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Προγραμματίστε έγκαιρα τις διακοπές σας 
και επωφεληθείτε από τις προνομιακές τιμές!

Το έντυπο αυτό σχεδιάστηκε για εσάς που έχετε τη δυνατότητα να προγραμματίσετε 
ΕΓΚΑΙΡΑ τις διακοπές σας και σας επιβραβεύει με ειδικές προνομιακές τιμές, αρκεί 
να “κλείσετε” τις διακοπές σας μέχρι τις 26/11.

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. 

Επιλέξτε την εκδρομή που σας ταιριάζει...

Στις αεροπορικές εκδρομές:

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 & 
θεαμάτων, τοπικοί φόροι πόλεων και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
* Πακέτο διακοπών: Περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή & 
διατροφή στο ξενοδοχείο που επιλέξατε.

Οι γιορτές κοντοζυγώνουν και “ήρθε” ο καιρός να προγραμματίσετε το ταξίδι σας!  
Ταξιδέψτε στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα με τις ειδικές προνομιακές τιμές που 
έχουμε εξασφαλίσει, με τα εμπλουτισμένα προγράμματα που έχουμε διαμορφώσει και 
απολαύστε τα μοναδικά χρώματα, τις στολισμένες πόλεις, τα παραδοσιακά χωριά, αλλά 
και τις γαστρονομικές επιλογές του κάθε τόπου. Αυτή την εποχή, ο καιρός συνθέτει 
το ειδυλλιακότερο σκηνικό για εκδρομές: Τα τοπία ομορφαίνουν και η χαρούμενη 
ατμόσφαιρα μας προδιαθέτει για εξορμήσεις! Χαρείτε λοιπόν, τη χριστουγεννιάτικη 
παλέτα χρωμάτων, τις μυρωδιές της φύσης και ξεφύγετε από την καθημερινότητα! 
Άλλωστε, η ζωή δε μετριέται από τις αναπνοές που παίρνουμε, αλλά από τα μέρη 
και τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα!

Highlights!
Δημιουργήσαμε για εσάς την ειδική ενότητα highlights, 
με ιδιαίτερα αξιοθέατα και σημεία των πόλεων, λιγότερο 

γνωστά στον απλό ταξιδιώτη, τα οποία θα σας αφήσουν μια 
χαρακτηριστική “γεύση” και θα σας εντυπωσιάσουν!

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού
03  Παρίσι - Disney 5 & 6 ημέρες 
04  Παρίσι 4, 5 & 6 ημέρες 
06  Χαϊδελβέργη - Αλσατία - Κοιλάδα Ρήνου 6 ημέρες
08  Λονδίνο 5 ημέρες
10  Κλασική Βιέννη 4 & 5 ημέρες
12  Αυστριακό πανόραμα 5 ημέρες
14  Βιέννη - Βουδαπέστη 5 ημέρες
16  Κρακοβία - Βρότσλαβ - Βαρσοβία 6 ημέρες
17  Κρακοβία - Βαρσοβία 5 ημέρες
18  Άμστερνταμ 5 ημέρες
19  Πράγα - Βερολίνο 5 ημέρες
20  Βερολίνο 4+1 & 5+1 ημέρες
22  Πράγα 4 & 5 ημέρες
24  Ρώμη 5 ημέρες
26  Βουδαπέστη special 5 ημέρες
29  Βουκουρέστι 4 & 5 ημέρες
30  Βελιγράδι 4 & 5 ημέρες

Μια διαδρομή οδικώς & μια αεροπορικώς
31  Βουδαπέστη - Πράγα 5 ημέρες
32  Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες
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Το πρόγραμμα αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσετε το 
Παρίσι (περιλαμβάνει ξενάγηση πόλης & μουσείο του Λούβρου) 
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 με τους κρυμμένους θησαυρούς και 
τα μυθικά παζάρια να γευματίστε εξ’ιδίων σε ένα από τα 29 
ρεστωράν και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης. 
του Πινόκιο και του Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των επτά 
Νάνων. Ακόμη, να ταξιδέψετε στο VISIONARIUM με τον Ιούλιο 
Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και 
διαστημοπλοίων στο STAR TOUR. Επισκεφθείτε τα στούντιο 
της Μέτρο Γκόλντεν και σε ρόλους κομπάρσων ζήστε την 
μοναδική εμπειρία του γυρίσματος μιας ταινίας.

Με διαμονή & στη Disney (2 διαν/σεις)

ΠΑΡΙΣΙ – DISNEY                                                                                          με 2 διαν/σεις στη Disney και δώρο ημερήσια είσοδο στο πάρκο
Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο πόλης Ξενοδοχείο Disney Τιμή

σε δίκλινο
1ο 

Παιδί
2ο 

Παιδί  Αερ. Εταιρία

5
20/12

* 

HOLIDAY INN CLICHY 4* DREAMCASTLE 4*

465 245 345

RYANAIR
ΘΕΣ-ΠΑΡΙΣΙ 09.50-12.00

ASTRA AIRLINES
ΠΑΡΙΣΙ-ΘΕΣ 23.30-03.35

5 24/12

* 

595 295 389

ASTRA AIRLINES

ΘΕΣ-ΠΑΡΙΣΙ 05.00-07.10
ΠΑΡΙΣΙ-ΘΕΣ 23.30-03.35

6 29/12

* 

565 269 365

ASTRA AIRLINES
ΘΕΣ-ΠΑΡΙΣΙ 10.30-12.35

RYANAIR
ΠΑΡΙΣΙ-ΘΕΣ 12.35-16.25

5 3/1 495 250 335

RYANAIR

ΘΕΣ-ΠΑΡΙΣΙ 09.50-12.00
ΠΑΡΙΣΙ-ΘΕΣ 12.35-16.25

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 160ε

5&6 ημέρες



1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ - ΜΟΝΜΑΡΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’ και πτήση 
για Παρίσι. Άφιξη στην πανέμορφη πόλη του Φωτός και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 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 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 Defense, το κέντρο του Λούβρου, την αψίδα 
Καρουζέλ, τον Οβελίσκο του Λούξορ και την Αψίδα του 
Θριάμβου.

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΪΦΕΛ - ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ
Μετά το πρόγευμά μας θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στα 
αναρίθμητα αξιοθέατα της πόλης του Φωτός. Θα θαυμάσουμε 
τα κοσμοπολίτικα Ηλύσια πεδία, τον περίφημο Πύργο του 
Άιφελ, το Γκραντ και το Πετί Παλαί χτισμένα ταυτόχρονα 
με την εντυπωσιακή γέφυρα του Τσάρου Αλεξάνδρου του 
3ου, την πλατεία Ομονοίας, η οποία μετονομάστηκε έτσι 
μετά την Γαλλική επανάσταση ως σύμβολο συμφιλίωσης του 
Γαλλικού έθνους, την όπερα Γκαρνιέ, ένα ακόμη εντυπωσιακό 
κτίριο, όπου θα δούμε την ξεχωριστή βασιλική είσοδο και 
τις προτομές των μεγάλων μουσικοσυνθετών όπως του 
Μότσαρντ και του Μπετόβεν, την πολυτελή πλατεία Βαν 
Ντομ με την στήλη του Ναπολέοντα κατασκευασμένη από 
το μέταλλο των κανονιών, τα οποία του αντινάχτηκαν στη 
μάχη καθώς και το ξενοδοχείο RITZ, από όπου ξεκίνησε η 
μοιραία πορεία της πριγκίπισσας Ναϊάνας, την γέφυρα των 
ερωτευμένων, όπως είναι σήμερα γνωστή η γέφυρα των 
καλλιτεχνών (Πον Ντες Αρ), όπου συρρέουν οι ανά τον 
κόσμο ερωτευμένοι προκειμένου να κλειδώσουν την αγάπη 
τους πετώντας το κλειδί στα νερά του Σηκουάνα, το νησάκι 
Ιλ Ντε Λα Σιτέ όπου γεννήθηκε το Παρίσι. Θα καταλήξουμε 
στους κήπους του Λουξεμβούργου, όπου και θα κατέβουμε 
από το λεωφορείο προκειμένου να απολαύσουμε τους 
κήπους με το ομώνυμο παλάτι κτισμένο κατά παραγγελία 
της Μαρίας των Μεδίκων, στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε 
μπροστά από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης και περνώντας 
μέσα από την γειτονία των Λατίνων θα καταλήξουμε στην 
Παναγία των Παρισίων, η οποία αποτελεί την πιο γνωστή 
εκκλησία γοτθικού ρυθμού παγκοσμίως και θα θαυμάσουμε 
την αρχιτεκτονική της με τις εντυπωσιακές αντηρίδες 
και τα τεράστια Βιτρό. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τα 
περίφημα ανάκτορα των Βερσαλλιών. Εδώ θα ακούσουμε με 
λεπτομέρεια την πορεία του Βασιλιά Ήλιου, την ιστορία δηλαδή 
του Λουδοβίκου του 14ου. Εδώ θα μάθουμε την ιστορία της 
δημιουργίας μιας ολόκληρης πόλης από το μηδέν, καθώς και 
το γιατί το μόνο ψηλότερο κτίριο από το βασιλικό ανάκτορο 
είναι η εκκλησία. Πρώτα απ’ όλα στις Βερσαλλίες, αξίζει μια 
επίσκεψη στους απέραντους και μοναδικά σχεδιασμένους 
κήπους, ενώ στο ανάκτορο μπορείτε να δείτε μεμονωμένα 
τα βασιλικά διαμερίσματα και την περίφημη αίθουσα των 
κατόπτρων. Για όσους δεν επιλέξουν τις Βερσαλλίες σας 
προτείνουμε να κάνετε μια βόλτα στη γειτονία των Λατίνων, 
όπου μπορείτε να επισκεφτείτε μεταξύ άλλων τα παλιά 
βιβλιοπωλεία, με πιο διάσημο εξ αυτών το Sheakspir and Com-
pany. Στη συνέχεια σας προτείνουμε να ανηφορίσετε λίγο με 
προορισμό την γειτονιά του Αγίου Γερμανού. Επισκεφτείτε τη 
μεσαιωνική εκκλησία και απολαύστε την γειτονιά, αλλά μην 
παραλείψετε να πιείτε έναν καφέ σε μία από τις δύο πλέον 
γνωστές καφετέριες, το Cafe des Fleures και το καφέ Les 
Deux Magos, όπου σύχναζαν και συχνάζουν ακόμα όλων 
των ειδών οι στοχαστές και οι καλλιτέχνες προκειμένου 
να ανταλλάξουν απόψεις. Επιστροφή το απόγευμα και 
ελεύθερος χρόνος. Για το βράδυ σας προτείνουμε μια 
βόλτα στα Ηλύσια Πεδία. Θα ξεκινήσετε από την Αψίδα του 
Θριάμβου, όπου θα κατηφορίσετε τη φωταγωγημένη οδό με 
κατεύθυνση προς την πλατεία Ομονοίας. Όσοι το επιθυμούν 
μπορούν να ανηφορήσουν και πάλι, ή να κατευθυνθούν προς 
το παγκοσμίου φήμης Budha bar. Όσοι πάλι το επιθυμούν 
μπορούν να συνεχίσουνε την βόλτα, όπου περνώντας από 
την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής θα κατευθυνθείτε προς 
την Όπερα Γκαρνιέ, όπου και σας προτείνουμε να καθίσετε 
στο Καφέ της ειρήνης (Καφέ Ντε Λα Πε). Πρόκειται για ένα 
καφέ το οποίο κατασκευάστηκε μαζί με την όπερα το 1872 και 
μάλιστα από τον ίδιο αρχιτέκτονα τον κύριο Γκαρνιέ. 

Δώρο
εκδρομή στις 
Βερσαλλίες

3η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
PALAIS ROYAL - GALERIE VIVIENN - ΟΠΕΡΑ ΓΚΑΡΝΙΕ
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου,όπου θα μάθουμε πως 
αυτό το κτίριο εξελίχθηκε από οχυρό σε παλάτι και από παλάτι έφτασε να 
είναι το μουσείο παγκόσμιας προβολής. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε 
προς την Ελληνική πτέρυγα του μουσείου. Στην ξενάγησή μας θα δούμε 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. Προχωρώντας θα δούμε ακόμη, τον πιο διάσημο πίνακα 
του Ντα Βίντσι, την περίφημη Τζοκόντα, ενώ στη συνέχεια η πορεία θα μας 
φέρει στον μεγάλης κλίμακας πίνακα της στέψης του Ναπολέοντα. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε τους Κήπους του Κεραμικού, όπως ονομάζεται, 
ο άλλοτε βασιλικός κήπος του Λούβρου. Ενώ από εκεί, θα περπατήσουμε 
προκειμένου να κάνουμε μια βόλτα, η οποία όμως θα μας πάρει μακριά από 
τις μεγάλες λεωφόρους – Βουλεβάρδα, από τα γνωστά μνημεία του Παρισιού 
και θα μας <κάνει> να ζήσουμε για λίγα λεπτά την πόλη σαν μόνιμοι κάτοικοι. 
Αφήνοντας πίσω μας τους κήπους του Κεραμικού θα κατευθυνθούμε προς 
το Palais Royal, ένα ακόμα πολύ σημαντικό και ιστορικό κτίριο του Παρισιού 
κτισμένο από τον Καρδινάλιο Ρισελιε. Κατά την επίσκεψη αυτή θα περάσουμε 
το κτίριο από την εσωτερική του αυλή, όπου θα νιώσουμε πραγματικά πως 
βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή. Συνεχίζουμε την πορεία μας με μια επίσκεψη 
στις γκαλερί Vivienne και Colbert, πραγματικοί προπομποί των σημερινών 
πολυκαταστημάτων. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα από σκεπαστούς 
διαδρόμους, περιτριγυρισμένους από πολυτελείς boutique και καφέ, τα 
οποία θα σας μεταφέρουν εικόνες και την αντίστοιχη ατμόσφαιρα από τις 
αρχές του 19ου αιώνα. Η βόλτα μας θα καταλήξει στο ιστορικό κτίριο της 
όπερας Γκαρνιέ, την οποία σας προτείνουμε να επισκεφτείτε. Η κατασκευή 
της ξεκίνησε από το 1861 και ολοκληρώθηκε το 1875, προορισμένη να γίνει 
η έδρα της όπερας του Παρισιού. Το θέατρο αποκαλείται και Opera Garnier 
και ιστορικά είναι γνωστό ως Opera de Paris (Όπερα του Παρισιού) ή πιο 
απλά Opera, καθώς ήταν η πρωταρχική λυρική σκηνή στο Παρίσι, αλλά 
και έδρα του Μπαλέτου της Όπερας του Παρισιού μέχρι το 1989. Η αίθουσα 
του Παλέ Γκαρνιέ χρησιμοποιείται πλέον κυρίως για παραστάσεις μπαλέτου. 
Το περίκομψο κτίριο είναι διακοσμημένο με πολύχρωμο μάρμαρο, ενώ 
και το εσωτερικό του είναι επίσης πλούσιο με βελούδινες και επίχρυσες 
λεπτομέρειες. Χρόνος ελεύθερος για αγορές στα πολυκαταστήματα Gal-
leries Lafayette και Printemps. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο εξ 
ιδίων. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση στο φημισμένο καμπαρέ Λίντο, 
το οποίο είναι ένα από τα καμπαρέ τα οποία κρατούν ζωντανή αυτή την 
Παριζιάνικη παράδοση.

Ζήστε
τη μαγεία της 
πόλης, όπως οι 
μόνιμοι κάτοικοι!

“Η πόλη του Φωτός”

Highlights!
- MIDNIGHT IN PARIS

- ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΩΝ
- ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΤΑ ΣΟΚΑΚΙΑ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
- OPERA GARNIER

- ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ
- DISNEY

Opera Garnier
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Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Τιμή
σε δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Τιμή σε 
Μονόκλινο

Αερ. Εταιρία 
Ωράρια πτήσεων

4
20/12 

* 

IBIS BERTHIER 3* 239 115 315
RYANAIR

ΘΕΣ-ΠΑΡΙΣΙ 09.50-12.00

ASTRA AIRLINES
ΠΑΡΙΣΙ-ΘΕΣ 23.30-03.35

IBIS OPERA  GRAND BOULEVARDS 3* 285 115 375

HOLIDAY INN CLICHY 4* 299 1ο παιδί 119
2ο παιδί 225 415

HOLIDAY INN OPERA GRAND BOULEVARDS 4* 325 115 440

5
24/12

* 

IBIS BERTHIER 3* 465 265 549
ASTRA AIRLINES

ΘΕΣ-ΠΑΡΙΣΙ 05.00-07.10
ΠΑΡΙΣΙ-ΘΕΣ 23.30-03.35

IBIS OPERA GRAND BOULEVARDS 3* 495 265 635

HOLIDAY INN CLICHY 4* 545 1ο παιδί 265
2ο παιδί 385 695

HOLIDAY INN OPERA  GRAND BOULEVARDS 4* 560 265 710

5 27/12

IBIS BERTHIER 3* 335 139 469
RYANAIR

ΘΕΣ-ΠΑΡΙΣΙ 09.50-12.00
ΠΑΡΙΣΙ-ΘΕΣ 12.35-16.30

IBIS OPERA  GRAND BOULEVARDS 3* 369 139 539

HOLIDAY INN CLICHY 4* 395 1ο παιδί 155
2ο παιδί 225 555

HOLIDAY INN OPERA GRAND BOULEVARDS 4* 485 139 765

6
29/12

* 

IBIS COURBEVOIR 3* 475 265 595

ASTRA AIRLINES
ΘΕΣ-ΠΑΡΙΣΙ 05.00-07.10

RYANAIR
ΠΑΡΙΣΙ-ΘΕΣ 12.35-16.25

IBIS BERTHIER 3* 515 265 649

IBIS OPERA  GRAND BOULEVARDS 3* 575 265 735

HOLIDAY INN CLICHY 4* 585 1ο παιδί 265
2ο παιδί 315 749

HOLIDAY INN OPERA GRAND BOULEVARDS 4* 639 265 835

CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* 645 265 845

4
31/12

* 

IBIS COURBEVOIR 3* 345 165 455

RYANAIR

ΘΕΣ-ΠΑΡΙΣΙ 10.00-12.10
ΠΑΡΙΣΙ-ΘΕΣ 12.35-16.30

IBIS BERTHIER 3* 379 165 515

IBIS OPERA GRAND BOULEVARDS 3* 415 165 560

HOLIDAY INN CLICHY 4* 425 1ο παιδί 165
2ο παιδί 275 575

CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* 495 165 685

5 3/1

IBIS BERTHIER 3* 329 135 445
RYANAIR

ΘΕΣ-ΠΑΡΙΣΙ 09.50-12.00
ΠΑΡΙΣΙ-ΘΕΣ 12.35-16.25

IBIS OPERA GRAND BOULEVARDS 3* 365 135 539

HOLIDAY INN CLICHY 4* 410 1ο παιδί 139
2ο παιδί 245 595

HOLIDAY INN OPERA GRAND BOULEVARDS 4* 495 135 745

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 160ε 

Στις πτήσεις της RYANAIR περιλαμβάνονται 1 χειραποσκευή έως 10κ ανά άτομο & 1 αποσκευή έως 15κ ανά 2άτομα. 
- Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 80ευρω ανά άτομο. 

- Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.    - Στo ξενοδοχείo ΗΟLIDAΥ INN CLICHY υπάρχουν τετράκλινα δωμάτια. 

4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY
Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε με την καθοδήγηση του συνοδού μας 
να την 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. Μετά την επιστροφή 
στο Παρίσι σας προτείνουμε μια νυχτερινή βόλτα , το “Midnight in Paris” , 
εμπνευσμένη από την ομώνυμη ταινία του Γούντι Άλεν. Θα συναντηθούμε στην 
πλατεία Δημοκρατίας, σημαντικό σημείο αναφοράς της Γαλλικής πρωτεύουσας 
και από εκεί θα περπατήσουμε προς την πλατεία της Βαστίλης. Κατά την 
διάρκεια της πορείας θα περάσουμε και μέσα από το Μαραί, προκειμένου να 
δούμε και την πλατεία Ντε Βο. Μία πανέμορφη πλατεία την οποία πολύ λίγοι 
τουρίστες φτάνουν να δουν. Από την πλατεία της Βαστίλης σας προτείνουμε 
να περιπλανηθείτε στα γύρω στενά όπου θα βρείτε αναρίθμητα μπαράκια και 
καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο εξ ιδίων, πλημμυρισμένοι από όμορφες εικόνες. 

5η ημέρα: ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ - ΝΤΟΒΙΛ - ΟΝΦΛΕΡΗ 
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 μέσα από μια μοναδική διαδρομή 
την πανέμορφή και κοσμοπολιτική Ντοβίλ, τη Τρουβίλ και το παραδοσιακό και 
πολλή γραφικό ψαροχώρι Ονφλέρ.  Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Παρίσι.

6η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα, προετοιμασία για αναχώρηση και μετάβαση στο αεροδρόμιο για 
να πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες 
εντυπώσεις.

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

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η & η 5η ημέρα του προγράμματος.



Στρασβούργο

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ >, έλεγχος εισιτηρίων και 
απευθείας πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη στην πόλη του Γκαίτε, 
σήμερα εμπορική και οικονομική καρδιά της Γερμανίας. Η Φρανκφούρτη 
είναι η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας και βρίσκεται στον 
ποταμό Μάιν. Είναι γνωστή για τους ουρανοξύστες της, καθώς αποτελεί 
και τη μόνη ευρωπαϊκή πόλη που επιτρέπει να κτιστούν μέσα στο 
ιστορικό της κέντρο, αλλά και για τα παγκοσμίως γνωστά λουκάνικα 
Φρανκφουρτης. Θα διαπιστώσετε ότι το παρελθόν και το παρόν μπορούν 
και συνυπάρχουν αρμονικά δίνοντας έναν ενδιαφέροντα χαρακτήρα 
στην πόλη. Μερικά απο τα πιο σημαντικά αξιοθεατα ειναι ο καθεδρικός 
ναός, το δημαρχείο, η  σιδερένια γέφυρα του 1868 με την ελληνικη 
επιγραφή  απο την  Οδυσσεια του Ομήρου. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
στη φημισμένη πόλη και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την ιστορική 
πόλη της Χαιδελβέργης. Η πόλη έχει το παλαιότερο πανεπιστήμιο της 
Γερμανίας (14ος αιώνας). Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ σας προτείνουμε να διασκεδάσετε σε κάποια παραδοσιακή 
μπυραρία. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΑΝΧΑΙΜ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πανέμορφη πόλη, που 
αποτελούσε κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού και είναι κτισμένη στον 
ποταμό Νέκαρ στο κρατίδιο της Βαδης Βυρτεμβέργης. Στη βόλτα μας 
θα θαυμάσουμε το παλάτι, που είναι κτισμένο στις πλαγιές του βουνού, 
την παλιά πόλη με τον πεζόδρομο μήκους 1,6 χλμ., την εκκλησία των 
Ιησουιτών και του Αγίου Πνεύματος, τη συνοικία του πανεπιστημίου με 
την περίφημη βιβλιοθήκη και τη φυλακή των φοιτητών. Ελεύθερος χρόνος 
να εξερευνήσετε την πόλη και να αγοράσετε υπέροχα χειροποίητα 
σουβενίρ. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Μανχαιμ, που αναφέρεται 
στην ιστορία για πρώτη φορά τον 8ο αιώνα. Η πόλη καταστράφηκε στο 
τριακονταετή πόλεμο, τον 17ο αιώνα. Απο την ίδια εποχή ειναι και το  
μπαρόκ ανάκτορο όπου στεγάζεται τμήμα του πανεπιςτιμιου . Το πρώτο 
ποδήλατο και το πρώτο αυτοκίνητο φτιάχτηκαν στο Μανχάιμ. Μετά 
την ανακατασκευή του το 1720 και με το ιδιότροπο γεωμετρικό σχέδιο 
πόλεως για τα δεδομένα της εποχής, έγινε πρωτεύουσα και απέκτησε και 
ανάκτορα. Ο Πύργος του νερού είναι το σύμβολο της πόλης. Ελεύθερος 
χρόνος στην πλούσια αγορά της πόλης.  Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας.

3η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη γραφική πόλη του Στρασβούργου, 
που θα αποτελεί τη βάση μας για τις επόμενες ημέρες. Άφιξη και 
ξεκινάμε την γνωριμία με τη σημαντικότερη πόλη της Αλσατίας, το 
Στρασβούργο. Ο  τοπικός  πληθυσμός  αποτελεί  ένα μείγμα γαλλικών 
και γερμανικών στοιχείων, ενώ η πόλη θεωρείται γέφυρα της ενότητας 
μεταξύ σύγχρονης Γαλλίας και Γερμανίας. Θα δούμε την πλατεία της 
παλιας πόλης με το Καθεδρικό ναο, το παλάτι Ροάν, τη περιοχή Μικρή 
Γαλλία – ‘Petite France’ με τα κανάλια, το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
αλλιώς το παλάτι της Ευρώπης, όπως ονομάζεται και το Δικαστήριο 
ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Μερικα απο τα πιο ιστορικά μνημεία είναι 
δίπλα στα κανάλια και το ποτάμι. Το παλιό τελωνείο, το μουσείο της  
Αλσατίας , το φράγμα  Βομπαν, οι εκκλησιές του Αγίου Θωμά και του 
Αγίου Πέτρου. Στο κεντρο της πόλης βρίσκεται και η μικρη ελληνική 
εκκλησία, έδρα της ορθοδοξίας της περιοχής. Ελεύθερος χρόνος για 
φωτογραφίες με φόντο τις περίτεχνες γέφυρες και φαγητό. Για όσους 
επιθυμούν προτείνουμε μια ονειρεμένη κρουαζιέρα στα κανάλια. Δεν θα 
παραλείψουμε να πάρουμε υπέροχα τυπικά σουβενίρ και πολύχρωμα 
είδη λαϊκής  τέχνης.  Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ θα πραγματοποιήσουμε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης.

4η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΚΟΛΜΑΡ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γειτονική πόλη Κολμάρ. Η 
παραμυθένια αυτή πόλη, που φημίζεται για την αμπελοκαλλιέργεια, 
ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα.  Στη βόλτα μας θα θαυμάσουμε τον 
καθεδρικό ναό, που είναι αφιερωμένος στον Άγιο Μαρτίνο και 
θεμελιώθηκε τον 13ο αιώνα. Η πιο φημισμένη περιοχή της πόλης 
είναι η Μικρή Βενετία, με παραδοσιακά κτίρια στις οχθες των 
καναλιών του Λαοχ. Η περιοχή κάποτε αποτελούσε το κέντρο 
των κρεοπωλών και των αλιέων. Ο καθεδρικός ναός του. Αγίου 
Μαρτίνου , το μοναστήρι των δομινικανων, το παλιό τελωνείο, 
τα ζωγραφισμένα και στολισμένα σπίτια των εμπόρων. Η 
πολη είναι η πατρίδα του Μπαρτολντι, του αρχιτέκτονα  του 
Αγάλματος της Ελευθερίας.  Ελεύθερος χρόνος και στη 
συνέχεια αναχώρηση για την πόλη Φράιμπουργκ, η οποία 
βρίσκεται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με τη Κολμάρ, αλλα από 
την άλλη πλευρά του Ρήνου. Αποτελεί μια φυσική είσοδος στο 
Μέλανα Δρυμό. Το διάσημο πανεπιστήμιο μας μεταφέρει στο 
ακαδημαϊκό παρελθόν της πόλης. Στην κεντρική του πύλη, το 
επιβλητικό άγαλμα του Αριστοτέλη με το όνομα του μεγάλου 
φιλόσοφου να αναγράφεται στα ελληνικά υπογραμμίζει 
εμφατικά τη διαχρονικότητα της ακτινοβολίας του ελληνικού 
πνεύματος. Αξιζει να περιπλανηθείτε στην όμορφη Augustiner-
platz με τις παραδοσιακές μπυραρίες. Χρόνος ελεύθερος για 
φαγητό. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για την τρίτη μεγαλύτερη 
πόλη της Ελβετίας, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Ρήνου, 
κοντά στα σύνορα Γαλλίας και Γερμανίας, τη Βασιλεία. Η πόλη 
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 και στην υπαίθρια αγορά. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα: ΟΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στη σημερινή ημέρα, μια ακόμη 
γραφική κωμόπολη μας περιμένει να την εξερευνήσουμε. Το 
Οφενμπουργκ,  που ιδρύθηκε το 13 αιώνα, βρίσκεται μέσα σε 
καταπράσινη τοποθεσία, πολύ κοντά στο βασικό ποτάμι της 
περιοχής, το Ρήνο. Μέσα απο το κεντρο περναει το ποτάμι kin-
zig με το άγαλμα του Διονυσου. Εδω και 100 χρονια η πόλη ειναι 
έδρα της εταιρίας Burda. Μοναδική ομορφιά του προσθέτουν 
τα χρωματιστά σπιτάκια, χαριτωμένα αγάλματα και κρήνες. 
Τελειώνοντας, συνεχίζουμε για τη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν 
Μπάντεν. Βρίσκεται στις δυτικές πλαγιές του Μελανά  Δρυμού, 
στις όχθες του ποταμού  Όου, κοντά στην πόλη Καρλσρουη. 
Οι πήγες στο Μπάντεν ήταν γνωστές από τη ρωμαϊκή εποχή.  
Υπήρξε η πιο φημισμένη αριστοκρατική λουτρόπολη της 
περιοχής από τα τέλη του 19ου αιώνα. Η τσαρικη οικογένεια , οι 
μεγαλύτεροι ζωγράφοι και συγγραφείς ηταν τακτικοί επισκέπτες. 
Σας προτείνουμε  να δείτε το μουσείο faberze. Ο Έλληνας  
ηγεμόνας  της Μολδαβίας Μιχαήλ  Στουρτζας ηταν επίτιμος  
πολίτης της πόλης. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 
 
6η ημέρα: ΑΓΟΡΕΣ - ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης για 
αγορές και τις τελευταίες αγορές. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για τη Στουτγκάρδη, τη μεγαλύτερη πόλη της Νοτιοδυτικής 
Γερμανίας. Η πολη ειναι χτισμένη σε μια εύφορη κοιλάδα και 
περιβάλλεται από δάση και αμπελώνες. Βρίσκεται κοντά στο 
Μελανά Δρυμό, όπου πηγάζει ο Δούναβης και διασχίζει στη 
συνέχεια 10 χώρες στο ταξίδι του μεχρι τη Μαύρη θάλασσα. 
Ο Μελανας δρυμός εχει πολλα γραφικα στοιχεία και φτάνει 
τα 1500 μέτρα. Στη πανοραμική μας περιήγησή μας θα δουμε 
το παλάτι του Γουλιέλμου του B’, τελευταίου βασιλιά της 
Βυρτεμβέργης, το μουσειο Mercedes Benz, το Δημαρχείο, 
τον Πύργο της τηλεόρασης. Ελεύθερος χρόνος στο κεντρο 
της πόλης. Τελειώνοντας, μετάβαση στο αεροδρόμιο για να 
πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις 
καλύτερες εντυπώσεις.



Χαϊδελβέργη

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού7

Κολμάρ

6 ημέρες

Χαϊδελβέργη
Αλσατία

Κοιλάδα Ρήνου

Βασιλεία

Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Τιμή
σε δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Τιμή σε 
Μονόκλινο

Αερ. Εταιρία 
Ωράρια πτήσεων

6 24/12

Χαϊδελβέργη:LEONARDO WALLDORF 4* 
Στρασβούργο: LAGRANCE 4* 479 199 595 AEGEAN AIRLINES

ΘΕΣΝΙΚΗ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ:  15.35 - 17.10  
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ -  ΘΕΣΝΙΚΗ: 19.45 - 23.10                      Χαϊδελβέργη:LEONARDO WALLDORF 4* 

Στρασβούργο: HILTON 4* 495 199 609

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 165ε  
Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή έως 8κ & 1 αποσκευή έως 23κ ανά άτομο.

- Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.

Στουτγκάρδη: Πλατεία Schiller

Με απευθείας πτήσεις 
προς Φρανκφούρτη 
& επιστροφή από 

Στουτγκάρδη για την 
αποφυγή περιττών 

χιλιομέτρων

Απευθείας Πτήσεις



1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΟΝΔΙΝΟ 
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, 
Hereford Arms στην Glouchester Road (www.herefordarms.co.uk), στο 
ατμοσφαιρικό bistrot restaurant του Αnglesea Arms (www.metropoli-
tanpub cpmpany.com), η 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 (www.
galvinatwindows.com), στον 28ο όροφο του Hilton Park Lane, η 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. Στην 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 (www.britishmuseum.
org). 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 Westminster 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 Picca-
dilly 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 εορταστικό δείπνο ή μια 
κλασσική Αγγλική βραδιά.

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 Green-
wich (www.royalgreenwich.gov.uk). 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 (www.thephantomoftheopera.com), που φέτος 
κλείνει 26 χρόνια συνεχών παραστάσεων, αλλά δε θα λέγαμε όχι και 
στον γεννημένο χορευτή, Billy Elliot στο θέατρο Victoria Palace (www.
billyelliotthemusical.com). Βέβαια τα νέα MUST του Λονδρέζικου West 
End είναι το War Horse που κάνει την εμφάνιση του στο Aldwych, τα 
τελευταία χρόνια, μετά την πρώτη του παρουσία το 2011, από τον 
Στιβεν Σπηλμπεργκ  στο Hollywood, όπως και το περίφημο Chariots 
of Fire, μεγάλο hit για τους Ολυμπιακούς με την μουσική του δικού 
μας VANGELIS Παπαθανασίου. 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 (www.jerseyboyslondon.com).

4η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΞΦΟΡΔΗ - ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ 
ΕΙΒΟΝ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ακολουθήστε  μας  στην προαιρετική  
ολοήμερη εκδρομή μας, σε μια γνωριμία με τις κοντινές στο 
Λονδίνο κομητείες. Πρώτος μας σταθμός η Οξφόρδη, πασίγνωστη 
πανεπιστημιούπολη, θεμέλιο της Αγγλοσαξονικής εκπαίδευσης και 
σκέψης. Θα επισκεφθούμε κολλέγια όπως το Ballio (www.balliol.
ox.ac.uk), 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 (www.shakespeare.org.uk) και το Βασιλικό θέατρο. Εμείς 
θα σας προτείνουμε να γευματίσετε σε κάποιο τοπικό εστιατόριο 
η παμπ της γραφικής κωμόπολης.

5η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - 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 (www.royalcol-
lection.org.uk). 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 Waterloo, 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. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Highlights!
- Ελγίνεια Μάρμαρα
- Το ανάκτορο του 

Mπάκινχαμ
- Big-Ben

- Μαντάμ Τυσσώ
- Κρουαζιέρα στον 

Τάμεση
- Γκρίνουιτς

- Πύργος Γουίνσδορ

- Οξφόρδη

Κάστρο Ουίνδσορ
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Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Τιμή
σε δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Τιμή σε 
Μονόκλινο

Αερ. Εταιρία 
Ωράρια πτήσεων

5 23/12

QUEENS PARK 3* 495 395 650
EASY JET

ΘΕΣ – ΛΟΝΔΙΝΟ 14.35 – 16.10 

RYANAIR
ΛΟΝΔΙΝΟ – ΘΕΣ 16.00 – 21.10

HOLIDAY INN REGENTS PARK 4* 585 395 795

DOUBLE TREE BY HILTON 
HYDE PARK 4* 645 395 895

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 160ε 
Στις πτήσεις EASY JET & RYANAIR περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή ανά άτομο & μια αποσκευή ανά 2 άτομα.

- Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 90ευρω ανά άτομο.
- Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.

5 ημέρες



H Βιέννη είναι ένας προορισμός που πρέπει να επισκεφθείτε τουλάχιστον μια 
φορά και η περίοδος των χειμερινών εορτών είναι ιδανική. Θα δείτε επιβλητικά 
παλάτια, σημαντικά μουσεία, εξαιρετικά έργα Τέχνης, μεγάλα καταπράσινα πάρκα 
στο κέντρο της πόλης, ιστορικά καφέ, ρομαντικές διαδρομές, Χριστουγεννιάτικες 
αγορές και θα δοκιμάσετε ιδιαίτερες τοπικές γεύσεις, με μια μόνιμη εορταστική 
διάθεση που σου μεταδίδει η στολισμένη πόλη.

Έχοντας την εμπειρία πολλών ετών και περιηγήσεων στην Βιέννη ετοιμάσαμε για 
εσάς ένα πρόγραμμα επισκέψεων στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης, καθώς 
και σε άλλες περιοχές της Αυστρίας, ώστε να αξιοποιήσετε τις ημέρες σας με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φροντίσαμε παράλληλα να έχετε χρόνο στη διάθεσή 
σας, ώστε με την καθοδήγηση του Έλληνα συνοδού που θα βρίσκεται συνεχώς 
μαζί σας, να δείτε σημεία που ενδιαφέρουν εσάς ατομικά. Ο τοπικός ξεναγός 
θα σας μεταφέρει εκτός των άλλων, τον τρόπο ζωής και την καθημερινότητα των 
Βιεννέζων. 

Σας προσφέρουμε απευθείας ειδικά ναυλωμένες πτήσεις από το γραφείο μας 
(charter) και αρκετές δυνατότητες επιλογής ξενοδοχείων ειδικά επιλεγμένα, ώστε 
να συνδυάζουν ποιότητα και χαμηλή τιμή (value for money). 

Ετοιμάστε βαλίτσες, πάρτε μαζί σας ζεστά ρούχα και γνωρίστε την αρχοντική, 
κοσμοπολίτικη και εορταστικά στολισμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης!

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
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. Θα επισκεφθούμε το 
KunstHaus, ένα αλλόκοτο σύμπλεγμα κτιρίων, του αρχιτέκτονα Hun-
dertwasser, το Μπελβεντέρε, ανάκτορο 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. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην 
ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας 
και θα καταλήξουμε στο χώρο του Δημαρχείου με την παραμυθένια 
Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Υπάρχουν πολλές Χριστουγεννιάτικες 
αγορές στην Αυστρία και ιδιαίτερα στη Βιέννη με μεγαλύτερη αυτή στο 
Rathausplatz, στην πλατεία μπροστά από το δημαρχείο και απέναντι 
από το Burgtheater. Δοκιμάστε το δημοφιλές παραδοσιακό ζεστό 
κρασί Γκλουβάιν, ψητό κάστανο και διάφορα τοπικά γλυκίσματα. Στη 
συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ ανακαλύψτε την 
εύθυμη και διασκεδαστική πλευρά της Βιέννης ξεκινώντας από την 
πλατεία Αγίου Στεφάνου με τον περίφημο καθεδρικό.

2η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ PARNDORF
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική πρωτεύουσα της 
νεοσύστατης χωρας της Σλοβακίας. Στη μέση της διαδρομής θα 
σταματήσουμε στο φημισμένο εκπτωτικό χωριό Designer Out-
let Parndorf με πάνω από 300 καταστήματα με ιδιαίτερα χαμηλές 
τιμές. Συνεχίζουμε για την Μπρατισλάβα όπου θα περπατήσουμε στο 
καλοδιατηρημένο ιστορικό κέντρο της γοητευτικης παραδουνάβιας 
πανεπιστημιούπολης, θαυμάζοντας τα μεσαιωνικά κτίσματα, 
τον Καθεδρικό Ναό, τα κυβερνητικά μέγαρα, το πανεπιστήμιο, το 
Δημαρχείο και την παλια πύλη του Αγίου Μιχαήλ. Θα έχουμε χρόνο 
στην κεντρική πλατεία για βόλτα, καφέ ή φαγητό και θα επιστρέψουμε 
στην Βιέννη.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΕΝΝΗ
Εξαιρετικές εκθέσεις και μια απίστευτη 
ποικιλία από εκδηλώσεις, συναυλίες, 
όπερες, οπερέτες και μιούζικαλ τα hit 
“Evita” και “Σικανέντερ” υπόσχονται 
ένα πρόγραμμα την παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς γεμάτο με ενθουσιασμό 
κατά τη διάρκεια της ημέρας και της 
νύχτας.

Στις 31 Δεκεμβρίου το κέντρο της παλιάς 
πόλης της Βιέννης  μεταμορφώνεται : Από 
τις 14:00 έως  το επόμενο πρωί, η ψυχαγωγία 
είναι εγγυημένη από το New Year’s Eve 
Trail  στην πλατεία του Δημαρχείου με 
γαστρονομικές απολαύσεις, ψυχαγωγικά 
προγράμματα, βαλς, οπερέτα, ροκ, ποπ 
και μια μεγάλη επίδειξη πυροτεχνημάτων.

Σάλτσμπουργκ

Εκπτωτικό χωριό Parndorf

Για τα βράδια σας
στην Βιέννη  

με την δική μας επιμέλεια 
προτείνουμε 

- Παραδοσιακή βραδιά με ζωντανή 
μουσική και τοπικές γεύσεις στο γραφικό 
κρασοχώρι Γκρίντσιχ 30€
- Παρακολούθηση κονσέρτου στο παλάτι 
HOFBURG στην αυτοκρατορική αίθουσα 
Imperial Palace. Κατηγορίες θέσεων  
1η - 55€, 2η - 42€ 
- Παρακολούθηση Όπερας στα Vienna 
State Opera, Volksoper Vienna και 
Theater an der Wien.

Δώρο εκδρομή 
στην Μπρατισλάβα 
& στο εκπτωτικό 
χωριό Parndorf
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Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Τιμή σε δίκλινο Τιμή 
παιδιού

Τιμή σε 
Μονόκλινο

Αερ. Εταιρία  
Ωράρια πτήσεων

5 19/12

FOUR SIDES 4* 175 55 265

ASTRA AIRLINES

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ  05.00 - 06.00 
ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  12.45 - 15.45

ANANAS 4* 199 55 285

SAVOYEN 4* plus 245 110 389

HILTON DANUBE 4* plus 259 59 
1ο & 2ο παιδί 399

HILTON VIENNA STADPARK 5* 309 55 459

ΙΝΤΕRCONTINENTAL 5* 319 55 465

5
23 & 24 /12 

* 

FOUR SIDES 4* 295 169 395
ASTRA AIRLINES

23/12 AZI850  ΘΕΣ - ΒΙΕΝΝΗ 10.30 - 11.30 
27/12 AZI851  ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 12.40 - 15.30

24/12 AZI850 ΘΕΣ - ΒΙΕΝΝΗ 05.30 - 06.30 
28/12 AZI851 ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 19.30 - 02.30

ANANAS 4* 319 169 425

SAVOYEN 4* plus 379 299 565

HILTON DANUBE 4* plus 395 169 
1ο & 2ο παιδί 579

HILTON VIENNA STADPARK 5* 429 169 645

ΙΝΤΕRCONTINENTAL 5* 459 169 659

4
27/12 

* 

FOUR SIDES 4* 149 55 219

ASTRA AIRLINES

27/12 AZI850  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΙΕΝΝΗ 10.20 - 11.35 
30/12 AZI851  ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 12.40 - 15.30

ANANAS 4* 159 55 235

HILTON DANUBE 4* plus 219 75 
1ο & 2ο παιδί 325

HILTON VIENNA STADPARK 5* 249 55 389

ΙΝΤΕRCONTINENTAL 5* 269 55 399

5
29 & 30/12 

* 

LASSALE 4* 289 55 385
ASTRA AIRLINES

29/12 AZI850  ΘΕΣ - ΒΙΕΝΝΗ 05.30 - 06.30 
02/01 AZI851 ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 23.30 - 02.30

30/12 AZI850  ΘΕΣ - ΒΙΕΝΝΗ 10.20 - 11.35 
03/01 AZI851  ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 12.40 - 15.30

ANANAS 4* 310 55 399

HILTON DANUBE 4*plus 415 55 
1ο & 2ο παιδί 595

HILTON VIENNA STADPARK 5* 519 55 875

ΙΝΤΕRCONTINENTAL 5* 539 55 895

5
3/1 

* 

LASSALE 4* 219 95 265

ASTRA AIRLINES

3/1 AZI 850  ΘΕΣ - ΒΙΕΝΝΗ 10.20 - 11.35 
7/1 AZI851   ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 18.05 - 21.05

ANANAS 4* 239 95 299

HILTON DANUBE 4* plus 265 95 
1ο & 2ο παιδί 345

SAVOYEN 4* plus 295 175 375

HILTON VIENNA STADPARK 5* 349 95 489

ΙΝΤΕRCONTINENTAL 5* 359 95 510 
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 145ε - Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 50ευρω ανά άτομο. 

- Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά  - Στο HILTON DANUBE υπάρχουν τετράκλινα δωμάτια  

3η 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.

4η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡOΥΝ - ZΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ - ΜELK - KOIΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ  
Πρωινό και αναχώρηση για ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ευρώπης, το περίφημο ανάκτορο του Σένμπρουν. Υπήρξε η θερινή 
κατοικία των Αψβούργων από τον 18ο αιώνα έως το 1918 και διαθέτει 1441δωμάτια με 139 μαγειρία. Δείτε τον εσωτερικό χώρο, περπατήστε 
στους μεγαλοπρεπείς κήπους και νιώστε πως είναι να ζεί κάποιος ως Αυτοκράτορας! Μέρος του Schönbrunn και μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO, ο παλαιότερος  ζωολογικός  κήπος  του κόσμου με περισσότερα από 700 είδη ζώων (κάποια υπό εξαφάνιση) 
αποτελεί μια ιδιαίτερη εμπειρία σε ένα μοναδικό περιβάλλον που συνδυάζει πολιτισμό και φύση. Δείτε Pandas, τίγρεις της Σιβηρίας, 
ουραγκοτάγκους, ελέφαντες και βυθιστείτε στον Αμαζόνιο και την εμπειρία του τροπικού δάσους. Για όσους δεν επιθυμούν την επίσκεψη 
στο ζωολογικό κήπο προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στην περίφημη κοιλάδα του Δούναβη. Θα ξεκινήσουμε κατά μήκος του ποταμού σε 
μια διαδρομή με γραφικά κρασοχώρια και καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς οικισμούς, διανθισμένους με θρύλους και παραδόσεις, για να 
φτάσουμε στην πόλη Κρεμς την παλαιότερη μεσαιωνική πόλη της κάτω Αυστρίας. Θα περπατήσουμε στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου και 
στη συνέχεια, ακολουθώντας τη ροή του ποταμού, θα διασχίσουμε την κοιλάδα Βαχάου, γνωστή για τα υπέροχα τοπία και τους απέραντους 
αμπελώνες της, για να φτάσουμε στο Μελκ με το 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. Eπιστροφή στη Βιέννη.

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - 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.). 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 θα περάσουμε από το Μάγιερλινγκ, με 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. Θα δούμε το ιδιαίτερα γνωστό καζίνο της πόλης από τα καλύτερα της χώρας, το μνημείο της 
πανώλης, το Δημαρχείο και το σπίτι, όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την ενάτη συμφωνία,  ωδή στη χαρά. Έπειτα μετάβαση στο αεροδρόμιο 
και πτήση επιστροφής. Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα



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 θαυμάσουμε τη 
λίμνη Μοντζέε με την εκκλησία της «Μελωδίας της Ευτυχίας». Άφιξη 
στο Σάλτσμπουργκ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθεροι για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη.

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.

Σάλτσμπουργκ

Kitzbuhel 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.



Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Βιέννης Ξενοδοχείο Σαλτζμπουρκ Τιμή σε 
δίκλινο Τιμή παιδιού Τιμή σε 

Μονόκλινο Αερ. Εταιρία

5
23 & 24 /12 

*

SIMMS 4* AM NEWTOR 
SALZBURG ZENTRUM 4* 385 219 489

ASTRA AIRLINES

23/12 AZI850   ΘΕΣ - ΒΙΕΝΝΗ 10.30 - 11.30 
27/12 AZI851   ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 12.40 - 15.30

24/12 AZI850  ΘΕΣ - ΒΙΕΝΝΗ 05.30 - 06.30 
28/12 AZI851   ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 19.30 - 02.30

SAVOYEN 4* plus WYNDHAM GRAND 4* 415 235 535

5
3/1 

*
ΑΝΑΝΑS 4* AM NEWTOR 

SALZBURG ZENTRUM 4* 325 185 449 ASTRA AIRLINES

30/12 AZI850  ΘΕΣ - ΒΙΕΝΝΗ 10.20 - 11.35 
03/01  AZI851  ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 18.05 - 21.05SAVOYEN 4* plus WYNDHAM GRAND 4* 365 210 495

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 145ε 
- Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά

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. 

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού13

Ίνσμπουργκ

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.

Βιέννη



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΙΕΝΝΗ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ’ ευθείας πτήση για την Μπρατισλάβα. 
Στην ξενάγησή μας θα δούμε το κάστρο Ντέβιν, που έδωσε το όνομα Press-
burg (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. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για 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. Υπάρχουν 
πολλές Χριστουγεννιάτικες αγορές στην Αυστρία και πολλές  στη Βιέννη 
η μεγαλύτερη όμως  είναι στο Rathausplatz, στην πλατεία μπροστά από 
το δημαρχείο και απέναντι από το Burgtheater. Υπάρχουν  κάποιοι  που 
τάσσονται υπέρ των μικρότερων, αγορών όπως  στο Σένμπρουν και Spit-
telberg. Αλλά αυτή που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη προσοχή και τα πλήθη 
είναι η αγορά στο Δημαρχείο  .Είναι το σπίτι του Wiener Christkindlmarkt, 
μια αγορά χριστουγεννιάτικων ειδών του οποίου οι ρίζες πάνε πίσω στα 
τέλη του 18ου αιώνα και μετακινήθηκε  στη σημερινή του θέση το 1975. Είναι 
αδύνατο να πούμε πόσοι επισκέπτες που προσελκύει, αλλά οι εκτιμήσεις 
κυμαίνονται τόσο υψηλές όσο ένα επιβλητικό 3.5 εκατομμύρια το χρόνο. 
Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε το ζεστό κρασί Γκλουβάιν-.έτσι προφέρεται 
αυτό το γλυκό παραδοσιακά γιορτινό κρασάκι που είναι εξαιρετικά δημοφιλές 
στις Γερμανόφωνες χώρες Παρασκευάζεται συνήθως από ζεστό κόκκινο 
κρασί και είναι καρυκευμένο με μπαστούνια κανέλας,λοβούς  καψουλίτσε 
)βανίλιας γαρύφαλλα,εσπεριδοειδή και ζάχαρη... Προσοχή στην ποσότητα 
!! ο Christkindlmarkt πραγματικά έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Σε ένα 
σημείο που έμοιαζε ότι θα εκφυλιστεί σε μια μάλλον άγευστο χώρο όπου 
κάθε δεύτερη στάση φάνηκε να πωλούν πλαστικά παιχνίδια από την Κίνα. 
Όχι πια - η ποιότητα των περιπτέρων είναι πολύ υψηλό.Από την μαγειρική 
, θα βρείτε τα παραδοσιακά πάγκους ψητό κάστανο, και μια σειρά από 
περίπτερα που πωλούν τα πάντα, από γλυκίσματα με γέμιση κρέμας και 
μια ντουζίνα ποικιλιών κουλουράκι με την ειδικότητά ζαμπόν και λουκάνικα. 
Υπάρχουν επίσης πολλά μέρη για να πιείτε μια κούπα των Χριστουγέννων. 
Ακόμη, μπορείτε να εντοπίσετε και αναρύθμιτους παγκους γεμάτους 
περίτεχνα χειροτεχνήματα. Ακόμη και η κατασκευή των ίδιων των πάγκων 
δεν είναι ευτελής. Αντίθετα, είναι συχνά κατασκευασμένοι από φυσητό γυαλί 
ή χειροποίητοι από ξύλο. Οι  πάγκοι αναδεικνύουν τα εργόχειρα  πολλών 
τεχνιτών από την Αυστρία και τις γύρω χώρες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Το απόγευμα αφήστε κατά μέρος την Τέχνη και τα επιβλητικά μουσεία της 
Βιέννης και ανακαλύψτε την εύθυμη και διασκεδαστική πλευρά της. Ο λόγος 
για τα … Grinzing και Heuriger, όπου το πρώτο είναι ένα μαγευτικό χωριό 
στο βόρειο τμήμα της Βιέννης και το δεύτερο τα πιο ονομαστά καπηλειά 
της Αυστρίας! Στα υπέροχα και ατμοσφαιρικά αυτά μαγαζιά με τη ζωντανή 
μουσική εμπνευσμένη από τη βαυαρική παράδοση, θα φάτε ζυμωτό ψωμί, 
χωριάτικα λουκάνικα, υπέροχα τυριά, μεζέδες της βαυαρικής κουζίνας και 
άφθονη μπύρα. Και όλα αυτά σε τιμές απίστευτα χαμηλές!. 

Βιέννη

Πτήση για Μπρατισλάβα - Επιστροφή από Βουδαπέστη
χωρίς περιττά χιλιόμετρα

2η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΣΕΝΜΠΟΡΥΝ - TIERGARTEN 
SCHOENBRUNN - ZOO VIENNA
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Με τον τοπικό ξεναγό μας 
θα επισκεφθούμε το KunstHaus, ένα αλλόκοτο σύμπλεγμα 
κτιρίων, του αρχιτέκτονα Hundertwasser, θα σας μεταφέρει 
στη Βιέννη της πρωτοπορίας, 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.  θα δούμε το ρολόι Anchor που κατασκευάστηκε 
το 1911 και έκτοτε χτυπά κάθε μεσημέρι με «παρέλαση» από 
πρωτότυπες μινιατούρες, την υπαίθρια αγορά του Nasch-
markt που «ζει» από τον 16ο αιώνα, το Secession, δημιούργημα 
«αιρετικών» καλλιτεχνών του ρεύματος της «Απόσχισης» 
στις αρχές του 20ου αιώνα. Κατόπιν αναχώρηση για το 
περίφημο ανάκτορο του  Σένμπρουν, θερινά ανάκτορα της 
Μαρίας Θηρεσίας, ένα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της UNESCO. Θα δούμε τον  παλαιότερο ζωολογικό κήπο 
του κόσμου, μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία. Θα δούμε 
περισσότερα από 700 είδη ζώων, μερικά από τα οποία 
απειλούνται με εξαφάνιση και έχουν βρει ένα σπίτι εδώ 
και μια ευκαιρία για επιβίωση ως είδος. Η επίσκεψη στο 
ζωολογικό κήπο του Σένμπρουν είναι μια περιήγηση μέσα 
από κάθε ήπειρο στον συναρπαστικό κόσμο των ζώων. 
Θα θαυμάσουμε γιγάντια pandas, τίγρεις της Σιβηρίας, 
ουραγκοτάγκους και ελέφαντες. Σύγχρονοι ζωολογικοί  
κήποι, όπως  ο ζωολογικός  κήπος  του Σένμπρουν έχουν 
γίνει εκπαιδευτικά κέντρα για τη διδασκαλία και την έρευνα, 
καθώς και πολύτιμοι συνεργάτες για πολλά έργα της φύσης 
και τη διατήρηση των ειδών. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετικό δείπνο.  

Ζωολογικός κήπος



Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Τιμή σε δίκλινο Τιμή παιδιού Τιμή σε 
Μονόκλινο

Αερ. Εταιρία  
Ωράρια πτήσεων

5
23/12 

*
Βουδαπέστη : MERCURE BUDA 4* 

Βιέννη : COURTYARD MARRIOTT 4* 299 165 385
ASTRA AIRLINES 

23/12 AZI822  ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ: 15.30 - 16.30 
27/12 AZI821  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΘΕΣ: 23.35 - 02.30 

5
27/12 & 4/1 

*
Βουδαπέστη : MERCURE BUDA 4* 

Βιέννη : COURTYARD MARRIOTT 4* 265 129 355

ASTRA AIRLINES  
 

27/12 AZI820  ΘΕΣ-ΒΟΥΔ 20.50-21.50 
31/12 AZI 821  ΜΠΡΑΤ-ΘΕΣ 13.00-16.00

4/1 AZI822 ΘΕΣ-ΒΟΥΔ 11.00-12.00 
8/1  ΜΠΡΑΤ-ΘΕΣ 18.00-21.00

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 145ε - Περιλαμβάνονται πρωινό καθημερινά και 2 δείπνα στη Βουδαπέστη.

3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
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. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας την Βουδαπέστη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Το βράδυ 
προαιρετική νυχτερινή κρουαζιέρα στο Δούναβη.

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - RIVER FLOAT BUS 
Πρόγευμα και γνωριμία με την υπέροχη πόλη. Θα ξεκινήσουμε με μια 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ θα επιβιβαστούμε στο river ride bus ένα λεωφορείο 
με το οποίο θα μπούμε ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ και αφού 
αναδυθούμε στην επιφάνεια του ποταμού θα κάνουμε μια σύντομη 
περιήγηση εν πλώ !! Κατόπιν θα αποβιβάστουμε στην στεριά και με 
συμβατικό λεωφορείο ξεκινάμε την  ξενάγηση μας, όπου 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 ή 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. To βράδυ 
σας προτείνουμε gala dinner στην παραδοσιακή ΟΥΓΓΡΙΚΗ ταβέρνα BOR-
KATAKOMBA αφού πρώτα επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής 
και αποθήκευσης του κρασιού σε ένα από τα μεγαλύτερα βαρέλια 
της γης !! Κατόπιν αναχώρηση για την παραδοσιακή ταβέρνα όπου θα  
διασκεδάσουμε συνοδεία τσιγγάνικης παραδοσιακής μουσικής και folkor 
show   

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΙΝΤΑΧΟΥΝΙΑΝΤ (Vajdahunyad Castle) - HOUSE OF 
TERROR 
Την ημέρα αυτή θα την αφιερώσουμε γνωρίζοντας την «άλλη»  
Βουδαπέστη. Ξεκινάμε με την επίσκεψη στο κάστρο Βαινταχουνιάντ  που 
κατατάσσεται ως ένα από τα 10 καλύτερα κάστρα της Ευρώπης!  Είναι 
ένα από τα πιο ρομαντικά κάστρα στην  Ουγγαρία και  βρίσκεται στο 
πάρκο της πόλης εκεί  όπου το καλοκαίρι  γίνονται οι βαρκάδες και το 
χειμώνα είναι το περίφημο  παγοδρόμιο λίμνη / πατινάζ. Το κάστρο, παρ 
‘όλες τις εμφανίσεις, χτίστηκε το 1896, και είναι στην πραγματικότητα 
μια μίμηση της φαντασίας ανάδειξη της αρχιτεκτονικής εξέλιξης μέσα 
στους αιώνες και στυλ στην Ουγγαρία. Το κάστρο είναι το σπίτι για  
διάφορα φεστιβάλ, συναυλίες και εκθέσεις του Γεωπονικού Μουσείο της 
Ουγγαρίας. Κατόπιν θα πάμε σε ένα ιδιαίτερο μουσείο το μουσείο « η 
Βουλή του τρόμου» ένα  μοναδικό στο είδος του - είναι ένα μνημείο 
στη μνήμη των ατόμων που κρατούνται σε αιχμαλωσία, βασανίστηκε και 
σκοτώθηκε σε αυτό το κτίριο. Το Μουσείο, ενώ παρουσιάζει τη φρίκη με 
απτό τρόπο, σκοπεύει επίσης να κάνει τους ανθρώπους να καταλάβουν 
ότι η θυσία για την ελευθερία δεν ήταν μάταια. Το απόγευμα μετάβαση 
στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού15

House of Terror

Κάστρο Vajdahunyad



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινή αναχώρηση με πτήση της Astra Airlines για την Κρακοβία 
την αρχαία πρωτεύουσα της Πολωνίας. Άφιξη και ξενάγηση στη 
πόλη όπου θα δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο λόφο 
Βάβελ, τον Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς τάφους και την 
Καμπάνα, 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. Το βράδυ με την καθοδήγηση του συνοδού μας 
μπορείτε να περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια της πόλης 
και να απολαύσετε ποτό ή φαγητό στα δεκάδες μπαράκια και 
εστιατόρια που κατακλύζουν την κεντρική πλατεία της.

2η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ
Το πρωί αναχωρούμε για τη κοντινή περιοχή της Βιελίτσκα, 
για να επισκεφθούμε τα αλατωρυχεία της, που αποτελούν 
μοναδικό κειμήλιο στην ιστορία των ορυχείων. Στις υπόγειες 
στοές βρίσκονται εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο αλάτι, 
μικρές φωσφορίζουσες λίμνες και ξύλινα υποστυλώματα των 
στοών, τα οποία είναι αληθινά καλλιτεχνήματα μαραγκών της 
παλιάς εποχής και προσδίδουν στο αλατωρυχείο μια γοητεία, 
η οποία παρακινεί τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο, εδώ 
και αιώνες να θαυμάσουν αυτό το μοναδικό έργο τέχνης. Μετά 
την επίσκεψη μας και την αγορά αναμνηστικών από αλάτι θα 
επιστρέψουμε στην Κρακοβία, όπου και θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο. Περπατήστε στην Kazimierz, την πιο trendy γειτονιά, 
στα νοτιοανατολικά της Παλιάς Πόλης, η οποία φιλοξενούσε 
επί αιώνες την εβραϊκή κοινότητα. Έμπνευση για τα σκηνικά 
της ταινίας «Η λίστα του Σίντλερ» η συγκεκριμένη γραφική 
συνοικία, αν και συνδεδεμένη με φρικιαστικές μνήμες του 
παρελθόντος, αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο ζωντανά spot 
για νυχτερινή ζωή στην πόλη με υπέροχες γκαλερί, μουσεία, 
cafes και εστιατόρια.

4η ημέρα: ΒΡΟΤΣΛΑΒ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Από τον 1ο κιόλας αιώνα, το Βρότσλαβ ήταν η μεγάλη και ισχυρή πόλη 
της νότιας Σιλεσίας. Βοημοί, Αψβούργοι και Πρώσοι άφησαν τα σημάδια 
τους στη πόλη, που για πολλούς αιώνες ήταν γνωστή με το Γερμανικό της 
όνομα Μπρεσλάου. Ξεκινώντας την περιήγηση από το νησί Πιάσεκ στον 
ποταμό Όντρα, θα συνεχίσουμε στη μεγάλη κεντρική πλατεία Ρίνεκ με 
τα κτίσματα των συντεχνιών και το παλιό Δημαρχείο, από τα ωραιότερα 
της Πολωνίας. Στη συνέχεια θα φωτογραφίσουμε το περίφημο Hala Sile-
sia, έργο του διάσημου αρχιτέκτονα Μαξ Μπέργκ, και θα ολοκληρώσουμε 
με το Ναό της Αγίας Ελισάβετ, του οποίου ο γοτθικός πύργος φθάνει τα 
92μ. Αμέσως μετά αναχωρούμε για τη Βαρσοβία, όπου φθάνουμε αργά 
το απόγευμα.

5η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Η ιστορική πόλη της Βαρσοβίας περιβάλλεται από παλιές οχυρώσεις, 
βρίσκεται στον κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς 
της UNESCO και αποτελεί τον σημαντικότερο πόλο έλξης για τους 
συντηρητές μνημείων ανά τον κόσμο. Στην πρωινή ξενάγηση θα δούμε, 
μεταξύ άλλων, την κεντρική πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, 
που αποτελεί πολύ καλό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής και τώρα 
λειτουργεί σαν Μουσείο και έδρα της Βουλής Seim. Στη συνέχεια θα δούμε 
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, καθώς επίσης 
και 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 και το άγαλμα του Φρεντερίκ 
Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του ανακτόρου Λαζιένσκι. Ελεύθερο 
απόγευμα στην διάθεση σας για περιπλάνηση στην όμορφη πρωτεύουσα.

Κρακοβία

6 ημέρες

6η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΒΙΛΑΝΟΦ - ΛΟΤΖ (προαιρετική) - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης. Για όσους 
επιθυμούν προτείνουμε εκδρομή στα ανάκτορα Βίλανοφ και την πόλη 
Λότζ. Πρώτη μας στάση λοιπόν, οι κήποι του ανακτόρου Wilanow 
‘Βίλανοφ’, των οποίων η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική είναι τέτοια που 
τους έχει χαρίσει το χαρακτηρισμό «μικρές Βερσαλλίες». Στη συνέχεια 
θα κατευθυνθούμε δυτικότερα, όπου θα συναντήσουμε την πόλη Λότζ, η 
οποία αποτελεί σύμβολο της βιομηχανικής επανάστασης των αρχών του 
19ου αιώνα. Η βιομηχανοποίηση της πόλης προχώρησε βάση σχεδιασμού 
από τον Τσάρο της Ρωσίας, ο οποίος μοίραζε τεμάχια γης σε γερμανούς 
μετανάστες με στόχο την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών. Έτσι 
ξεκινά την λειτουργία του και το πρώτο εργοστάσιο της περιοχής, το 
οποίο επεξεργαζόταν βαμβάκι. Ακόμη θα περπατήσουμε στο κεντρικό 
πεζόδρομο της πόλης, όπου θα απολαύσουμε τα υπέροχα νεοκλασικά 
κτίρια χρωματισμένα με παστέλ χρώματα και με τα οικόσημα πάντα σε 
περίοπτη θέση. Μεταξύ των παραπάνω ξεχωρίζουν το δημαρχείο της 
πόλης και το ‘’Κόκκινο’’ σπίτι.  Ελεύθερος χρόνος  και μεταφορά στο 
αεροδρόμιο της Βαρσοβίας για την επιστροφή μας στην Ελλάδα.

Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα

3η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΒΡΟΤΣΛΑΒ
Έχοντας αξιοποιήσει την παραμονή μας στην Κρακοβία, 
αφήνουμε σήμερα την Νότια Πολωνία και κατευθυνόμαστε στη 
δυτική πλευρά της χώρας, στη περιοχή της Σιλεσίας και στη 
πρωτεύουσα της το Βρότσλαβ. Καθοδόν θα επισκεφθούμε τον 
μουσειακό χώρο Άουσβιτς/Μπιρκενάου από τα μεγαλύτερα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί, όπου βρήκαν τραγικό 
θάνατο πάνω από 2 εκ. άτομα κατά την διάρκεια του 2ου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Άφιξη στο Βρότσλαβ και βραδινός 
περίπατος στο κέντρο της πόλης με την πανέμορφη πλατεία.

Άουσβιτς

Πτήση για Κρακοβία & επιστροφή από Βαρσοβία χωρίς περιττά χιλιόμετρα

Κρακοβία-Βρότσλαβ-Βαρσοβία

Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή 
παιδιού

Tιμή 
Μονοκλινου

Φόροι Αερ. & 
επίναυλοι Αερ. Εταιρία

6 24/12
ΚΡΑΚΟΒΙΑ : B.W. PREMIER 4* plus 
ΒΡΟΣΛΑΒ : HP PARK PLAZA 4* plus 

ΒΑΡΣΟΒΙΑ : RADISON BLU CENTER 5*
425 195 575 145

ΑSTRA AIRLINES 
24/12 AZI860 ΘΕΣ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ 11.00-12.15 
29/12 AZI871 ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΘΕΣ 17.00-20.10

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 145ε 



Βαρσοβία

Πτήση για Κρακοβία & επιστροφή από Βαρσοβία χωρίς περιττά χιλιόμετρα

Οι δυο πιο αξιόλογες πόλεις της Πολωνίας, Βαρσοβία 
και Κρακοβία, αποτελούν ένα μοναδικό κράμα 
αρχιτεκτονικής και ταμπεραμέντου. Η Βαρσοβία 
βρίσκεται στη καρδιά της χώρας τόσο από γεωγραφική 
όσο και από πολιτική άποψη. Περπατώντας στη 
παλιά πόλη δύσκολα θα πιστέψετε, ότι το ιστορικό 
της κέντρο είχε μετατραπεί σε σωρό ερειπίων στον 
2ο παγκόσμιο πόλεμο, καθώς αποκαταστάθηκε με 
απόλυτο σεβασμό στην ιστορία μέσα από αρχεία και 
παλιές φωτογραφίες. Ό,τι της λείπει σε αρχαιότητα 
το κερδίζει σε δυναμισμό. Η Κρακοβία, πρωτεύουσα 
της Πολωνίας για 500 χρόνια, αντίθετα με τη 
Βαρσοβία, ξέφυγε της καταστροφής και αποτελεί μια 
πόλη-κόσμημα που κρύβει θησαυρούς γοτθικής και 
αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής και τόνους τέχνης. 
Θεωρείται η χαϊδεμένη πόλη της χώρας με μια 
θαυμάσια Παλιά Πόλη.

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινή αναχώρηση με πτήση της Astra Airlines για τη 
Κρακοβία την αρχαία πρωτεύουσα της Πολωνίας. Άφιξη 
και ξενάγηση στη πόλη όπου θα δούμε το εντυπωσιακό 
Βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό Ναό με 
τους Βασιλικούς τάφους και την Καμπάνα, 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. 
Το βράδυ με την καθοδήγηση του συνοδού μας μπορείτε 
να περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια της πόλης και να 
απολαύσετε ποτό ή φαγητό στα δεκάδες μπαράκια και 
εστιατόρια που κατακλύζουν την κεντρική πλατεία της.

2η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ
Το πρωί αναχωρούμε για τη κοντινή περιοχή της Βιελίτσκα, 
για να επισκεφθούμε τα αλατωρυχεία της, που αποτελούν 
μοναδικό κειμήλιο στην ιστορία των ορυχείων. Στις υπόγειες 
στοές βρίσκονται εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο αλάτι, 
μικρές φωσφορίζουσες λίμνες και ξύλινα υποστυλώματα των 
στοών, τα οποία είναι αληθινά καλλιτεχνήματα μαραγκών 
της παλιάς εποχής και προσδίδουν στο αλατωρυχείο μια 
γοητεία, η οποία παρακινεί τους ανθρώπους από όλο τον 
κόσμο, εδώ και αιώνες να θαυμάσουν αυτό το μοναδικό 
έργο τέχνης. Μετά την επίσκεψη μας και την αγορά 
αναμνηστικών από αλάτι επιστρέφουμε στην Κρακοβία, 
όπου και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Περπατήστε στην 
Kazimierz, την πιο trendy γειτονιά, στα νοτιοανατολικά της 
Παλιάς Πόλης, η οποία φιλοξενούσε επί αιώνες την εβραϊκή 
κοινότητα. Έμπνευση για τα σκηνικά της ταινίας «Η λίστα 
του Σίντλερ» η συγκεκριμένη γραφική συνοικία, αν και 
συνδεδεμένη με φρικιαστικές μνήμες του παρελθόντος, 
αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο ζωντανά spot για νυχτερινή 
ζωή στην πόλη με υπέροχες γκαλερί, μουσεία, cafes και 
εστιατόρια.

3η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Έχοντας αξιοποιήσει την παραμονή μας στην Κρακοβία, αφήνουμε σήμερα 
την Νότια Πολωνία και κατευθυνόμαστε στην πρωτεύουσα Βαρσοβία. 
Καθοδόν θα επισκεφθούμε το μουσειακό χώρο Άουσβιτς/ Μπιρκενάου, από 
τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί, όπου βρήκαν τραγικό 
θάνατο πάνω από 2 εκ. άτομα κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου 
Πολέμου. Θ’ ακολουθήσει στάση στην Τσεστοχόβα με το μοναστήρι της 
Γιάσνα Γκόρα, όπου θα έχουμε σύντομη επίσκεψη στο παρεκκλήσι της μονής. 
Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Η ιστορική πόλη της Βαρσοβίας 
αποτελεί τον σημαντικότερο πόλο έλξης για τους συντηρητές μνημείων 
ανά τον κόσμο. Στο ελεύθερο απόγευμα προτείνουμε να περπατήσετε κατά 
μήκος της δυτικής όχθης του ποταμού Βιστούλα, στη περιοχή της Βασιλικής 
Οδού.
 
4η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Η ιστορική πόλη της Βαρσοβίας περιβάλλεται από παλιές οχυρώσεις και 
βρίσκεται στον κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς 
της UNESCO. Στην πρωινή ξενάγηση θα δούμε, μεταξύ άλλων, την κεντρική 
πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, που αποτελεί πολύ καλό 
δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής και τώρα λειτουργεί σαν Μουσείο και έδρα 
της Βουλής Seim. Στη συνέχεια θα δούμε 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, καθώς επίσης και 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 και το 
άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του ανακτόρου 
Λαζιένσκι. Ελεύθερο απόγευμα στην διάθεση σας για περιπλάνηση στην 
όμορφη πρωτεύουσα.

5η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΒΙΛΑΝΟΦ - ΛΟΤΖ (προαιρετική) - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης. Για όσους επιθυμούν 
προτείνουμε εκδρομή στα ανάκτορα Βίλανοφ και την πόλη Λότζ. Πρώτη μας 
στάση λοιπόν, οι κήποι του ανακτόρου Wilanow ‘Βίλανοφ’, των οποίων η 
εντυπωσιακή αρχιτεκτονική είναι τέτοια που τους έχει χαρίσει το χαρακτηρισμό 
«μικρές Βερσαλλίες». Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε δυτικότερα, όπου θα 
συναντήσουμε την πόλη Λότζ, η οποία αποτελεί σύμβολο της βιομηχανικής 
επανάστασης των αρχών του 19ου αιώνα. Η βιομηχανοποίηση της πόλης 
προχώρησε βάση σχεδιασμού από τον Τσάρο της Ρωσίας, ο οποίος μοίραζε 
τεμάχια γης σε γερμανούς μετανάστες με στόχο την ίδρυση και λειτουργία 
βιομηχανιών. Έτσι ξεκινά την λειτουργία του και το πρώτο εργοστάσιο 
της περιοχής, το οποίο επεξεργαζόταν βαμβάκι. Ακόμη θα περπατήσουμε 
στο κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, όπου θα απολαύσουμε τα υπέροχα 
νεοκλασικά κτίρια χρωματισμένα με παστέλ χρώματα και με τα οικόσημα 
πάντα σε περίοπτη θέση. Μεταξύ των παραπάνω ξεχωρίζουν το δημαρχείο 
της πόλης και το ‘’Κόκκινο’’ σπίτι.  Ελεύθερος χρόνος  και μεταφορά στο 
αεροδρόμιο της Βαρσοβίας για την επιστροφή μας στην Ελλάδα.

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού17

5 ημέρεςΒαρσοβία-Κρακοβία

Το πρόγραμμα εκτελείται & αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή 
παιδιού

Tιμή 
Μονοκλινου

Φόροι Αερ. & 
επίναυλοι Αερ. Εταιρία

5 29/12
ΚΡΑΚΟΒΙΑ : SWING 4* 

ΒΑΡΣΟΒΙΑ : RADISON BLU CENTER 5*
365 175 519 145

ΑSTRA AIRLINES 
29/12 AZI870 ΘΕΣ-BAΡΣΟΒΙΑ  11.00-12.25 

2/1 AZI861 ΚΡΑΚΟΒΙΑ-ΘΕΣ 17.00-20.10

5 2/1
ΚΡΑΚΟΒΙΑ : B.W. PREMIER 4* plus 

ΒΑΡΣΟΒΙΑ : RADISON BLU CENTER 5*
365 175 519 145

ΑSTRA AIRLINES 
2/1 AZI861 ΘΕΣ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ 11.00-12.15 
6/1 AZI 871 ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΘΕΣ 18.00-21.10

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 145ε - Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά  
 



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 Rembrandt-
plein 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 Ri-
jksmuseum, 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 και 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 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. 

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

Δωρο
η εκδρομή 

στα ψαροχώρια 
MARKEN

&
VOLENDAM

Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Τιμή
σε δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Τιμή σε 
Μονόκλινο

Αερ. Εταιρία 
Ωράρια πτήσεων

5 22/12

NOVOTEL 4* 295 235 435 ΤRANSAVIA ΑΙRLINES

ΘΕΣ-ΑΜΣΤ 14.35-16.45
ΑΜΣΤ-ΘΕΣ 09.15-13.10 

MERCURE CITY 4* 345 265 519

NH CARANSA 4* 365 279 545

5 26/12

NOVOTEL 4* 329 265 465 ΤRANSAVIA ΑΙRLINES

ΘΕΣ-ΑΜΣΤ 11.05-16.00
ΑΜΣΤ-ΘΕΣ 09.15-13.10 

MERCURE CITY 4* 375 285 549

NH CARANSA 4* 395 299 575
 

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 145ε Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή ανά άτομο & μια αποσκευή ανά 2 άτομα. 
- Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 80ευρω ανά άτομο. 

- Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά (εκτός της τελευταίας ημέρας λόγω ώρας πτήσης).

Volendam
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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 
.Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
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. 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 Kurfursten-
dam, στο Charlottenburg ή στην Potsdamer Platz. Το πιο γνωστό 
πολυκατάστημα του Βερολίνου είναι το KaDeWe επί της οδού Kurfus-
tendam. 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. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΟΤΣΝΤΑΜ    
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση από το Βερολίνο 
για εκδρομή στο 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. Αναχώρηση για την Πράγα (350km). Άφιξη ,τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για βραδυνό περίπατο στην 
εορταστικά στολισμένη πόλη. Διανυκτέρευση. 
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 επισκευθείτε το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας, την Εθνική Πινακοθήκη ή το ζωολογικό κήπο. Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής.

Το πρόγραμμα εκτελείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Βερολίνου Ξενοδοχείο Πράγας Τιμή σε δίκλινο Τιμή παιδιού Τιμή σε Μονόκλινο Αερ. Εταιρία

5
23 & 24/12 

* 
BERLIN BERLIN 4* plus INTERNATIONAL 4* 395 195 495 ASTRA AIRLINES

5
30 /12 

* 
WYNDHAM EXCELSIOR 4* DUO 4* 365 195 465 ASTRA AIRLINES

5
3/1 

* 
BERLIN BERLIN 4* plus INTERNATIONAL 4* 285 165 379 ASTRA AIRLINES

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 145ε.

Βερολίνο



Στην εκδρομή 4+1 ημέρες δεν περιλαμβάνεται η 5η ημέρα του προγράμματος.

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
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 πόιντ 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. 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 Charlottenburg ή στην Potsdamer Platz. Το πιο γνωστό 
πολυκατάστημα του Βερολίνου είναι το KaDeWe επί της οδού Kurfustendam. Η 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. Ακόμα σας προτείνουμε μια επίσκεψη στο Sony Center, το οποίο αποτελείται από ένα εντυπωσιακό σύμπλεγμα κτιρίων, ένα 
πραγματικά μοναδικό και σύγχρονο αρχιτεκτόνημα. Στο Sony Center στεγάζονται τα πάντα από διαμερίσματα μέχρι ένα μεγάλο αριθμό από 
μπαρ, εστιατόρια, μαγαζιά, κινηματογραφικές αίθουσες και πολλά άλλα. Χρόνος ελεύθερος. 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. Αποτελεί 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 απόγευμα και εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν,  σας προτείνουμε μια επίσκεψη στο υπαίθριο μουσείο της ‘’τοπογραφίας του 
τρόμου’’. Στο σημείο στο οποίο έστεκαν κάποτε τα αρχηγεία των ΣΣ και της Γκεστάπο, και στο σημείο από όπου αργότερα περνούσε και 
το τείχος του Βερολίνου. Σήμερα θα βρείτε μια έκθεση, η οποία εξιστορεί την ιστορία του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου καθώς και την 
περίοδο της διχοτόμησης του Βερολίνου. 

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 
ελεύθερος. Επιστροφή το απόγευμα στo Βερολίνο. Το βράδυ,  σας προτείνουμε να δειπνήσετε σε μια από τις παραδοσιακές πάμπ που 
σερβίρει μπίρα και παραδοσιακά βερολινέζικα φαγητά.

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. Εάν το επιθυμείτε σας προτείνουμε ακόμα μια επίσκεψη στο Τεχνολογικό 
μουσείο, το οποίο θα βρείτε σε μικρή απόσταση από το Kulturforum ακολουθώντας μια όμορφη διαδρομή πλάι στο κανάλι Λάντβερ. 

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

Απευθείας πτήσεις για Βερολίνο

Highlights!
- Μουσειο Περγάμου
- Τοπογραφία του 

Τρόμου
- Sony Center
- Kulturforum

- Τεχνολογικό μουσείο
- Ποντσνταμ 

- Σαν Σουσί
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Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Τιμή
σε δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Τιμή σε 
Μονόκλινο Αερ. Εταιρία

5+1
23,24/12

&
3/1

MARK 4* 249 165 345 ΕΑSY JET 

23/12 ΘΕΣ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ 16.00-17.30 
28/12 ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΘΕΣ 08.05-11.30

24/12 ΘΕΣ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ 10.35-12.05 
29/12 ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΘΕΣ 07.50-11.15

3/1 ΘΕΣ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ 11.55-13.25 
8/1 ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΘΕΣ 07.50-11.15

BERLIN BERLIN 4* 295 165 445

SWISSOTEL BERLIN 5* 355 165 585

INTERCONTINENTAL 5* 395 165 615

4+1 17, 26 /12  
& 4/1

MARK 4* 199 145 275 ΕΑSY JET

17/12 ΘΕΣ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ 10.35-12.05 
21/12 ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΘΕΣ 08.05-11.30

26/12 ΘΕΣ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ 11.55-13.25 
30/12 ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΘΕΣ 11.55-15.20

4/1 ΘΕΣ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ 12.10-13.40 
8/1 ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΘΕΣ 07.50-11.15

BERLIN BERLIN 4* 245 145 375

SWISSOTEL BERLIN 5* 335 145 519

INTERCONTINENTAL 5* 369 145 545

5 29/12

CITY AM KURFUERSTANDAMM 3* 295 155 475

ΕΑSY JET 

29/12 ΘΕΣ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ 11.55-13.25 
2/1 ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΘΕΣ 07.50-11.15

CALIFORNIA 4* 385 155 615

BERLIN BERLIN 4* 410 155 639

STEIGENBERGER 5* 455 155 695

 
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 145ε 

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή έως 8κ ανά άτομο & 1 αποσκευή έως 20κ ανά 2άτομα. 
- Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 60ευρω ανά άτομο. 

- Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά (εκτός της τελευταίας ημέρας λόγω ώρας πτήσης).



Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η επίσκεψη στο Κλεμεντίνουμ.

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την χρυσή πόλη των 100 πύργων. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στο σημαντικότερο 
αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης, την πόλη της Πράγας. Θα θαυμάσουμε την πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης, όπου βρίσκονται τα 
ακριβότερα καταστήματα οίκων μόδας, πολυτελή εστιατόρια και καφέ. Θα δούμε στη βόλτα μας όμορφα κτίρια, παλιά παλάτια όπως αυτό 
του Κίνσκι, την επιβλητική 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, το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην 
περίφημη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας, την πλατεία Vaclav σημείο συνάντησης των 
κατοίκων της Πράγας και το επιβλητικό κτίριο, το οποίο στεγάζει το μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Τελειώνοντας, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.  Η Τσεχία είναι πασίγνωστη μεταξύ άλλων και για την παραγωγή μπύρας. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν το 
γεγονός της παρουσίας μας στην πόλη σας προτείνουμε για την πρώτη βραδινή μας έξοδο να επισκεφτούμε μια μικροζυθοποιεία. Εκεί θα σας 
δοθεί η ευκαιρία να παρακολουθήσετε την διαδικασία παραγωγής μιας μοναδικής στον κόσμο μπύρα. Ενώ θα έχετε φυσικά και την ευκαιρία 
να την γευτείτε και εσείς. Από εδώ θα αποχωρήσετε με εμπλουτισμένες γνώσεις σχετικά με την γευσιγνωσία και την διαδικασία παραγωγής 
της μπύρας, γνώσεις για τις οποίες μάλιστα θα λάβετε και το σχετικό ‘’πτυχίο’’.

2η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΧΡΥΣΟ ΣΟΚΑΚΙ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ - ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ - GHOST TOUR
Ξεκινάμε την δεύτερη μας ημέρα, με ξενάγηση στην Καστρούπολη (Hrantsani), την Ακρόπολη της πόλης η οποία στεφανώνει τον  λόφο της 
Mala Strana, θα δούμε το μοναστήρι Strahov, το Loretto,το ανάκτορο Schwarzenberg, και το παλιό ανάκτορο των βασιλέων της Βοημίας 
το οποίο αργότερα έγινε κατοικία της Μαρίας Θηρεσίας και πλέον χρησιμοποιείται ως προεδρικό μέγαρο. Προχωρούμε με επίσκεψη στο 
περίφημο «Χρυσό Σοκάκι». Πλαισιωμένο από τα θεαματικά κτίρια του Λευκού Πύργου και του Πύργου Ντάλιμπορ αποτελούσε την έδρα των 
αλχημιστών και του αυτοκρατορικού περίγυρου. Στην συνέχεια θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου, την εκκλησία του Αγ.Γεωργίου, 
και τέλος θα περάσουμε από το εθνικό θέατρο καταλήγοντας στην πλατεία της παλιάς πόλης. Χρόνος ελεύθερος. Έπειτα σας προτείνουμε 
μια αξέχαστη κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα, ο οποίος μας ψιθυρίζει στο αυτί την ιστορία του και μας εξιστορεί τα μυστικά των 
γραφικών γεφυρών και κτιρίων που τον αγκαλιάζουν τόσα χρόνια. Κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας απολαύστε τον πλούσιο μπουφέ με 
κυρίως πιάτα, γλυκά, φρούτα, τυριά και διάφορες νοστιμιές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για την βραδινή σας έξοδο μπορείτε να επιλέξετε 
προαιρετικά ανάμεσα σε δύο επιλογές. Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια παράσταση στο φημισμένο μαύρο θέατρο της Πράγας, όπου θα 
απολαύσετε μια μοναδική τεχνική φιλοτέχνησης εικόνων που αποδεικνύει ότι το όνειρο, το υπερφυσικό και η μαγεία ξεπηδούν πολύ καλύτερα 
από το σκοτάδι. Ή εναλλακτικά σας προτείνουμε να επισκεφτείτε τον υπόγειο κόσμο της Πράγας, ακολουθήστε τα βήματα των πνευμάτων, 
και ακούστε τους μύθους καθώς θα περιηγείστε στα υπόγεια του περίφημου ‘’Orloj’’ αστρονομικού πύργου και του δημαρχείου της πόλης. 
Σημεία τα οποία έγιναν και παγκοσμίως γνωστά μέσω της σειράς ‘’most hunted live’’. 

3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΡΕΣΔΗ (120 χλμ) / ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ (160 χλμ) 
Την ημέρα αυτή μετά το πρόγευμα στο ξενοδοχείο, σας προτείνουμε δύο εξαιρετικές επισκέψεις: 
Προαιρετική εκδρομή στην Φλωρεντία του Βορρά όπως αποκαλούν αλλιώς την Δρέσδη, στην ανατολική Γερμανία στο ελεύθερο κρατίδιο 
της Σαξονίας. Αφήνοντας πίσω μας την Πράγα θα κατευθυνθούμε δυτικά όπου θα απολαύσουμε αρχιτεκτονήματα αναγεννησιακού ρυθμού 
και ρυθμού Μπαρόκ, 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 μπλε πορσελάνης. Ακόμη θα δούμε την 
πανέμορφη εκκλησία των γυναικών Frauenkirche και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή το βράδυ στην Πράγα. 
Ή
Προαιρετική εκδρομή νοτιότερα προς την πόλη Τσέσκυ Κρούμλοβ, η οποία προστέθηκε το 1992 στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO και όχι άδικα. Είναι μια μικρή πόλη στην περιοχή της νότιας Βοημίας της Τσεχίας, παγκοσμίως γνωστή για την 
ιστορική γοτθική αρχιτεκτονική της και το κάστρο Κρούμλοβ όπου τα λόγια δεν αρκούν να περιγράψει κάνεις την μοναδική ομορφιά της 
παραμυθένιας πόλης. Η μεσαιωνική πόλη Κρούμλοβ περικυκλώνεται από τους μαιάνδρους που σχηματίζει ο ποταμός Μολδάβας. Πάνω 
από την πόλη υψώνεται το επιβλητικό σύμπλεγμα του κάστρου και του πύργου, άλλοτε έδρα της πιο δυνατής οικογένειας, του Οίκου των 
Rosenberg. Το θέατρο του κάστρου, είναι το παλαιότερο κτίσμα του είδους του στον κόσμο και διατηρήθηκε σε άριστη κατάσταση μαζί 
με τα Μπαρόκ κοστούμια, την σκηνή και την σχετική τεχνολογία. Το κομψό δημαρχείο Αναγεννησιακού ρυθμού, η εκκλησία του Αγ. Βίττου 
και οι μπαρόκ κήποι του είναι πραγματικά στολίδια, κομψοτεχνήματα αρχιτεκτονικής. Οι πύργοι και τα κάστρα της νότιας Βοημίας, που 
βρίσκονταν κάποτε στην ιδιοκτησία του Οίκου των Rosenberg, συμπεριλαμβανομένου του Jindrichuv Hradec, είναι γνωστά για το θρυλικό 
φάντασμα, Τη Λευκή Κυρά, που εμφανίζεται κατά διαστήματα στα αγαπημένα της μέρη. Περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια και αφήστε 
τον χρόνο να σας ταξιδέψει στο παραμύθι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ 
Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ στη δυτική Βοημία. Κατά την διάρκεια της δίωρης περίπου διαδρομής θα έχουμε την ευκαιρία να 
απολαύσουμε χαρακτηριστικά τοπία της δυτικής Βοημίας, όπως τις καλλιέργειες του Λυκίσκου και τμήματα των περίφημων βοημικών δασών. 
Φτάνουμε στην πασίγνωστη λουτρόπολη η οποία είναι κυριολεκτικά πνιγμένη μέσα στα δάση της κοιλάδας, του μικρού ποταμού Τέπλα, η 
οποία φημίζεται για τις 12 θερμές ιαματικές πηγές της. Η μικρή αυτή λουτρόπολη υδρίθεικε από τον αυτοκράτορα Κάρολο το IV, και απετέλεσε 
ανά τους αιώνες τόπο συνάντησης των ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής όπως ο Τσάρος Μέγας Πέτρος Α’, Μαρία 
Θηρεσία, Γκαίτε, Σίλλερ, Μπάζ κ.α. Πέρα από λουτρόπολη όμως είναι και η πηγή των κρυστάλλων Βοημίας. Απολαύστε λοιπόν έναν μοναδικό 
συνδυασμό φυσικής ομορφιάς, ιαματικών πηγών και εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΟΥΜ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στο φημισμένο κτίριο της βιβλιοθήκης Klementinum το οποίο ιδρύθηκε από τους Ιησουίτες κατά την 
άφιξη τους στη Βοημία το 1556 και έχει μεγάλη και πλούσια ιστορία. Μπορείτε να δείτε την μπαρόκ βιβλιοθήκη και τον αστρονομικό πύργο. 
Έπειτα χρόνος ελεύθερος να περιπλανηθείτε στην πλούσια αγορά της πόλης, με τα υπέροχα κρύσταλλα, επισκεφτείτε το μουσείο φυσικής 
ιστορίας, την εθνική πινακοθήκη και πολλά άλλα ενδιαφέροντα σημεία στην ρομαντική Πράγα. Κάπως έτσι θα τελειώσει η όμορφη διαμονή 
σας με τις καλύτερες εντυπώσεις που αφήνει πάντα η Χρυσή Πράγα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Highlights!
- ΧΡΥΣΟ ΣΟΚΑΚΙ

- ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΜΠΥΡΑΣ ΣΕ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ

- ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ 

- ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ

Ειδικά οργανωμένο 
εορταστικό δείπνο
την παραμονή των 
Χριστουγέννων

& της Πρωτοχρονιάς.
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Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Τιμή 
σε δίκλινο

Τιμή 
παιδιού

Τιμή σε 
Μονόκλινο

Αερ. Εταιρία  
Ωράρια πτήσεων

5 19/12

LOUIS LEGER 4* 185 99 245

ASTRA AIRLINES

ΘΕΣ - MΠΡΑΤ 
ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ

DON GIOVANNI 4* 189 99 259

JURIS INN 4* 199 99 275

ELEPHANT DESIGN 4* plus 219 99 310

GRAND MAJESTIC PLAZA 4* plus 249 99 325

GRANDIOR 5* 265 99 385

BOSCOLO CARLO IV 5* LUXURY ART HOTEL 295 99 425

INTERCONTINENTAL 5* 315 99 439

5
23/12 

& 
24/12

LOUIS LEGER 4* 285 195 339
ASTRA AIRLINES

23/12 AZI840 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ 04.30 - 05.45

27/12 AZI841 
ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  18.00 - 21.05

24/12 AZI842 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ: 05.00 - 06.15

28/12 AZI843 
ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 23.30 - 02.35

DON GIOVANNI 4* 295 195 365

EA DOWNDOWN 4* plus 325 1ο & 2ο παιδί 195 395

JURIS INN 4* plus 335 195 410

EA EMBASSY 4* plus 345 195 429

GRAND MAJESTIC PLAZA 4* plus 359 195 465

GRANDIOR 5* 365 195 479

BOSCOLO CARLO IV 5* LUXURY ART HOTEL 410 249 560

INTERCONTINENTAL 5* 429 195 585

4 27/12

GOLF 4* 159 99 195

ASTRA AIRLINES

27/12 AZI840 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ: 15.35 - 16.45

30/12 AZI841 
ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 19.00 - 21.05

CENTER PLAZA 3* 169 99 210

DON GIOVANNI 4* 175 99 219

INTERNATIONAL 4* 179 99 225

IBIS WENCESLAS 3* 185 99 235

JURIS INN 4* plus 195 99 245

GRAND MAJESTIC PLAZA 4* plus 215 99 289

EA EMBASSY 4* plus 219 99 295

HILTON PRAGUE 5* 255 99 375

BOSCOLO CARLO IV 5* LUXURY ART HOTEL 285 99 395

5 29 & 30/12

TOP 4* 259 79 399

ASTRA AIRLINES

29/12 AZI840 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ: 05.00 - 06.15 

 
2/1 AZI841 

ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 23.30 - 02.35

30/12 AZI840 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ: 15.35 - 16.45 

 
3/1 AZI841  

ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 19.00 - 21.05

EIRLICH 4* 299 129 475

PARK 4* plus 
περιλαμβάνεται εορταστικό δείπνο 
την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

365 129 539

JURIS INN 4* plus 375 129 565

ARCHIBALD CITY 4* 395 129 599

NOVOTEL WENCESLAS 4* 405 1ο & 2ο παιδί 79 650

GRAND MAJESTIC PLAZA 4* plus 410 129 685

GRANDIOR 5* 455 129 739

HILTON PRAGUE 5* 489 129 829

INTERCONTINENTAL 5* 529 129 875

5 3/1

LOUIS LEGER 4* 199 129 259

ASTRA AIRLINES

3/1 AZI840 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ: 15.35 - 16.45

7/1 AZI841 
ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 23.45 - 02.40

DON GIOVANNI 4* 225 99 299

JURIS INN 4* plus 239 99 325

NOVOTEL WENCESLAS 4* 255 1ο & 2ο παιδί 129 339

GRAND MAJESTIC PLAZA 4* plus 289 99 365

GRANDIOR 5* 315 99 385

BOSCOLO CARLO IV 5* LUXURY ART HOTEL 345 99 465

INTERCONTINENTAL 5* 350 99 485

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 145ε. Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή & μια αποσκευή ανά άτομο. 
- Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 50ευρω ανά άτομο. 

- Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.



Piazza Navona
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - KOΛΟΣΑΙΟ - ΠΙΑΤΣΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <Μακεδονία> και πτήση για την αιώνια 
πόλη, τη Ρώμη. Άφιξη 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 
Ρωμαϊκό κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε 
η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, 
την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, με το επιβλητικό μνημείο του Βίκτορα 
Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο, τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. Στη 
συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Ελεύθερος 
χρόνος.

2η ημέρα: ΡΩΜΗ - CARAVAGGIO - ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ - ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΠΕΡΝΙΝΙ ΚΑΙ 
ΜΠΟΡΟΜΙΝΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ημέρα μας με επίσκεψη στην εκκλησία Santa 
Maria den Popolo μια από τις πλουσιότερες σε έργα τέχνης στη Ρώμη. Θα 
θαυμάσουμε 2 από τα πιο γνωστά έργα του Caravaggio, τη σταύρωση του 
Αγίου Πέτρου και την Ανάληψη της Θεοτόκου. Στη συνέχεια θα μεταβούμε 
στις περίφημες κατακόμβες του Αγίου Καλλίστου. 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. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε τον ρυθμό Μπαρόκ σε μια 
ξενάγηση διαφορετική από κάθε άλλη. Η τέχνη του μπαρόκ γεννήθηκε στη 
Ρώμη με μέγιστους εκφραστές τον Gian Lorenzo Bernini και τον Francesco 
Boromini με αποστολή να προκαλέσει την περιέργεια, την κατάπληξη και 
τον θαυμασμό των πιστών αλλά και να αποσπάσει την προσοχή και το 
ενδιαφέρον τους από τις συζητήσεις γύρω απο την πίστη και την λογοκρισία. 
Στη βόλτα μας θα ανακαλύψουμε τα ίχνη που άφησαν οι καλλιτέχνες 
αναλλοίωτα στο πέρασμα των αιώνων. Θα ξεκινήσουμε από την εκκλησία 
Santa Maria della Vittoria, οπου θα δούμε την έκσταση της Αγίας Θηρεσίας, 
στη πλατεία Μπαρμπερίνι τη κρήνη του Τρίτωνα και τη κρήνη των 
Μελισσών, θα περάσουμε από το επιβλητικό παλάτσο Μπαρμπερίνι και 
θα καταλήξουμε στο σταυροδρόμι των τεσσάρων σιντριβανιών με την 
ομώνυμη εκκλησία Σαν Κάρλο αλε Κουάτρο Φοντάνε με τον Μπορομίνι να 
βάζει το στίγμα του στην κατασκευή. Θα συνεχίσουμε προς τον ναό Σαντ 
Άντρεα αλ Κουιρινάλε όπου ο Μπερνίνι θα μας εκπλήξει με το έργο του, θα 
περάσουμε από το προεδρικό μέγαρο και θα τελειώσουμε τη βόλτα μας 
στην εκκλησία Σαντ Αντρέα ντελε Φράτε όπου θα δούμε το πάντρεμα και 
τη συνύπαρξη των δυο καλλιτεχνών. 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 ποταμού Τίβερη.

ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
Δώρο το κόστος εισόδου / Εξασφαλισμένη 

προκράτηση 
Γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή 

- ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ 
ΜΕ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΞΕΝΑΓΟ

- ΖΗΣΤΕ ΤΗ ΡΩΜΗ, ΟΠΩΣ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Φλωρεντία

5 ημέρες

Γιορτές στην
“Αιώνια Πόλη”

Villa Borghese



3η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - VILLA BORGHESE 
Πρόγευμα και 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. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, 
όπου θα εντυπωσιαστούμε απο την αποκαθήλωση (Pieta) του Μιχαήλ Αγγέλου και τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται. Στη συνέχεια χρόνος 
ελεύθερος για μια 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. Επιβάλλεται να επισκεφτείτε τη Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον αφορά τον αριθμό και τη σημασία 
των γλυπτών του Bernini και των πινάκων του Caravaggio. Με 500.000 επισκέπτες το χρόνο το καθιστούν από τα πιο σημαντικά μουσεία 
της Ιταλίας. Κοντά στο πάρκο βρίσκεται η 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 ή γευθείτε το πασίγνωστο tiramisu Pompi στο ομώνυμο ζαχαροπλαστείο. 

4η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (270χλμ ) / ΝΑΠΟΛΙ - ΠΟΜΠΗΙΑ (240χλμ.) προαιρετικά
Σήμερα σας προτείνουμε 2 προαιρετικές ημερήσιες εκδρομές, στην Φλωρεντία ή στη Νάπολι – Πομπηία. 

- ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ: επισκεφθείτε την πόλη των Μεδίκων, τη γενέτειρα της Αναγέννησης, την Φλωρεντία. Θα επισκεφθούμε τον πανέμορφο καθεδρικό 
ναό της Παναγίας των λουλουδιών με τον τρούλο του Μπουνελέσκι, το καμπαναριό του Τζιόττο, το βαπτιστήριο, την πιάτσα Σινιορία, το 
Παλάτσο Πίτι και το μοναδικό γεφύρι Πόντε Βέκιο. Τελειώνοντας, μια βόλτα στην ξακουστή αγορά της Φλωρεντίας θα σας εντυπωσιάσει 
με το παζάρι του Σαν Λορένζο. Επίσης με την καθοδήγηση της ξεναγού αξίζει να επισκεφτείτε τα Ουφίτσι, τη προσωπική συλλογή της 
οικογένειας των Μεδίκων, μια από τις γνωστότερες πινακοθήκες παγκοσμίως. Το απόγευμα επιστροφή στη Ρώμη.  

- ΝΑΠΟΛΙ - ΠΟΜΠΗΙΑ: Η Πομπηϊα χτίστηκε τον 5ο αιώνα από τους Έλληνες στις ακτές της Καμπανίας στους πρόποδες του Βεζούβιου, κοντά 
στη Ρώμη. Το 79 μ.Χ., μετά από μια φοβερή έκρηξη του Βεζούβιου, ένα τεράστιο κύμα από λάβα, στάχτη και φωτιά έθαψε για πάντα, μέσα σε 
λίγες ώρες, την εύθυμη, σπάταλη και πανέμορφη ρωμαϊκή πόλη. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 2.000 άτομα τάφηκαν ζωντανά και 
πέθαναν έτσι από ασφυξία. Θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα μονοπάτια της και θα γνωρίσουμε τον ρωμαϊκό πολιτισμό. Στη συνέχεια 
θα αποχαιρετήσουμε την Πομπηία για να οδηγηθούμε στην Νάπολη, μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Ιταλίας. Στην παραλία της δεσπόζει 
το εντυπωσιακό κάστρο Νουόβο, ίσως το πιο εντυπωσιακό μνημείο της Νάπολης. Στο εσωτερικό του φιλοξενείται το Δημοτικό μουσείο με 
αξιόλογη συλλογή έργων τέχνης, ενώ πολύ κοντά βρίσκεται το Βασιλικό Παλάτι (Palazzo Reale), αλλά και οι βασιλικοί κήποι. Πρόκειται για ένα 
ακόμα επιβλητικό κτίριο το οποίο χτίστηκε πριν περίπου 300 χρόνια. Συνεχίζουμε με το εντυπωσιακό κτίριο Galleria Umberto που χτίστηκε 
στο τέλος του 19ου αιώνα. Η περιοχή που πρέπει σίγουρα να εξερευνήσουμε είναι το ιστορικό κέντρο της Νάπολης, το Spaccanapoli που 
συμβολίζει την κουλτούρα και την ιστορία της πόλης. Οριοθετείτε μεταξύ της πλατείας Gesu Nuovo και του καθεδρικού ναού (Duomo) και 
είναι γεμάτο από πολλά στενά δρομάκια χωρίς καθόλου ρυμοτομία, σε σημείο που να σου θυμίζει λαβύρινθο! Στο τέλος της επίσκεψής μας 
επιστροφή στη Ρώμη.

5η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

Για όσουν επιθυμούν οι τοπικοί μας συνεργάτες θα σας βοηθήσουν να κάνετε κράτηση σε μια από τις γνωστές οστερίες
για να δοκιμάσετε φρέσκα ζυμαρικά φτιαγμένα στο χέρι μπροστά σας.

Αναχώρηση Ξενοδοχείο Τιμή σε δίκλινο Τιμή 
παιδιού

Τιμή σε 
Μονόκλινο

Αερ. Εταιρία  
Ωράρια πτήσεων

22, 23 /12

&

3/1

ΝΟΤΟ 4* 295 139 399 RYANAIR 

22/12 ΘΕΣ-ΡΩΜΗ 15.35-16.25 
26/12 ΡΩΜΗ-ΘΕΣ 11.55-14.40 

 
23/12 ΘΕΣ-ΡΩΜΗ 09.20-10.10 
27/12 ΡΩΜΗ-ΘΕΣ 10.40-13.25 

 
03/01 ΘΕΣ-ΡΩΜΗ 13.50-14.40 
07/01 ΡΩΜΗ-ΘΕΣ 10.40-13.25

CICERONE 4* 325 155 465

VENETO PALACE 4* 365 155 485

ANGLOAMERICANO 4* 385 155 525

GENIO 4* 445 175 595

30 /12

ΝΟΤΟ 4* 295 165 435

RYANAIR 

30/12 ΘΕΣ-ΡΩΜΗ 09.20-10.10 
03/01 ΡΩΜΗ-ΘΕΣ 13.10-15.55

CICERONE 4* 345 189 450

VENETO PALACE 4* 395 189 595

ANGLOAMERICANO 4* 415 189 610

GENIO 4* 445 189 675

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 145ε. 
- Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 70ευρω ανά άτομο. 

- Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.



Πτήση για Μπρατισλάβα
Επιστροφή από Βουδαπέστη

Δώρο εκδρομή  
στη Βιέννη

Μια μοναδική εμπειρία
στα νερά στου Δούναβη

Ιαματικά λουτρά

Κάστρο Vajdahunyad

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

Την Πρωτοχρονιά στην Βουδαπέστη για τον εορτασμό σε δωρεάν εκδηλώσεις μπορείτε να 
επισκεφθείτε 

1. στο Κάστρο Vajdahunyad, City Park - 29-30-31. Δεκέμβριος
Μια γιορτή 3 ημερών με πολλά ποτά και τρόφιμα. Η τιμώμενη χώρα είναι η Ρωσία και το εθνικό τους 
ποτό, βότκα θα είναι στο επίκεντρο: μπορείτε να δοκιμάσετε 30 διαφόρων τύπων του σκληρού ποτού. 
Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε ρωσικά πιάτα, μαζί με παραδοσιακά ουγγρικά λαχανόσουπα, ψητό χοιρινό, 
φακ. Αν δεν σας αρέσει η βότκα μπορείτε να πιείτε Pálinka, ζεστό κρασί, τοπικό αφρώδη οίνο.

Άλλα μέρη που είναι το σημείο εστίασης των υπαίθριων εορτασμών:

2. Πυροτεχνήματα στην πλατεία Eveon Vörösmarty Πρωτοχρονιάς στην περιοχή V. - υπάρχουν συνήθως 
συναυλίες, και πολλοί άνθρωποι συγκεντρώνονται εδώ για να μετρούν αντίστροφα μέχρι τα μεσάνυχτα
3. Πλατεία Nyugati (γραμμή Μ3 του μετρό, το τραμ Νο 4, 6) - πάντα ένα δημοφιλές σημείο συνάντησης 
και δεν είναι κανένας διαφορετικός την παραμονή του έτους.
4. Oktogon (τραμ Νο 4, 6) - κοντά σε Nyugati tér, στη διασταύρωση του Grand Boulevard και Andrássy Av.
5. District - Gozsdu Court και σε άλλα μέρη της περιοχής VII. 
6. Εβραϊκό Qrtr, το σπίτι με τις παμπ. Kazinczy Street, Király Street, Dob Str.

Τα Θεαματικά πυροτεχνήματα χαιρετίζουν το νέο έτος και στις τρεις θέσεις. Μην ξεχάσετε να θέσει 
σε ζεστά ρούχα, γιατί τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου τείνουν να είναι ψυχρές στη Βουδαπέστη.

Θα βρείτε πολλούς ανθρώπους στους δρόμους, ειδικά γύρω στα μεσάνυχτα. Ακόμη και εκείνοι που έχουν 
κράτηση σε ένα εστιατόριο ή μπαρ, χύνονται  έξω στους δρόμους και να γιορτάσουν το νέο έτος με το 
τραγούδι, το χορό Ευτυχώς κυβέρνηση έχει απαγορεύσει τη χρήση των βεγγαλικών, και ο  εορτασμός θα 
είναι ασφαλέστερος στις πολυσύχναστες οδούς από ότι τα προηγούμενα χρόνια



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 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. Θα 
ξεκινήσουμε με μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ θα επιβιβαστούμε στο  
river ride bus ένα λεωφορείο με το οποίο θα μπούμε ΜΕΣΑ 
ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ και αφού αναδυθούμε στην επιφάνεια 
του ποταμού θα κάνουμε μια σύντομη περιήγηση εν πλώ! 
Κατόπιν θα αποβιβάστουμε στην στεριά και θα επιβιβαστούμε 
σε συμβατικό λεωφορείο και ξεκινάμε την  ξενάγηση μας, 
όπου 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. Στη συνέχεα θα 
πάμε στο λόφο Γκέλερτ, όπου 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 επισκεφθείτε και την 
σκεπαστή αγορά γεμάτη με παραδοσιακά προϊόντα. Χρόνος 
ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. To 
βράδυ σας προτείνουμε gala dinner (για την παραμονή των 
Χριστουγέννων) στην παραδοσιακή Ουγγρική ταβέρνα BOR-
KATAKOMBA. Πρώτα θα επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις 
παραγωγής και αποθήκευσης του κρασιού σε ένα από 
τα μεγαλύτερα βαρέλια της γης και αναχώρηση για την 
παραδοσιακή ταβέρνα, όπου θα  διασκεδάσουμε συνοδεία 
τσιγγάνικης παραδοσιακής μουσικής και folkor show.   

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ (210χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική 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.  Το βράδυ προαιρετική νυκτερινή κρουαζιέρα στον Δούναβη 

4η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΙΝΤΑΧΟΥΝΙΑΝΤ (Vajdahunyad Castle) - IAMATIKA ΛΟΥΤΡΑ - HOUSE OF 
TERROR - CAVING UNDER THE BUDAPEST 
Την ημέρα αυτή θα την αφιερώσουμε γνωρίζοντας την «άλλη»  Βουδαπέστη. 
Ξεκινάμε με την επίσκεψη στο κάστρο Βαινταχουνιάντ, που θεωρείται ένα 
από τα 10 καλύτερα κάστρα της Ευρώπης!  Είναι ένα από τα  πιο ρομαντικά 
κάστρα στην  Ουγγαρία και  βρίσκεται στο πάρκο της πόλης εκεί, όπου 
το καλοκαίρι  γίνονται οι βαρκάδες και το χειμώνα είναι το περίφημο  
παγοδρόμιο λίμνη/ πατινάζ. Το κάστρο χτίστηκε το 1896 και είναι στην 
πραγματικότητα μια μίμηση της φαντασίας, ανάδειξη της αρχιτεκτονικής 
εξέλιξης μέσα στους αιώνες και στυλ στην Ουγγαρία. Το κάστρο είναι το 
σπίτι για  διάφορα φεστιβάλ, συναυλίες και εκθέσεις του Γεωπονικού Μουσείο 
της Ουγγαρίας. Κατόπιν θα πάμε σε ένα ιδιαίτερο μουσείο το μουσείο « η 
Βουλή του τρόμου» ένα  μοναδικό στο είδος του - είναι ένα μνημείο στη 
μνήμη των ατόμων που κρατούνται σε αιχμαλωσία, βασανίστηκαν και 
σκοτώθηκαν σε αυτό το κτίριο. Το Μουσείο, ενώ παρουσιάζει τη φρίκη με 
απτό τρόπο, σκοπεύει επίσης να κάνει τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι η 
θυσία για την ελευθερία δεν ήταν μάταια. Στην ίσως πιο διάσημη πρωτεύουσα 
με ιαματικά λουτρά θα ήταν παράλειψη να μην τα επισκεφθούμε! Έτσι 
λοιπόν, η Βουδαπέστη, η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας είναι γνωστή για τις 
ιαματικές πηγές της σε όλο τον κόσμο. Πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται τα 
διάσημα ιαματικά λουτρά της Ουγγαρίας, αλλά μόνο λίγοι έχουν επίγνωση 
του γεγονότος ότι το ζεστό νερό πριν ορμήξει πάνω από βαθιά υπόγεια έχει 
δημιουργήσει κάτι άλλο. Η πρωτεύουσα είναι χτισμένη με βάση ασβεστόλιθο, 
στην οποία το θερμαινόμενο νερό που σχηματίζεται ένα τεράστιο σύστημα 
σπηλιά και είναι μήκους άνω των 120 χιλιομέτρων. Οι ιαματικές πηγές και 
οι  σπηλιές αποτελούν μέρος της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 
Ανάμεσα στα πολυάριθμα σπήλαια της Βουδαπέστης μόνο δύο είναι 
επισκέψιμα. Εμείς θα επισκεφθούμε το μουσείο  σπήλαιο Szemlo-Hegyi, που 
έχει μια συγκεκριμένη πορεία και φωτίζεται από τεχνητό φως. Κατόπιν  «ήρθε 
η ώρα»  να επισκεφθούμε και να απολαύσουμε  τα περίφημα λουτρά  Ru-
das Gyogyfurdo es Uszoda. Ένα πολεπίπεδο χαμάμ, με πολλές πισίνες 
με διαφορετικές θερμοκρασίες η καθεμιά (από 15 μέχρι και 42 βαθμούς 
Κελσίου). Αλλά το εντυπωσιακό των Spa είναι η ανοιχτή πισίνα που υπάρχει 
στην ταράτσα, με θέα όλη τη φωτισμένη Βουδαπέστη! Το επίκεντρο του 
λουτρού σήμερα, το χαμάμ, χτίστηκε κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα, κατά 
την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Κάτω από το θόλο διαμέτρου 10 m, που 
υπέστη 8 πυλώνες, υπάρχει μια οκταγωνική πισίνα. Θα έχετε ελεύθερο χρόνο 
2 ωρών να απολαύσετε τα ιαματικά σας λουρά και κατόπιν επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. 

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης για μια τελευταία 
γνωριμία με την πόλη. Φωτογραφίστε για τελευταία φορά τη γέφυρα των 
Λεόντων. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. 

House of TerrorCaving under Budapest
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ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 5ΗΜΕΡΕΣ                                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ    
Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή παιδιού Τιμή σε 

Μονόκλινο
Αερ. Εταιρία  

Ωράρια πτήσεων

23/12 

* 

ATLAS 3* Πρωινό 239 145 315

ASTRA AIRLINES 

23/12 AZI822 
ΘΕΣ-ΜΠΡΑΤ 15.30-16.30

27/12 AZI821  
ΒΟΥΔ-ΘΕΣ 23.35-02.30

NOVOTEL CENTRUM 4* Πρωινό 285 145 365

MERCURE KORONA 4* Πρωινό 295 145 379

GRAND HUGARIA 4* ημιδιατροφή 319 145 395

COURTYARD BY MARRIOTT CITY CENTER 4* plus Πρωινό 329 145 415

MARRIOTT BUDAPEST 5* 
Με θέα Δούναβη Πρωινό 395 145 545

27/12 

* 

ATLAS 3* Πρωινό 135 75 195

ASTRA AIRLINES 

27/12 AZI820  
ΘΕΣ-ΒΟΥΔ 20.50-21.50

31/12 AZI821 
ΜΠΡΑΤ-ΘΕΣ 13.00-16.00

NOVOTEL CENTRUM 4* Πρωινό 179 75 295

MERCURE KORONA 4* Πρωινό 199 75 279

GRAND HUGARIA 4* ημιδιατροφή 209 75 295

COURTYARD BY MARRIOTT CITY CENTER 4* plus Πρωινό 225 75 319

MARRIOTT BUDAPEST 5* 
Με θέα Δούναβη Πρωινό 259 75 395

31/12

* 

NOVOTEL CENTRUM 4* Πρωινό 265 95 315

ASTRA AIRLINES 

31/12 AZI820 
ΘΕΣ-ΜΠΡΑΤ 09.30-10.30

4/1 AZI823 
ΒΟΥΔ-ΘΕΣ 16.00-19.00

MERCURE KORONA 4* Πρωινό 275 95 320

GRAND HUGARIA 4* ημιδιατροφή 289 95 330

MERCURE BUDA 4* ημιδιατροφή 305 95 345

COURTYARD BY MARRIOTT CITY CENTER 4* plus Πρωινό 309 95 465

MARRIOTT BUDAPEST 5* 
Με θέα Δούναβη Πρωινό 359 95 545

4/1

* 

ATLAS 3* Πρωινό 159 75 215

ASTRA AIRLINES 

4/1 AZI822 
ΘΕΣ-ΒΟΥΔ 11.00-12.00

8/1 AZI821 
ΜΠΡΑΤ-ΘΕΣ 18.00-21.00

NOVOTEL CENTRUM 4* Πρωινό 199 75 305

MERCURE KORONA 4* Πρωινό 219 75 299

GRAND HUGARIA 4* ημιδιατροφή 225 75 315

MARRIOTT BUDAPEST 5* 
Με θέα Δούναβη Πρωινό 279 75 409

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 145ε  
- Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 50ευρω ανά άτομο.



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
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.

3η ημέρα: ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΟΦ  (προαιρετική)
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 
Μπρασόφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, 
γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Βουκουρέστι. 

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 μας 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.

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

Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή 
σε δίκλινο

Τιμή 
παιδιού

Tιμή 
Μονοκλινου

Φόροι 
Αερ. Αερ. Εταιρία

4  23, 30/12 
& 3/1

MINERVA (Διαμονή σε δωμάτια 3*)
ημιδιατροφή

259 119 345

84

TAROM AIRLINES
 

ΘΕΣ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
19.10 - 20.45

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΘΕΣ 
17.00 - 18.45

MINERVA (Διαμονή σε δωμάτια 4*) 275 119 369

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus 
Δώρο είσοδος στο Health Club

Πρωινό 275 119 345

ημιδιατροφή 329 119 395
ATHENEE PALACE HILTON 5* 
Δώρο είσοδος στο Health Club Πρωινό 295 149 365

5 26/12 
& 2/1

MINERVA (Διαμονή σε δωμάτια 3*)
ημιδιατροφή

295 135 389

MINERVA (Διαμονή σε δωμάτια 4*) 319 135 395

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus 
Δώρο είσοδος στο Health Club

Πρωινό 309 135 379

ημιδιατροφή 385 159 479
ATHENEE PALACE HILTON 5* 
Δώρο είσοδος στο Health Club Πρωινό 329 135 449

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε πακέτο διακοπών η τιμή μειώνεται κατά 70 ευρω.

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

HILTON ATHENEE PALACE 5* NOVOTEL CITY CENTER 4* plus
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 Σας ενημερώνουμε ότι τα ξενοδοχεία HILTON, NOVOTEL, MINERVA, αποτελούν ιδανική περίπτωση τιμής - ποιότητας (value for money) και διατίθενται αποκλειστικά από το γραφείο μας.



1η ημέρα ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Σερβίας, το πανέμορφο Βελιγράδι. Άφιξη μετά από μια ώρα πτήσης στο αεροδρόμιο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τη 
Λευκή πόλη όπως μεταφράζεται το Βελιγράδι. Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας. Θα 
ξεκινήσουμε την πορεία μας από την περιοχή της συμβολής των ποταμών Δούναβη 
και Σάββα. Σε αυτή την μοναδική τοποθεσία θα βρούμε το εντυπωσιακό φρούριο 
Καλεμέγκταν, τον πύργο Nebosja, όπου ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του 
Ρήγα Φεραίου και τέλος θα δούμε την εκκλησία Ruzicakai. Στη συνέχεια θα περάσουμε 
από την πλατεία δημοκρατίας, επί της οποίας θα δούμε κάποια από τα διασημότερα 
κτίρια και αξιοθέατα της πόλης, όπως το κτίριο του εθνικού θεάτρου και το άγαλμα 
του Πρίγκιπα Μιχαήλ. Ακόμη θα δούμε το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Lju-
bica, τον μεγαλύτερο ναό των Βαλκανίων τον Άγιο Σάββα, το μνημειακό κέντρο του 
Τίτο το οποίο είναι αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη, το δημαρχείο και το κοινοβούλιο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το απόγευμα ελεύθερος χρόνος στην πόλη. Μεταξύ 
άλλων μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τον μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνέζ 
Μιχαίλοβα, όπου θα βρείτε καταστήματα για φθηνές αλλά και ποιοτικές αγορές. Το 
βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακό σέρβικο εστιατόριο με φολκλορικό 
πρόγραμμα στη μποέμικη καρδιά της πόλης. Εκεί όπου συναττόντουσαν οι 
καλλιτέχνες και οι συγγραφείς της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα ΝΟΒΙΣΑΝΤ - STREMSI KARLOVOVSI
Πρόγευμα και αναχώρηση για την προαιρετική μας εκδρομή στην πόλη του Νόβισαντ, 
πρωτεύουσα της επαρχίας Βοϊβοντίνα και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας 
μετά το Βελιγράδι. Κατά την επίσκεψή μας θα δούμε πανοραμικά τον Δούναβη, ο 
οποίος διαπερνά την πόλη, το οχυρό Petrovaradin, όπου οι ανασκαφές έχουν δείξει 
πως υπήρχαν στο ίδιο σημείο οχυρωματικά έργα από την π.Χ. περίοδο. Θα δούμε 
ακόμα την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό και το δημαρχείο, ενώ θα έχουμε 
και ελεύθερο χρόνο να απολαύσουμε τον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε την επαρχιακή πόλη Stremsi karlovsi, η οποία βρίσκεται 
μόλις 5 χλμ. από την πόλη και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την ιστορική έδρα 
του Πατριαρχείου και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα 
τόπο με ιδιαίτερη πνευματική και πολιτιστική αξία δεδομένου ότι εκεί κυκλοφόρησε 
το πρώτο λογοτεχνικό περιοδικό του κόσμου. Κατά την διάρκεια της επιστροφής 
μας στο Βελιγράδι θα απολαύσουμε μια εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς διαδρομή. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4 & 5 ημέρες

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

Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή 
σε δίκλινο

Τιμή 
παιδιού

Tιμή 
Μονοκλινου Αερ. Εταιρία

4
23/12  

& 2, 5/1

ASTORIA 4* / MR PRESIDENT 4* ημιδιατροφή 279 129 385

ΑIR SERBIA 
ΘΕΣ - ΒEΛΙΓΡΑΔΙ  

16.15 - 16.25

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΘΕΣ 
13.20 - 15.30

Περιλαμβάνονται 
1χειραποσκευή 

&1αποσκευή ανά 
άτομο

HYATT 5*
Πρωινό 269 129 379

ημιδιατροφή 309 169 429

METROPOL PALACE 5* ημιδιατροφή 325 185 445

5
26/12  

& 2/1

ASTORIA 4* / MR PRESIDENT 4* ημιδιατροφή 319 149 449

HYATT 5*
Πρωινό 309 149 429

ημιδιατροφή 369 179 479

METROPOL PALACE 5* ημιδιατροφή 375 199 535

Φόροι αερ. 87 ευρώ - Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε πακέτο διακοπών η τιμή μειώνεται κατά 70 ευρω.

4η ημέρα ΤΟΠΟΛΑ - ΟΠΕΝΛΑΚ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ AVALA
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη, για να περιπλανηθείτε 
εξ ιδίων στην πόλη. Όσοι το επιθυμούν μπορούν 
συμμετάσχουν στην προαιρετική εκδρομή στην 
Τόπολα, στο λόφο Όπενλακ και στο Μοναστήρι 
Μανασιτζα. Για όσους συμμετάσχουν στην εκδρομή, 
αναχώρηση μετά το πρόγευμα για την πόλη Τόπολα, 
η οποία βρίσκεται στην καρδιά των αμπελόκηπων και 
είναι πασίγνωστη για την παραγωγή κρασιού και για τα 
σημαντικά ιστορικά γεγονότα τα οποία εξελίχτηκαν 
εδώ κατά την διάρκεια του 18ου - 19ου και 20ου αιώνα. 
Επόμενος σταθμός μας ο λόφος του Όπενλακ, 
όπου θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με 
περίφημα ψηφιδωτά και νωπογραφίες, το σπίτι της 
βασιλικής οικογένειας, καθώς και το μαυσωλείο της 
δυναστείας Καρατζόρτζεβιτς, το οποίο κτίστηκε 
από τον βασιλιά Πέτρο. Τέλος, κατά την διάρκεια της 
επιστροφής θα πραγματοποιήσουμε και στάση στο 
παρατηρητήριο Avala, όπου βρίσκεται το μνημείο 
του αγνώστου ήρωα και από εκεί θα απολαύσουμε 
μια εξαιρετική πανοραμική θέα. Επιστροφή στο 
Βελιγράδι. Το Βελιγράδι είναι πολύ γνωστό μεταξύ 
άλλων και για τη νυχτερινή ζωή την οποία προσφέρει. 
Σας προτείνουμε λοιπόν να ανακαλύψετε και αυτή 
την πλευρά της πόλης επισκεπτόμενοι  κάποια από 
τα αμέτρητα κλάμπ – μπαράκια – καφετέριες και 
εστιατόρια, τα οποία κρατάνε ζωντανή την πόλη 
όλες τις ώρες της μέρας. 

5η ημέρα ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό, αξιοποιήστε τον ελεύθερό σας 
χρόνο κάνοντας μια τελευταία βόλτα είτε στο 
κέντρο της πανέμορφης πόλης του Βελιγραδίου ή 
ακόμη εναλλακτικά σας προτείνουμε να απολαύσετε 
μια παραδουνάβια βόλτα, η οποία θα σας αποζημιώσει 
με αξέχαστες εικόνες και αναμνήσεις. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ GALA
ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΜΠΟΥΦΕ 

ΣΤΟ MR. PRESIDENT  
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 20Ε



Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού31

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)  
Πρόγευμα και γνωριμία με την υπέροχη πόλη. Θα ξεκινήσουμε με μια 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ θα επιβιβαστούμε στο river ride bus ένα λεωφορείο 
με το οποίο θα μπούμε ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ και αφού 
αναδυθούμε στην επιφάνεια του ποταμού θα κάνουμε μια σύντομη περιήγηση 
εν πλώ !! Κατόπιν θα αποβιβάστουμε στην στεριά και θα επιβιβαστούμε 
σε συμβατικό λεωφορείο και ξεκινάμε την  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. To βράδυ σας προτείνουμε gala 
dinner στην παραδοσιακή ΟΥΓΓΡΙΚΗ ταβέρνα BORKATAKOMBA αφού πρώτα 
επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης του κρασιού 
σε ένα από τα μεγαλύτερα βαρέλια της γης !! Κατόπιν αναχώρηση για την 
παραδοσιακή ταβέρνα όπου θα  διασκεδάσουμε συνοδεία τσιγγάνικης 
παραδοσιακής μουσικής και folkor show.   

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 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.

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

Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Βουδαπέστης Ξενοδοχείο Πράγας Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή 
παιδιού

Τιμή σε 
Μονόκλινο Αερ. Εταιρία

5 19/12 
& 3,7 /1

TULIP INN 3* ΙNTERNATIONAL 4* Πρωινό 119 85 175
ΑSTRA/CHARTER

GRAND HUGARIA 4* ΙNTERNATIONAL 4* Πρωινό & 2δείπνα 145 99 215

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 85ε

Μια διαδρομή οδικώς & μια αεροπορικώς

Βουδαπέστη

Πράγα



5 ημέρες

Κοινά & για τις 2 εκδρομές
Περιλαμβάνονται:  1. Αεροπορικό εισιτήριο μιας μετάβασης, 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.

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)  
Πρόγευμα και γνωριμία με την υπέροχη πόλη. Θα ξεκινήσουμε με μια 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ θα επιβιβαστούμε στο river ride bus ένα λεωφορείο 
με το οποίο θα μπούμε ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ και αφού 
αναδυθούμε στην επιφάνεια του ποταμού θα κάνουμε μια σύντομη 
περιήγηση εν πλώ !! Κατόπιν θα αποβιβάστουμε στην στεριά και θα 
επιβιβαστούμε σε συμβατικό λεωφορείο και ξεκινάμε την  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. To βράδυ σας προτείνουμε gala 
dinner στην παραδοσιακή ΟΥΓΓΡΙΚΗ   ταβέρνα BORKATAKOMBA αφού 
πρώτα επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης 
του κρασιού σε ένα από τα μεγαλύτερα βαρέλια της γης !! Κατόπιν 
αναχώρηση για την παραδοσιακή ταβέρνα όπου θα  διασκεδάσουμε 
συνοδεία τσιγγάνικης παραδοσιακής μουσικής και folkor show.

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.

Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Βουδαπέστης Ξενοδοχείο Βιέννης Διατροφή Τιμή 
σε δίκλινο

Τιμή 
παιδιού

Τιμή σε 
Μονόκλινο Αερ. Εταιρία

5 19, 20/12  
& 3,7 /1

TULIP INN 3* ΑIRO TOWER 3* Πρωινό 119 85 185
ASTRA AIRLINES

GRAND HUGARIA 4* LASSALE 4* Πρωινό & 2δείπνα 145 99 219

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 85ε

Μια διαδρομή οδικώς & μια αεροπορικώς

Βουδαπέστη

Βιέννη

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. 

Το πρόγραμμα εκτελείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.



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. Η σειρά των περιηγήσεων 
μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραλειφθεί το παραμικρό.

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 (char-
ter) 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.

Οργάνωση: ATHOS HELLAS A.E.
ΜΗ.ΤΕ.  09.33.Ε.60.00.00656.00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ
1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί (2-12ετών) είναι για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «φόροι» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή. Προσοχή στα ταξίδια με Rynair / Easy Jet στις σημειώσεις που 
αναφέρονται στις χειραποσκευές (Easy Jet: 56 x 45 x 25, Ryanair: 55 x 40 x 20) – αποσκευές. 3. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης. 4. Παιδί εως 2ετών ταξιδευει 
ως infant και πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής. 5. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας. 




