέτειρα του ποιητή μας Κώστα Βάρναλη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΑΡΝΑ - ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και  περνώντας από την τουριστική  Ηλιόλουστη Ακτή  κατευθυνόμαστε προς την πόλη της Βάρνας η οποία 
αποτελεί σημαντικό λιμάνι στα ανατολικά της χώρας, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Είναι γνωστή και ως ”Η Θαλάσσια Πρωτεύουσα” 
ή ”Η Καλοκαιρινή Πρωτεύουσα” της Βουλγαρίας. Η πόλη πήρε το όνομα Στάλιν από το 1949 ως το1956. Θα έχουμε περιήγηση στη μονή 
Αλατζά (XII —XIV) χτισμένη ολόκληρη μέσα σε βράχο αποτελεί έναν από τους πιο συχνά επισκεπτόμενους τουριστικούς χώρους της χώρας. 
Τον Μεσαίωνα ήταν κατοικία ασκητών, ενώ σήμερα εξακολουθεί να προσελκύει τους θαυμαστές της ιστορίας και του μυστικισμού.  Στη 
Βάρνα θα δούμε τη Μητρόπολη, το δραματικό θέατρο και το Ενυδρείο. Ελεύθερος χρόνος στην αγορά και την υπέροχη παραλία για φαγητό 
και βόλτα. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: ΣΩΖΟΠΟΛΗ - ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για την Αγχίαλο όπου θα επισκεφθούμε την Μονή του Αγ. Γεωργίου με εξαιρετικά σπάνιες εικόνες. 
Συνεχίζουμε για την πόλη της Σωζόπολης, την αρχαία Ελληνική πόλη, αφιερωμένη στο θεό Απόλλωνα 30χλμ. νοτίως του Μπούργκας στην 
Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Εδώ θα συναντήσετε τους περισσότερους Έλληνες της Μαύρης Θάλασσας. Θα δούμε την παλιά 
πόλη, τον Ναό του Αγ. Γεωργίου (1867), όπου υπάρχουν οστά του Αγ. Ιωάννη, τον Ναό της Παναγίας κα. Χρόνος για βόλτα και καφέ. Έπειτα 
αναχώρηση για Μεσήμβρια την πόλη με τις 42 εκκλησίες. Η παλιά πόλη είναι προστατευόμενο μνημείο της UNESCO. Θα δούμε τα τείχη της Αγ. 
Σοφίας (παλιά Μητρόπολη) και τα παλιά λουτρά όπου ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος IV ο Παναγιότατος πήγαινε για θεραπεία. Το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε να επισκεφθείτε τη Μητρόπολη & το ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου. Δείπνο, διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ (220 χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη δεύτερη πρωτεύουσα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Αφιξη και θα περιηγηθούμε στην πόλη,  όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε το τέμενος Σελιμιγιέ με τους 4 μιναρέδες, που οικοδομήθηκε αποκλειστικά από τα λάφυρα της εκστρατείας 
των Οθωμανών στην Κύπρο και αποτελεί το αρτιότερο δημιούργημα του κορυφαίου αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν. Από ορισμένα σημεία του 
φαίνεται ο ποταμός Έβρος και η γέφυρα Σαρατσάνε ( 1451 μ.Χ.). Ακόμα θα δούμε το Ρουστέμ Πασά Καραβάν Σεράι, δημιούργημα του 16ου 
αιώνα και που σήμερα λειτουργεί ως ξενοδοχείο, το Τέμενος Έσκι Τζαμί του 15ου αιώνα, το Μπεζεστένι, το Δημαρχείο, το συγκρότημα 
Κουλιγιέ Μπεγιαζήτ ΙΙ, το Μουσείο Υγείας καθώς και το αρχαιολογικό και λαογραφικό μουσείο Αδριανούπολης. Στη συνέχεια ελεύθερος 
χρόνος στη διάθεση μας για αγορές και καφέ. Τελειώνοντας, μετάβαση στο ξενοδοχείο για δείπνο. Διαν/ση.

5η ημέρα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την επιστροφή μας. Με τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη. Στάση 
για φαγητό και συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Άφιξη στην πόλη μας το απόγευμα.

Ξενοδοχείο

HOTEL BULGARIA 4* plus

Σε κεντρική τοποθεσία  διαθέτει 158 όμορφα δωμάτια με υπέροχη θέα στον Κόλπο του Μπουργκάς  ή στο κέντρο της πόλης.Τα κλιματιζόμενα δωμάτια είναι 
εξοπλισμένα με mini bar, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, καλωδιακή τηλεόραση, ραδιόφωνο και μηχανή για τσάι και καφέ. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη πισίνα, 
εστιατόριο, αίθουσα πρωινού και υπηρεσίες spa - μασάζ. Μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας στο καζίνο που συστεγάζεται στο ξενοδοχείο.

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο, 2. Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, 3. Ημιδιατροφή, 4. Περιηγήσεις  
ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής, 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής 
ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Στην 4ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΣΟΥΦΛΙ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (460 χλμ.)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 06.30. Κάνοντας τις απαραίτητες  
στάσεις άφιξη στο Σουφλί, το σταυροδρόμι της ανατολής και της δύσης 
στους “δρόμους του μεταξιού”. Στη συνέχεια μετάβαση  για τα  στα 
σύνορα Καστανιών, έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και ελεύθερος 
χρόνος στα αφορολόγητα είδη. Συνεχίζουμε για το Κάραγατς, όπου 
θα επισκεφθούμε τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Γαλλικής Εταιρείας 
Σιδηροδρόμων, όπου στάθμευε κάποτε το Οριάν Εξπρές. Συνεχίζουμε 
για  Αδριανούπολη, τη δεύτερη πρωτεύουσα της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και 
ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο. 
Διαν/ση.

2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΣΕΛΙΝΑΙΟ ΤΖΑΜΙ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην πόλη, όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να θαυμάσουμε το τέμενος Σελιμιγιέ με τους 4 μιναρέδες, 
που οικοδομήθηκε αποκλειστικά από τα λάφυρα της εκστρατείας των 
Οθωμανών στην Κύπρο και αποτελεί το αρτιότερο δημιούργημα του 
κορυφαίου αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν. Από ορισμένα σημεία του φαίνεται 
ο ποταμός Έβρος και η γέφυρα Σαρατσάνε ( 1451 μ.Χ.). Ακόμα θα δούμε 
το Ρουστέμ Πασά Καραβάν Σεράι, δημιούργημα του 16ου αιώνα και που 
σήμερα λειτουργεί ως ξενοδοχείο, το Τέμενος Έσκι Τζαμί του 15ου αιώνα, 
το Μπεζεστένι, το Δημαρχείο, το συγκρότημα Κουλιγιέ Μπεγιαζήτ ΙΙ, το 
Μουσείο Υγείας καθώς και το αρχαιολογικό και λαογραφικό μουσείο 
Αδριανούπολης. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος στη διάθεση μας για 
αγορές και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για δείπνο. Διαν/ση.

3η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΡΑΙΔΕΣΤΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε για ημερήσια εκδρομή στη Ραιδεστό. 
Σημαντικός εμπορικός, συγκοινωνιακός κόμβος και μεγάλο λιμάνι 
στη θάλασσα του Μαρμαρά. Θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό 
Εθνογραφικό Μουσείο, όπου εκτίθενται μεταξύ άλλων και 
ευρήματα από την αρχαία Πέρινθο και τη γύρω περιοχή, τη 
συνοικία με τα παλιά ελληνικά σπίτια και τελειώνοντας θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της περιοχής 
“Tekira Alisveris Merkezi”. Εναλλακτικά, μπορείτε να περπατήσετε 
στη μεγάλη προκυμαία, όπου οι μυρωδιές από τα τοπικά 
εδέσματα (φημισμένα κρεατικά) θα σας βάλουν σε πειρασμό να 
τα απολαύσετε με εκλεκτό ρακί. Επιστροφή αργά το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο μας για να πάρουμε το δείπνο. Διαν/ση.

4η ημέρα: 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ - ΒΙΖΥΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε το οδοιπορικό μας στην Ανατολική Θράκη 
με πρώτο σταθμό τις 40 Εκκλησιές, πρωτεύουσα του ομώνυμου 
νομού στους πρόποδες του Μικρού Αίμου. Εδώ στις αρχές του 
20ου αιώνα, η τοπική κοινότητα αριθμούσε 10.000 Έλληνες! 
Επίσκεψη στο μικρό μουσείο με τα Αρχαϊκά, Ρωμαϊκά, Βυζαντινά 
και Οθωμανικά εκθέματα. Συνεχίζουμε με σύντομη επίσκεψη στο 
χωριό Βιζύη, γενέτειρα του μεγάλου μας λογοτέχνη Γεωργίου 
Βιζυηνού, όπου βρίσκεται και ο περίφημος Ναός της Αγίας Σοφίας. 
Αμέσως μετά παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής.  Περνώντας 
από τα σύνορα των κήπων και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις 
άφιξη το βράδυ στην πόλη μας με τις καλύτερες  εντυπώσεις.

Ξενοδοχεία

MARGI HOTEL 5*
Το πολυτελέστατο ξενοδοχείο βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της 
πόλης και ακριβώς δίπλα από το μεγάλο ομώνυμο εμπορικό κέντρο.. Όλα 
τα δωμάτια του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, 
mini bar, σεσουάρ, τηλέφωνο και βραστήρα για καφέ ή τσάι. Το ξενοδοχείο 
διαθέτει ακόμη πάρκινγκ, μπαρ, καφέ, εστιατόρια, παιδική και εσωτερική 
πισίνα, σάουνα, ατμόλουτρο, χαμάμ, γυμναστήριο και υδρομασάζ. Το 
ξενοδοχείο προσφέρει και δωρεάν χρήση wi-fi στους κοινόχρηστους 
χώρους. Μην ξεχάσετε να απολαύσετε ένα ποτό στο μπαρ του ξενοδοχείου 
ή να γευτείτε διάφορες τοπικές σπεσιαλιτέ και γεύσεις από διεθνή κουζίνα 
στο πολυτελές εστιατόριό < GREEN >.

Περιλαμβάνονται:  1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο, 2. Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα 
με τον τιμοκατάλογο, 4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής, 5. Έμπειρο αρχηγό  συνοδό του γραφείου, 6. 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

3 & 4 ημέρες

Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος

EDIRNE PALACE BOUTIQUE
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, προσφέροντας έυκολη 
πρόσβαση σε όλα τα σημαντικά αξιοθέατα. Τα δωμάτιά του διαθέτουν 
ρυθμιζόμνο κλιματισμό, τηλεόραση, τηλεφωνο, σεσουάρ, ψυγείο. Το 
ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη εστιατόριο, μπαρ, Wi-Fi, parking.



3η ημέρα: ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΑ - ΑΪΒΑΛΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στην περίφημη αρχαία 
Περγάμο, στο αρχαιολογικό μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο 
του Ασκληπιού. Έπειτα μετάβαση στα Μοσχονήσια στη νότια είσοδο 
του Αδραμυττηνού κόλπου, έναντι της νήσου Λέσβου, όπου θα 
επισκεφθούμε το ναό των Ταξιαρχών. Πρόκειται για τις αρχαίες 
«Εκατόνησους» ή «Ασκανίους νήσοι». Γεύμα εξ ιδίων και επίσκεψη 
στους δρόμους της πρώην ελληνικής συνοικίας. Επιστροφή στο 
Αϊβαλί και χρόνος ελεύθερος στην γραφική πόλη.

4η ημέρα: ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ -  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Τσανάκαλε. 
Διάπλους Ελλησπόντου με το καράβι για την Ευρωπαϊκή ακτή. 
Άφιξη στην πανέμορφη Καλλίπολη (γενέτειρα της Εθνικής μας 
τραγουδίστριας Σοφίας Βέμπο). Συνεχίζουμε τον δρόμο της 
επιστροφής,  περνάμε τα σύνορα και φτάνουμε στην πόλη μας το 
βράδυ.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΤΡΟΙΑ - ΑΪΒΑΛΙ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για Καβάλα, 
Αλεξανδρούπολη. Διέλευση συνόρων με στάση στο κατάστημα 
αφορολόγητων ειδών DUTY FREE και είσοδος στην Τουρκία. Διέλευση 
από Κεσσάνη, Καλλίπολη, διάβαση του « Αιγός Ποταμοί», της Αρχαίας 
Σηστού και άφιξη στη Μάδυτο (Εσέαμπατ) από όπου θα πάρουμε 
το καράβι για Δαρδανέλια (Τσανάκαλε). Αποβίβαση και ελεύθερος 
χρόνος στην πόλη. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Ομηρική Τροία. 
Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη που χαλάστηκε 9 φορές. Ζήστε 
το ΕΠΟΣ της Ιλιάδας «μεταφορικά» ανάμεσα σε Ήρωες όπως ο 
Αχιλλέας , ο Έκτορας, ο Αίαντας, ο Πρίαμος, ο Αγαμέμνονας, ο 
Πάρης, ο Οδυσσέας , ο Ρήσος, ο Μενέλαος κ.α. Αναχώρηση για 
το Αϊβαλί (Κυδωνίες), άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: ΑΪΒΑΛΙ - ΦΩΚΑΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το παραθαλάσσιο προάστιο των 
Φωκαίων με τα στενά δρομάκια, τις φημισμένες ψαροταβέρνες 
και τις ελληνικές συνοικίες με τα γραφικά σπίτια, τελευταία ένδειξη 
του τοπικού ελληνισμού. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι κατεξοχήν 
παραθαλάσσιος οικισμός των διαφόρων νομών Σμύρνης , Αιδηνίου 
και  Μαγνησίας. Στη συνέχεια μετάβαση στην Σμύρνη, περιήγηση με 
το λεωφορείο στην ιστορική συνοικία, το Παλιό Κορδελιό, τη νέα 
παραθαλάσσια διαδρομή, τα αρχοντικά σπίτια των ελλήνων, τα 
προξενεία και τέλος στην ιστορική προκυμαία που αναχώρησε για 
τον ελλαδικό χώρο ο Ελληνισμός. Χρόνος ελεύθερος για αγορές 
και γεύμα εξ ιδίων. Αναχώρηση για επιστροφή στο Αϊβαλί, άφιξη στο 
ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

Οδικές εκδρομές εξωτερικού57

Ξενοδοχεία

KALIF 3*
Το 3 αστέρων Kalif Hotel βρίσκεται στο διάσημο θέρετρο North Agean και 
προσφέρει άνετη διαμονη. Διαθέτει συνολικά 103 δωμάτια, με ρυθμιζόμενο 
κλιματισμό. Κάθε δωμάτιο έχει μπαλκόνι με θέα είτε στη θάλασσα είτε στους 
κήπους. Οι εγκαταστάσεις αναψυχής του ξενοδοχείου περιλαμβάνουν lob-
by, καφετέρια, εστιατόριο, bar, γυμναστήριο με σάουνα και μια αίθουσα 
παιχνιδιών με πινγκ πονγκ και μπιλιάρδο.

GRAND TEMIZEL 5*
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στην τουριστική παραλία Sarim-
sakli, 8χλμ από το κέντρο της πόλης. Διαθέτει δωρεάν Wi-Fi και parking. 
Όλα τα δωμάτια περιλαμβάνουν μπαλκόνι, κλιματισμό, ιδιωτικό μπάνιο 
και δορυφορική τηλεόραση.Για να χαλαρώσουν, οι επισκέπτες μπορούν 
να απολαύσουν τη σάουνα, τη μπανιέρα-υδρομασάζ ή το τούρκικο 
ατμόλουτρο. Υπάρχουν επίσης πολλές επιλογές για φαγητό και ψυχαγωγία, 
μεταξύ των οποίων 3 εστιατόρια, 1 σνακ μπαρ και 3 μπαρ.

CINAR HOTEL 4*
Το καινούργιο ξενοδοχείο Cinar, βρίσκεται ακριβώς μπροστά στη θάλασσα 
Προσφέρει εξωτερική πισίνα και δωμάτια με θέα στη θάλασσα. Η παραλία Sa-
rimsakli απέχει μόλις 20 μέτρα. Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi πρόσβαση σε όλους 
τους χώρους. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια περιλαμβάνουν μίνι μπαρ, δορυφορική 
τηλεόραση, μπαλκόνι και στεγνωτήρα μαλλιών. Το κεντρικό εστιατόριο του 
ξενοδοχείου σερβίρει πρωινό και δείπνο σε μπουφέ. Μπορείτε επίσης να 
επισκεφθείτε το εστιατόριο Terrace με πανοραμική θέα ή να απολαύσετε 
δροσιστικά ποτά από το pool bar, το lobby bar ή το beach bar. Το κέντρο της 
πόλης Sarimsakli βρίσκεται σε απόσταση 400 μέτρων.

4 ημέρες

Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία 2. Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας 3. Ημιδιατροφή,   
4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου 6. Τοπικό ξεναγό 7. Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.



1η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΙΝΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΝΗΣΑΚΙ  
Αναχώρηση στις 07.30 και διαμέσου της Εγνατίας οδού άφιξη στο 
Μπιζάνι στο περίφημο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Π. Βρέλλη. 
Εξαιρετικά ομοιώματα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της 
ελληνικής ιστορίας βρίσκονται εκεί για να σας θυμίσουν μερικές 
από τις μορφές που σημάδεψαν τον τόπο. Επόμενη επίσκεψη το 
περίφημο σπήλαιο του Περάματος, που η φύση το έκτιζε σταγόνα 
χιλιάδες χρόνια και θεωρείται το μεγαλύτερο των Βαλκανίων. 
Συνεχίζουμε για τα Ιωάννινα και το ξενοδοχείο, τακτοποίηση. Έπειτα 
θα μεταβούμε με καραβάκι στο νησάκι της Κυρά Φροσύνης, με 
τα πολλά μοναστήρια. Θα επισκεφθούμε την Φιλανθρωπινή και το 
μοναστήρι του Αγ Παντελεήμονα, όπου το 1822 σκότωσαν τον Αλή 
Πασά. Χρόνος ελεύθερος, διαν/ση. 

2η ημέρα: ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Μπουραζάνι, μέσα σε ένα θαυμάσιο 
τοπίο, κοντά στα Ελληνο-αλβανικά σύνορα, το μοναστήρι της 
Μολυβδοσκέπαστης (του 670) και το πολεμικό μουσείο του 
Ελληνοιταλικού πολέμου (1940-41) στο Καλπάκι. Συνεχίζουμε για 
τα περίφημα Ζαγοροχώρια.  Στο κεντρικό Ζαγόρι, θα θαυμάσουμε 
την άγρια φυσική ομορφιά και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική 
των σπιτιών. Θα δούμε γραφικά τοξωτά πέτρινα γεφύρια και στο 
Μονοδένδρι το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής (1412) κτισμένο 
σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της χαράδρας του Βίκου. 
Γεύμα ατομικά στο γραφικό κεφαλοχώρι, την πατρίδα του Γιάννη 
Βηλαρά και της Μαρίκας Κοτοπούλη στην καρδιά του Ζαγορίου, 
το Τσεπέλοβο. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος, διαν/ση.

3η ημέρα: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μαγευτικό Αργυρόκαστρο (Gjirokas-
tra), προπύργιο της ορθοδοξίας και του Ελληνισμού της Αλβανίας. 
Η πόλη είναι κτισμένη στην πλαγιά που περιβάλλει την ακρόπολη, 
σε ένα οροπέδιο. Θα επισκεφθούμε το εντυπωσιακό κάστρο που 
περιλαμβάνει ένα στρατιωτικό μουσείο, κατειλημμένα πυροβόλα, 
ενθύμια της Κομμουνιστικής αντίστασης κατά της Γερμανικής 
κατοχής, καθώς και κατειλημμένο αεροσκάφος της Αμερικανικής 
Πολεμικής Αεροπορίας. Θα δούμε την ακρόπολη της πόλης και θα 
θαυμάσουμε πανοραμικά το τοπίο ενός ιδιαίτερα παραδοσιακού 
χώρου που τελεί υπό την προστασία της UNESCO. Ελεύθερος 
χρόνος για περιήγηση στα στενά της πόλης. Συνεχίζουμε για τους 
Άγιους Σαράντα. Θα εντυπωσιαστείτε από τη ρυμοτομία και τα 
καινούργια κτίρια, όπως επίσης και από τη σύγχρονη υποδομή που 
υπάρχει. Η παραλιακή διαδρομή, θα σας φέρει πολύ κοντά στην 
Κέρκυρα, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεχη στο Δημοτικό Εθνογραφικό 
Μουσείο Ιωαννίνων το οποίο βρίσκεται μέσα στο κάστρο και 
στεγάζεται στο τζαμί του Ασλάν πασά(17ος αιώνας). Το σημαντικό 
αυτό Μουσείο φιλοξενεί τρεις συλλογές, αντιπροσωπευτικές των 
κατοίκων του κάστρου κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας 
του: χριστιανική, εβραϊκή και μουσουλμανική. Επίσης μπορεί κανείς 
να δει όπλα και ενδυμασίες χαρακτηριστικές της περιόδου της 
Τουρκοκρατίας. Στη συνέχεια αναχώρηση για το χωριό που διατηρεί 
τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, το Μέτσοβο. Θα επισκεφθούμε 
το αρχοντικό Τοσίτσα (μουσείο λαϊκής τέχνης) και την πινακοθήκη 
του Ε.Αβέρωφ (με πίνακες και γλυπτά των σημαντικότερων Ελλήνων 
καλλιτεχνών). Γεύμα ατομικά στην γραφική πλατεία. Χρόνος 
ελεύθερος. Αναχώρηση για την πόλη μας.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 08:00. 
Περνώντας από Τέμπη, Βόλο, Στυλίδα, θα καταλήξουμε στο 
γραφικό χωριό Κορυσχάδες. Θα εχουμε χρόνο να απολαύσουμε 
το διατηρητέο οικισμό, που είναι περικυκλωμένος από έλατα και 
ειναι χτισμένος σε υψόμετρο 960 μέτρων ανάμεσα στις κορυφές 
Παλαιόκαστρο, Λεκογιάννη και Ψηλό Κοτρόνι. Το χωριό είναι ένα 
από τα ιστορικότερα της Ελλάδας, καθώς εδώ συνεδρίασε, στις 
14 Μαΐου 1944, η πρώτη εθνοσυνέλευση της Ελεύθερης Ελλάδας 
και έλαβε χώρα, στο Δημοτικό Σχολείο. Θα γευματίσουμε και 
τελειώνοντας θα αναχωρήσουμε για τον τελικό προορισμό μας, το 
περίφημο Καρπενήσι. Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια.

2η ημέρα: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟΥ (70χλμ.)
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη Μονή Προυσού, όπου στη διαδρομή 
μας θα δούμε το Μικρό Χωριό, από το οποίο θα απολαύσουμε 
την υπέροχη θέα και το πυκνό δάσος από έλατα. Φθάνοντας στη 
συνέχεια στο μοναστήρι Προυσού, θα περιηγηθούμε στη μονή, που 
δεσπόζει σε ενα απο τα πιο άγρια τοπία της περιοχής, μεταξύ των 
βουνών Χελιδόνα, Καλιακούδα και της οροσειράς του Τυμφρηστού. 
Θα δούμε το μουσείο που φιλοξενεί μια αξιόλογη συλλογή από 
παλαιά χειρόγραφα, παλαιότυπα βιβλία και πολύτιμα εκκλησιαστικά 
σκεύη και κειμήλια, αν και μεγάλο μέρος τους καταστράφηκε όταν οι 
Γερμανοί πυρπόλησαν τη μονή, στις 16 Αυγούστου 1944. Μπαίνοντας 
στη μονή συναντάμε το κοιμητήριο των πατέρων, το βαπτιστήριο, 
αλλά και το Σχολείο Ελληνικών Γραμμάτων που χτίστηκε το 1819. 
Η θαυματουργή εικόνα φυλάσσεται, μέσα σε ένα σπήλαιο. Λέγεται 
ότι φιλοτεχνήθηκε κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο και σήμερα 
διακρίνονται μόνο το πρόσωπο της Παναγίας και του Ιησού, 
καθώς τα υπόλοιπα είναι καλυμμένα με ασήμι, δώρο του Γεωργίου 
Καραϊσκάκη που γιατρεύτηκε από θέρμη, αφού πέρασε έξι μήνες 
στη μονή. Η μονή γιορτάζει στις 23 Αυγούστου. Αργά το απόγευμα 
παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για το ξενοδοχέιο μας.

3η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ - ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ (100 χλμ.)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στο γραφικό Καρπενήσι. Θα 
περπατήσουμε στην πλακόστρωτη πλατεία, που περυτριγυρίζεται 
από πλατάνια, βρύσες. Θα δούμε τη Μητρόπολη, την εκκλησία 
της Αγίας Τριάδας, η οποία διαθέτει πλούσια συλλογή αξιόλογων 
βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων. Συνεχίζοντας, θα δούμε 
στην τοποθεσία Κεφαλόβρυσο, που αποτελεί θαυμάσιο χώρο 
αναψυχής, με υπεραιωνόβια πλατάνια, πεζούλες και τρεχούμενα 
νερά, το μνημείο του Μάρκου Μπότσαρη. Μάλιστα, στην 
περιοχή λειτουργεί ιχθυοτροφείο όπου εκτρέφονται πέστροφες. 
Τελειώνοντας, θα περάσουμε από τον ποταμό Μέγδολα, για να 
καταλήξουμε στη λίμνη των Κρεμαστών, η οποία αποτελεί την 
μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδας.  Η λίμνη βρίσκεται ανάμεσα 
στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας και  Ευρυτανίας, που ενώνονται 
μέσω της  Γέφυρας της Επισκοπής. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το 
απόγευμα και εντυπωσιασμένοι από τα υπέροχα τοπία, επιστρέφουμε 
στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΥΠΑΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρόγευμα και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγάθωνος. Συνεχίζουμε 
για την Υπάτη με τις ιαματικές πηγές της, που είναι φημισμένες από 
τους Ρωμαϊκούς ακόμη χρόνους. Θα θαυμάσουμε τον Καταρράχτη, 
στην είσοδο της πόλης, που τα νερα του κινούσαν παλαιότερα 
πέντε μύλους. Χρόνος ελεύθερος για φωτογραφίες. Στη συνέχεια 
παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Άφιξη αργά το απόγευμα στην 
πόλη μας με τις καλυτερες εντυπώσεις.

3 & 4 ημέρες

Κοινά και για τις 2 εκδρομές
Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον 
τιμοκατάλογο, 4. Περιηγήσεις  ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου 6. Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος. Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η εκδρομή στην Υπάτη.



1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΛΟΣ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08.00 με προορισμό το 
Πήλιο. Μαγευτικές  εικόνες ξετυλίγονται μπροστά μας περπατώντας 
τη Μακρυνίτσα, το μπαλκόνι του  Πηλίου, με πανέμορφη θέα στον 
Παγασητικό. Μετά τον καφέ μας, συνεχίζουμε για την Πορταριά, το 
παλαιότερο και κυριότερο χωριό του Πηλίου και έπειτα στα Χάνια. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΧΑΝΙΑ - ΖΑΓΟΡΑ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ
Αναχώρηση μετά το πρόγευμα για τη Ζαγορά, που γνώρισε μεγάλη 
άνθηση τον 17ο, 18ο αιώνα. Μετά τον καφέ μας επίσκεψη στο 
σχολείο του Ρήγα Φεραίου και συνεχίζουμε για τον Αγ. Ιωάννη, 
χωριό που συνδυάζει βουνό και θάλασσα με υπέροχη θέα στο Αιγαίο. 
Στη συνέχεια θα μας γοητεύσει η Τσαγκαράδα, με την πηλιορίτικη 
αρχιτεκτονική και τον αιωνόβιο πλάτανο στην Αγ. Παρασκευή. Γεύμα 
και επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική 
διασκέδαση σε κάποια γραφική ταβέρνα του Βόλου.

3η ημέρα: ΤΡΑΙΝΟ ΠΗΛΙΟΥ - ΜΗΛΙΕΣ - ΒΥΖΙΤΣΑ - ΒΟΛΟΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και μετάναση στα Άνω Λεχώνια από 
όπου θα πάρουμε το  φημισμένο γραφικό «τραίνο του Πηλίου» 
για μια υπέροχη  ανάβαση στις πλαγιές  του βουνού. Μια από τις 
πιο στενές σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο (60 εκατοστά) 
φιλοξενεί τα 4 βαγόνια του «Μουτζούρη», όπως λεγόταν κάποτε, για  
να δηλώσει την ατμοκίνηση και τον καπνό που άφηνε στο πέρασμά 
του. Η  διαδρομή είναι ορεινή, διασχίζοντας τις κατάφυτες πλαγιές, 
με την πυκνή  βλάστηση από πλατάνια και πουρνάρια. Η μοναδική 
στάση του τραίνου γίνεται για μόλις 15 λεπτά, στην Άνω Γατζέα, 
για να συνεχίσει “ξεφυσώντας” και λικνίζοντας τα βαγόνια του, για 
μια διαδρομή συνολικού μήκους 15 χιλιομέτρων και χρόνου περίπου 
90 λεπτών. Ο σταθμός Μηλεών είναι και το τέρμα της διαδρομής. 
Από εδω ξεκινάει το γραφικό καλντερίμι που οδηγεί στο κέντρο του 
χωριού. Παραδοσιακοί ξενώνες, ταβέρνες, η εκκλησία των Ταξιαρχών 
που χτίστηκε πριν το 1741, το λαογραφικό μουσείο και η βιβλιοθήκη, 
μία από τις παλαιότερες στην Ελλάδα είναι τα αξιοθέατα που θα 
δούμε. Επίσης, θα δούμε τη Βυζίτσα, το χωριό που κέρδισε το «Χρυσό 
Μήλο», σαν ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα παραδοσιακά χωριά, 
με τα ωραία και εντυπωσιακά αρχοντικά. Στη συνέχεια μετάβαση 
στο Βόλο και ελεύθερος χρόνος στη γραφική παραλία της πόλης για 
φαγητό και καφέ. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα: ΒΟΛΟΣ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχώρηση με προορισμό τους εντυπωσιακούς και 
ιστορικούς όγκους των Μετεώρων. Επίσκεψη των μονών Αγ. 
Στεφάνου και Βαρλαάμ. Γεύμα στην Καλαμπάκα και αναχώρηση για 
τα Τρίκαλα. Στάση για καφέ και συνεχίζουμε για την πόλη μας, όπου 
θα φθάσουμε αργά το βράδυ.

Κοινά και για τις 2 εκδρομές
Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο   
4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Οδικές εκδρομές στην Ελλάδα59

Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος.

1η ημέρα: ΜΕΤΣΟΒΟ - ΚΡΑΝΙΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Αναχώρηση στις 07:30 από τα γραφεία μας με πρώτο προορισμό το 
Μέτσοβο, μέσω της νέας  Εγνατίας οδού. Παραμονή για μια βόλτα 
και γνωριμία με τον παραδοσιακό οικισμό, και στη συνέχεια από το 
Μουργκάνι φθάνουμε στην Κρανιά (1.140 μ.) ένα από τα μεγαλύτερα 
βλαχοχώρια της περιοχής Ασπροποτάμου με το πέτρινο γεφύρι 
Κατούνα (1860), το ξωκκλήσι του προφήτη Ηλία (1880) την προτομή 
και τον σταυρό στο σημείο που δίδαξε ο Πατροκοσμάς ο Αιτωλός 
στα 1777. Περπατώντας λίγα μέτρα, θα ανακαλύψουμε κρυμμένη 
μέσα στο δάσος την εκκλησία του δωδεκάτρουλου Τιμίου Σταυρού, 
σπάνιας αρχιτεκτονικής, και θα προχωρήσουμε προς την Πολυθέα 
όπου από ψηλά η θέα είναι καταπληκτική. Συνεχίζουμε για το 
ξενοδοχείο στην Καλαμπάκα. Δείπνο, διαν/ση.
 
2η ημέρα: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στα περίφημα 
Μετέωρα, ένα θαύμα της φύσης από τα σημαντικότερα κέντρα 
του Ορθοδόξου Μοναχισμού. Περιήγηση στα μοναστήρια 
Βαρλαάμ και μεγάλο Μετέωρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για 
το μεσημεριανό μας γεύμα. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος 
να περπατήσετε στο γραφικό χωριό ή να απολαύσετε τις 
παροχές του ξενοδοχείου και το βράδυ το εορταστικό δείπνο.     

3η ημέρα: ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για ένα μαγευτικό 
τοπίο εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, την Λίμνη Πλαστήρα. Θα 
επισκεφθούμε τα μοναστήρια που κοσμούν την τοποθεσία. Χρόνος 
ελεύθερος για περίπατο στις όχθες της λίμνης. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΑΧΕΛΩΟΣ - ΠΕΡΤΟΥΛI - ΕΛΑΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και μέσω Τρικάλων φθάνουμε στην Παλιοκαριά με 
το πέτρινο γεφύρι της (16ος αιώνας) πάνω σε παραπόταμο του 
Αχελώου, τους καταρράκτες και τη λιμνούλα της. Και συνεχίζουμε 
για τα χωριά που θα μείνουν για λίγο ακόμα στο χάρτη, αφού το 
φράγμα που κατασκευάστηκε δίπλα τους θα γεμίσει νερά και στη 
θέση τους θα δημιουργηθεί τεχνητή λίμνη. Είναι τα χωριά Μεσοχώρι 
και Αρματολικό, τα οποία φροντίστε να φωτογραφίσετε. Από ψηλά 
θα δούμε το φράγμα, θα κατέβουμε στον Αχελώο σε ένα τελευταίο 
μαγευτικό φυσικό τοπίο, που αργότερα θα είναι διαφορετικό. Θα 
ανέβουμε στα λιβάδια Περτουλίου για φαγητό, καφέ στην Ελάτη, 
και επιστροφή στην πόλη μας αργά το απόγευμα με τις καλύτερες 
εντυπώσεις



ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το 
γραφείο σχεδιάζει, ρυθμίζει και συντονίζει τις υπηρεσίες 
που αναφέρονται στο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί 
ή στο πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τους πελάτες, 
έναντι ενός τιμήματος (τιμής). Η τιμή αυτή βασίζεται 
στισ υπηρεσίες που περιγράφονται, στην ισοτιμία ξένων 
νομισμάτων με το Ευρώ και τις τιμές ναύλων, κομίστρων, 
φόρων και τελών που ισχύουν κατά την σχεδίαση και 
την κοστολογική διαδικασία. Το γραφείο διατηρεί το 
δικαίωμα αυξομείωσης των τιμών που περιλαμβάνονται 
στο πρόγραμμα σε περίπτωση μεταβολών του 
κόστους μεταφοράς, των καυσίμων και αλλαγών των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Τροποποιήσεις στοιχείων του ταξιδιού
Α) Αν και το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα 
το πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού σχεδιάζοντας 
κάθε λεπτομέρεια από πολύ πιο νωρίς, υπάρχει το 
ενδεχόμενο της τροποποίησης του που οφείλεται στο 
γεγονός της χρησιμοποίησης τρίτων ως προμηθευτών 
επί των οποίων δεν έχει άμεσο έλεγχο όπως αεροπορικές 
και ναυτιλιακές εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές και 
άλλες τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίοι είναι δυνατόν 
να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Λόγω 
του καθαρά διαμεσολαβητικού του ρόλου οι ευθύνες 
του Γραφείου εντοπίζονται μόνον σε περιπτώσεις 
παραλήψεων και οργανωτικών αδυναμιών. Παρά τον 
σαφή αυτόν διαμεσολαβητικό του ρόλο το Γραφείο 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες των Πελατών του, δεν μπορεί όμως να 
θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν μπορεί να 
προβλέψει ή να ελέγξει όπως: α) Για τυχόν μεταβολές ή 
τροποποιήσεις που συμβούν πριν και κατά τα διάφορα 
στάδια του ταξιδιού προερχόμενες από τις υπηρεσίες των 
αεροπορικών και μεταφορικών εταιρειών και πρακτορείων 
(καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων, αλλαγές 
τύπου αεροσκαφών, υπεράριθμες κρατήσεις, απώλειες 
αποσκευών κλπ), β) Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες 
οργανικές επιπτώσεις απο κλιματολογικές συνθήκες, 
αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές 
ζώνες, υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις 
ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας. γ) Μεταβολές 
οποιασδήποτε υπηρεσίας είτε του προγράμματος 
ολόκληρου, οφειλόμενες σε “ανώτερη βία” (πόλεμος ή 
απειλή πολέμου, θεομηνίες, τρομοκρατικές ενέργειες, 
απεργίες, πολιτική αναταραχή κλπ). δ) Φθορά, απώλεια ή 
κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων 
ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιασδήποτε συνέπειας 
από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη.
Β) Πριν την εκτέλεση του ταξιδιού το γραφείο διατηρεί το 
δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα της εκδρομής 
και να αναπροσαρμόσει την τιμή της. Στην περίπτωση 
αυτή ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή 
του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει 
προκαταβάλει χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση. Κατά 
την εκτέλεση της εκδρομής ο αρχηγός αυτής διατηρεί 
το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο 
αυτής, εάν κρίνει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον 
των εκδρομέων και εξυπηρετεί την καλύτερη εκτέλεση 
του γενικότερου προγράμματος. Όλα τα έκτατα έξοδα 
(επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, μεταφορές κλπ) που 
προκύπτουν απο την τροποποίηση μέρους ή όλου του 
προγράμματος λόγω έκτατων γεγονότων ή γεγονότων 
ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του Γραφείου 
επιβαρύνουν αποκλειστικά τους εκδρομείς. Το Γραφείο 
διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που 
αναγράφεται στο πρόγραμμα με άλλο ίδιας κατηγορίας.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Το Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή 
λόγω μικρής συμμετοχής το αργότερο τρείς ημέρες 
πριν την αναχώρηση. Ακύρωση της εκδρομής μπορεί 
να γίνει και για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που 
το Γραφείο κρίνει σκόπιμους. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
προτείνει κάποια άλλη εκδρομή της ίδιας τιμής και 
ποιότητας. Αν ο πελάτης δεν δεχθεί τότε επιστρέφεται 
το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεμία άλλη απαίτηση 
αναγνωρίζεται ή γίνεται αποδεκτή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
Κάθε εκδρομέας είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την 
εξασφάλιση και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών 
εγγράφων που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στην 
εκδρομή, (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικά, άδειες, 
βίζα κλπ), και καμια ευθύνη δε φέρει το γραφείο. Σε 
περίπτωση που ανατίθεται στο Γραφείο η εξασφάλιση 
των απαραίτητων εγγράφων, το Γραφείο δεν ευθύνεται 
σε περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας εκδόσεως των. 
Οι εκδρομείς υποχρεούνται στην υποβολή

ειλικρινών και γνήσιων δηλώσεων προς τις αρμόδιες 
αρχές πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε 
περίπτωση που οι αρχές δεν επιτρέψουν την έξοδο ή 
είσοδο σε κάποιον εκδρομέα είτε λόγω μη υποβολής 
ειλικρινούς δηλώσεως είτε λόγω απαγορεύσεως ή 
περιορισμών επιβληθέντων στο πρόσωπό του, τότε 
ο εκδρομέας δεν δικαιούται επιστροφής οιουδήποτε 
χρηματικού ποσού που κατέβαλε προς το γραφείο. Βασική 
υποχρέωση των εκδρομέων είναι η έγκαιρη προσέλευσή 
των στους ορισμένους κατά το πρόγραμμα τόπους και 
χρόνους. Σε περίπτωση καθυστέρησης του εκδρομέα και 
μη έγκαιρης προσέλευσης του στον καθορισμένο τόπο 
ή χρόνο για την εκτέλεση του προγράμματος (όπως 
ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα) ο αρχηγός έχει 
το δικαίωμα ν’ αποχωρήσει, με συνέπεια ο εκδρομέας 
να χάσει την εκδήλωση χωρίς να δικαιούται οιαδήποτες 
αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων. Στην περίπτωση 
αυτή ο εκδρομέας πρέπει να επανασυνδεθεί με το 
γκρουπ με δικά του έξοδα.

Πληρωμή – Κρατήσεις θέσεων συμμετοχής
Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής 
πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής 
ίσης με το 40% της αξίας της εκδρομής. Η δήλωση 
συμμετοχής γίνεται από τον συμμετέχοντα ή τον 
εκπρόσωπο των συμμετεχόντων (ομαδικές εκδρομές 
φορέων, συλλόγων, ατόμων κλπ). Τηλεφωνικές ή 
άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με την 
πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν ισχύουν 
και δεν δεσμεύουν το Γραφείο. Δήλωση συμμετοχής 
επίσης μπορεί να γίνει και σε συνεργαζόμενα με το 
Γραφείο τρίτα γραφεία (τα οποία λειτουργούν ως 
“πωλητές”) και τα οποία έχουν υποχρέωση να εκδώσουν 
σχετικά παραστατικά δεσμευόμενα έτσι συμβατικά 
έναντι του Πελάτη, υπό την προϋπόθεση και πάλι της 
πληρωμής της ανάλογης προκαταβολής. Η εξόφληση 
του υπόλοιπου τιμήματος της αξίας του ταξιδιού πρέπει 
να έχει γίνει στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από 
την ημέρα κατάθεσης της προκαταβολής έως επτά (7) 
ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Σε αντίθετη 
περίπτωση το Γραφείο δεν δεσμεύεται και δεν θεωρείται 
έγκυρη η συμμετοχή του Πελάτη στην εκδρομή, ενώ η 
δοθείσα προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του Γραφείου ως 
αποζημίωση του. Μετά την εξόφληση του τιμήματος της 
αξίας της εκδρομής και την έκδοση και παραλαβή των 
σχετικών παραστατικών, υφίσταται η συμβατική δέσμευση 
των αντισυμβαλλομένων, Γραφείου και Πελάτη. Με την 
υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, είτε απευθείας στο 
Γραφείο από τον ενδιαφερόμενο ή τον εκπρόσωπο του 
ή με τραπεζικό έμβασμα, είτε μέσω άλλου ταξιδιωτικού 
γραφείου, οι συμμετέχοντες αποδέχονται αυτομάτως και 
όλους τους όρους συμμετοχής που παρατίθενται στο 
παρόν.

Ακύρωση συμμετοχής
Εάν ο συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας 
Πελατών ή οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να 
ακυρώσει την συμμετοχή του πρέπει να δηλώσει αυτό 
εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την ημέρα παραλαβής 
της εγγράφου ειδοποιήσεως. Στην περίπτωση αυτή ο 
Πελάτης που ακυρώνει την συμμετοχή του επιβαρύνεται 
με τα ακόλουθα ποσά ανάλογα με το χρονικό διάστημα 
που μεσολαβεί από την λήψη του εγγράφου της 
ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης, καθώς το 
Γραφείο για την εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών 
για την εκτέλεση του έργου του προπληρώνει σημαντικά 
ποσά σε τρίτους (ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες 
κλπ). Έτσι σε περίπτωση ακύρωσης: 1. έως 20 ημέρες 
πριν την αναχώρηση δεν γίνεται καμία προκράτηση 2. 
έως 15 ημέρες πριν την αναχώρηση παρακρατείται ποσό 
30 ευρώ κατά άτομο απο την δοθείσα προκαταβολή 
για τα πραγματοποιηθέντα έξοδα της εταιρίας προς 
εξυπηρέτηση των (φαξ, αλληλογραφία κλπ) 3. Από 14 
έως 10 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων 
υποχρεούται να καταβάλει το 35% της αξίας της 
εκδρομής 4. από 9 έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση 
ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 50% της 
αξίας της εκδρομής 5. Από 6 έως 5 ημέρες πριν την 
αναχώρηση ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει 
το 75 % της αξίας της εκδρομής 6. Από 4 ημέρες μέχρι 
την ημερομηνία αναχώρησης το 100% της αξίας της 
εκδρομής, οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος (υγείας, 
εκτάκτων επαγγελματικών υποχρεώσεων κ.α.) 7. Στην 
περίπτωση χρησιμοποιήσεως ναυλωμένων δρομολογίων 
(charter) και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος 
ακύρωσης πριν την αναχώρηση, παρακρατείται όλη η 
αξία της εκδρομής (100%).

Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως αεροπορικών 
εταιρειών σε πακέτο εκδρομής ή πακέτο διακοπών, όπου 
απαιτείται η άμεση έκδοση του αεροπορικού εισιτηρίου, 
ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος ακύρωσης 
πριν την αναχώρηση της εκδρομής,  παρακρατείται 
ολόκληρη η αξία του αεροπορικού εισιτηρίου, καθώς αυτό 
εκδίδεται τη στιγμή της κράτησης και δεν είναι δυνατόν 
να ακυρωθεί από τις αεροπορικές εταιρίες.

Μεταβίβαση συμμετοχής
Οποιοσδήποτε συμμετέχων μπορεί να εκχωρήσει έγκυρα 
την συμμετοχή του σε άλλον αφού ενημερώσει το γραφείο 
τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες πριν την αναχώρηση. Ο 
εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα για τις 
τυχόν χρηματικές οφειλές καθώς και για τα πρόσθετα 
έξοδα αυτής της εκχώρησης (επιβαρύνσεις λόγω αλλαγής 
ονόματος και αεροπορικού 
ναύλου, τηλεπικοινωνιακές δαπάνες κλπ).

Υπηρεσίες εκδρομών – μεταφορών
Α)Αεροπορικές Οι αεροπορικές μετακινήσεις 
πραγματοποιούνται και βασίζονται σε ομαδικούς 
ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριμένα ελάχιστο 
αριθμό συμμετασχόντων κατά περίπτωση και υπόκεινται 
σε περιορισμούς παραμονής και ενδιάμεσων στάσεων. 
Οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να τροποποιήσουν τα 
δρομολόγια επί των οποίων καθορίζονται οι αναχωρήσεις 
των εκδρομών χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. 
Σε καμία περίπτωση το γραφείο δεν μπορεί να επιβληθεί 
στην αεροπορική εταιρία ώστε να περιορίσει τους τυχόν 
ενδιάμεσους σταθμούς και χρόνο αναμονής για τις 
ανταποκρίσεις.
Β) Ξενοδοχεία. Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν 
αναφέρονται στο πρόγραμμα είναι σύμφωνη με τον 
τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. 
Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο διεθνές κριτήριο για την 
κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους 
τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και εάν ανήκουν στην ίδια 
κατηγορία. Σύμφωνα με τους διεθνείς όρους τα δωμάτια 
των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 14 και 
παραδίδονται μέχρι τις 12 το μεσημέρι ανεξάρτητα από 
την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ενοικίων.
Γ) Διατροφή Στις περιπτώσεις ημιδιατροφής (πρόγευμα 
και κυρίως γεύμα) η επιλογή μεσημβρινού ή βραδινού 
γεύματος γίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα της 
κάθε μέρας. Το γεύμα - δείπνο μπορεί να είναι εκτός 
ξενοδοχείου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Γραφείο σε εφαρμογή του Π.Δ. 339/5.9.96 έχει ασφαλισθεί 
για τους κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της 
ταξιδιωτικής σύμβασης και τον επαναπατρισμό των 
ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Η ασφαλιστική 
εταιρεία και τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 
αναφέρονται στο έντυπο της ταξιδιωτικής σύμβασης. 
Συνιστούμε όμως στους ταξιδιώτες να ζητήσουν από 
τους ασφαλιστικούς συμβούλους την προσωρινή 
ασφαλιστική τους κάλυψη για ασθένεια ή ατύχημα κατά 
την διάρκεια του ταξιδιού η οποία είναι προαιρετική.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυμεί ην πλήρη, σύμφωνα 
με το πρόγραμμα, παροχή των υπηρεσιών που έχουν 
συμφωνηθεί με τους Πελάτες. Σε περίπτωση υπάρξεως 
προβλημάτων κατά την διάρκεια της εκδρομής ο πελάτης 
έχει δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως τα παράπονά του 
εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία επιστροφής. 
Απαιτήσεις για σωματικές βλάβες που προκύπτουν από 
την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των παροχών 
του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζονται σύμφωνα με τις 
περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες 
δεσμεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.
1. Αεροπορική μεταφορά: Σύμβαση Βαρσοβίας 1912
2. Θαλάσσια μεταφορά: Σύμβαση Βέρνης 1974
3. Οδική μεταφορά: Νομοθεσία Ε.Ε.
4. Ξενοδοχειακή διαμονή: Σύμβαση Παρισίων 1962. Όσον 
αφορά στις λοιπές ζημιές (εκτός σωματικών βλαβών) 
που προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή 
εκτέλεση παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η 
αποζημίωση περιορίζεται στην επιστροφή της αξίας της 
παροχής που δεν παρεσχέθη. Αρμόδια δικαστήρια για 
τυχόν νομική διεκδίκηση των απαιτήσεων καθορίζονται 
τα Ελληνικά Δικαστήρια και ειδικότερα τα Δικαστήρια της 
έδρας του Γραφείου στην Θεσσαλονίκη

Η συμμετοχή στην εκδρομή δηλώνει αυτόματα την 
αποδοχή των γενικών όρων συμμετοχής.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Οι γενικοί όροι καθορίζουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και τις διαδικασίες άσκησής τους μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών δηλαδή του Γραφείου και 

των Πελατών. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τους μελετήσετε προσεκτικά.
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