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Καλοκαιρινές διακοπές,
ονειρεμένα ταξίδια!

KAΛΟΚΑΙΡΙ2020EΥΡΩΠΗ
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σε όλα τα οργανωμένα ταξίδια μας! 

Σας ασφαλίζουμε για ένα άνετο ταξίδι χωρίς έγνοιες

AEΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΣΕΛ3 Αυστριακό Τυρόλο - Βιέννη - Μόναχο
ΣΕΛ4 Βιέννη Βουδαπέστη - Σάλτσμπουργκ
ΣΕΛ5 Πανόραμα Πολωνίας - Άουσβιτς
ΣΕΛ6 Πράγα Βιέννη Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα
ΣΕΛ7 Πράγα - Βιέννη - Σάλτσμπουργκ
ΟΔΙΚΟAEΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΣΕΛ8 Αυστριακό Τυρόλο - Βιέννη
ΣΕΛ9 Βελιγράδι - Βουδαπέστη - Βιέννη - Μπρατισλάβα
ΣΕΛ10 Πανόραμα Πολωνίας
ΣΕΛ11 Πράγα - Βιέννη - Βουδαπέστη
ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΣΕΛ12 Βελιγράδι - Νόβισαντ - Νίς
ΣΕΛ13 Βελιγράδι by night
ΣΕΛ14 Βουκουρέστι ( Το Παρίσι των Βαλκανίων )
ΣΕΛ14 Βυζαντινή Οχρίδα
ΣΕΛ15 Βουκουρέστι - Καρπάθια
ΣΕΛ16 Βουδαπέστη - Βιέννη - Μπρατισλάβα
ΣΕΛ17 Πράγα - Βιέννη - Βουδαπέστη
ΣΕΛ18 Διαμάντια - Δαλματικών Ακτών
ΣΕΛ18 Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούτβα - Μόσταρ
ΣΕΛ19 Πανόραμα Δαλματίας
ΣΕΛ20 Πανόραμα Κροατίας - Σλοβενίας - Λίμνες Πλίτβιτσε
ΣΕΛ21 Μαργαριτάρια Μαύρης Θάλασσας
 Εκδρομή ή Διακοπές Σόφια Φιλλιπούπολη
ΣΕΛ22 Όροι συμμετοχής

Ασφάλεια για ταξίδι στη Ελλάδα 5€ και στο εξωτερικό 10€
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1η ημέρα Αναχώρηση για Μπρατισλάβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, και αναχώρηση για την 
Μπρατισλάβα. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας 

2η ημέρα Μπρατισλάβα – Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ- 
Σάλτσμπουργκ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για να επισκεφτούμε τα ομορφότερα 
τοπία των περίφημων λιμνών πέριξ του Σάλτσμπουργκ. Στη 
συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα 
μετάβαση στο ιστορικό κέντρο για μια πρώτη γνωριμία με τη 
πόλη του Μότσαρτ.

3η ημέρα Σάλτσμπουργκ 
Πρόγευμα και περιπατητική ξενάγηση της πόλης για να 
επισκεφτούμε τα κυριότερα αξιοθέατα της. Ελεύθερος χρόνος 
στη πόλη. Όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν σε 

προαιρετική εκδρομή στο πιο ξακουστό θέρετρο της χώρας, το 
Κίτσμπυχελ.
 
4η ημέρα  Σάλτσμπουργκ – Ίνσμπρουκ  
Πρόγευμα και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στο 
Ίνσμπρουκ. Πανοραμική ξενάγηση της πόλης και επίσκεψη στις 
εγκαταστάσεις των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Στην 
επιστροφή μας, θα σταματήσουμε στο εργοστάσιο Swarovski. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ 
  
5η ημέρα Σάλτσμπουργκ – Μόναχο  
Πρόγευμα και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στο Μόναχο. 
Πανοραμική ξενάγηση της πόλης για να επισκεφτούμε τα 
κυριότερα αξιοθέατα. Στη συνέχεια ελεύθεροι στη Βαυαρική 
πρωτεύουσα για καφέ και μπύρα. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο Σάλτσμπουργκ 

6η ημέρα Σάλτσμπουργκ – Βιέννη  
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βιέννη. Άφιξη και πανοραμική 
ξενάγηση της πόλης για να επισκεφτούμε τα κυριότερα 
αξιοθέατα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια 
ελεύθεροι στο ιστορικό κέντρο για να ζήσετε την ατμόσφαιρα 
της εκπληκτικής αυτής πόλης. Το βράδυ σας προτείνουμε 
διασκέδαση σε παραδοσιακή κράσοταβέρνα με βιολιά 

7η ημέρα Βιέννη - Μπρατισλάβα  
Πρόγευμα ελεύθερος χρόνος στη πόλη. Όσοι επιθυμούν να 
συμμετέχουν στην προαιρετική ξενάγηση των Ανακτόρων 
Σεμπρούν , θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν την πολυτέλεια 
και το μεγαλείο των Αψβούργων. Το μεσημέρι αναχώρηση για 
τη Μπρατισλάβα. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση της πόλης. 
Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο για καφέ 
και αναμνηστικά. Τέλος, μετάβαση στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής. 

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΤΙΡΟΛΟ – ΒΙΈΝΝΗ - ΜΟΝΑΧΟ    7 ΗΜΈΡΈΣ

Περιλαμβάνονται Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines  από/προς Μπρατισλάβα. Διαμονή σε ξενοδοχεία  3* & 4*. Πρωϊνό καθημερινά. Πολυτελές λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις / 
ξεναγήσεις. Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας, έμπειρο στο προορισμό. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται  Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων  145€. Ότι αναφέρεται 
ως προαιρετικό η προτεινόμενο. Check points 20€ & δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 20€

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΛΙΜΝΈΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΈΡΓΚΟΥΤ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΜΟΝΑΧΟ – ΒΙΈΝΝΗ

Τα ιδιόκτητα λεωφορεία μας θα έχουν απολυμανθεί λίγες ώρες 
πριν την αναχώρηση. Ο οδηγός καθημερινά θα επιμελείται 
για τον αερισμό και την καθαριότητα του λεωφορείου.

Σάλτσμπουργκ

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Smart   Price Normal Price Επιβ. Μονοκ Παιδί  2-12

09.08
15.08

Μπρατισλάβα - Hotel Bratislava 4* 
Σάλτσμπουργκ - Snooze Hotel 3* 

Βιέννη - Hotel Ananas 4* 
or similar

Πρωινό 449€ 499€ 225€ 299€
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1η ημέρα Αναχώρηση για Μπρατισλάβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, και αναχώρηση για την 
Μπρατισλάβα. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας .

2η ημέρα Μπρατισλάβα – Βιέννη 
Πρόγευμα και αμέσως μετάβαση στη Βιέννη για μια 4ωρη 
πανοραμική περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της 
πόλης . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια 
ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο της πόλης . 

3η ημέρα Βιέννη 
Πρόγευμα και στη συνέχεια θα απολαύσουμε 4ωρη πανοραμική 
περιήγηση, επισκεπτόμενοι όλα τα σημαντικά αξιοθέατά της 
Βιέννης. Στη συνέχεια ελεύθεροι στο κέντρο της πόλης. 
Όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην προαιρετική 
ξενάγηση (small tour) στο Ανάκτορο Σεμπρούν.  Το βράδυ 

προαιρετική διασκέδαση .

4η ημέρα Βιέννη – Σάλτσμπουργκ
Πρόγευμα και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στο 
Σάλτσμπουργκ. Άφιξη και περιπατητική ξενάγηση στη πόλη 
του Μότσαρτ για να θαυμάσουμε τα κυριότερα αξιοθέατα . Στην 
συνέχεια ελεύθερος χρόνος στο μεσαιωνικό κέντρο. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη.
 
5η ημέρα  Βιέννη – Δάση Μάγιερλιγκ - Βουδαπέστη  
Πρόγευμα ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες αγορές και 
αναχώρηση για αν επισκεφτούμε το κυνηγητικό περίπτερο 
των Αψβούργων και το Μοναδικό θέρετρο Μπάντεν. Θα 
συνεχίσουμε για την Βουδαπέστη. Άφιξη το απόγευμα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος για μια 
πρώτη γνωριμία με τη πόλη   

6η ημέρα Βουδαπέστη 
Πρόγευμα και αμέσως θα ξεκινήσουμε την πανοραμική μας 
ξενάγηση για να γνωρίσουμε όλα τα σημαντικά αξιοθέατα της 
πόλης . Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Το 
απόγευμα σας προτείνουμε να συμμετέχετε σε κρουαζιέρα στο 
Δούναβη και το βράδυ σε διασκέδαση με τσιγγάνικα βιολιά. 

7η ημέρα Βουδαπέστη – Παραδουνάβια χωριά – 
Μπρατισλάβα 
Πρόγευμα και επίσκεψη στα όμορφα παραδουνάβια χωριά. Στη 
συνέχεια επίσκεψη στο εκπτωτικό χωριό Parndorf για επώνυμα  
ψώνια σε προσφορά  . Στο τέλος μετάβαση στο αεροδρόμιο της 
Μπρατισλάβα για την πτήση επιστροφής  

ΒΙΈΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 7 ΗΜΈΡΈΣ

Περιλαμβάνονται Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines  από/προς Μπρατισλάβα. Διαμονή σε ξενοδοχεία  3* & 4*. Πρωινό καθημερινά. Πολυτελές λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις / 
ξεναγήσεις. Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας , έμπειρο στο προορισμό. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ Δεν περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων  145€. Ότι αναφέρεται ως 
προαιρετικό η προτεινόμενο. Check points 20€ & δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 20€

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ– ΒΙΈΝΝΗ

Τα ιδιόκτητα λεωφορεία μας θα έχουν απολυμανθεί λίγες ώρες 
πριν την αναχώρηση. Ο οδηγός καθημερινά θα επιμελείται 
για τον αερισμό και την καθαριότητα του λεωφορείου.

Βουδαπέστη

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Smart   Price Normal Price Επιβ. Μονοκ Παιδί   2-12

09.08
15.08

Μπρατισλάβα - Hotel Bratislava 4* 
 /Βιέννη - Hotel Ananas 4* 

/ Βουδαπέστη - Ibis Castle Hill 3*
or similar

Πρωινό 399€ 449€ 189€ 249€
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1η ημέρα Αναχώρηση για Μπρατισλάβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, και αναχώρηση για την 
Μπρατισλάβα. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας .

2η ημέρα Μπρατισλάβα – Ζακοπάνε - Κρακοβία 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μοναδικό χειμερινό θέρετρο 
Ζακοπάνε. Χρόνος ελεύθερος κα αμέσως μετάβαση στη 
Κρακοβία . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την όμορφη πόλη.

3η ημέρα Κρακοβία- Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα  
Πρόγευμα και επίσκεψη στα μοναδικά αλατωρυχεία Βιέλιτσκα 
. Στη συνέχεια πανοραμική ξενάγηση της Κρακοβίας για 
να γνωρίσουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα. Το απόγευμα 
ελεύθερος χρόνος στην όμορφη πόλη  

4η ημέρα Κρακοβία- Άουσβιτς – Βαρσοβία 
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια μοναδική εμπειρία, την 
ξενάγηση στο Άουσβιτς. Στη συνέχεια αναχώρηση για την 
Βαρσοβία. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το 
απόγευμα ελεύθερος χρόνος  για μια πρώτη γνωριμία με την 
όμορφη πόλη.

5η ημέρα Βαρσοβία 
Πρόγευμα και πανοραμική ξενάγηση πόλης. Θα επισκεφτούμε 
τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης και θα τελειώσουμε στο 
ιστορικό κέντρο όπου θα έχετε ελεύθερο χρόνο για γεύμα και 
καφέ ως αργά το απόγευμα .

6η ημέρα Βαρσοβία – Βρότσλαβ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πολιτιστική πρωτεύουσα 
της Ευρώπης του 2016, το Βρότσλαβ. Με την άφιξη θα 
απολαύσουμε πανοραμική ξενάγηση για να θαυμάσουμε τα 

σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Στη συνέχεια τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο.

7η ημέρα Βρότσλαβ - Μπρατισλάβα 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Μπρατισλάβα. Άφιξη και 
πανοραμική ξενάγηση της πόλης. Στη συνέχεια ελεύθερος 
χρόνος στο ιστορικό κέντρο για καφέ και αναμνηστικά. Τέλος, 
μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής . 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ-ΑΟΥΣΒΙΤΣ-ΑΛΑΤΩΡΥΧΈΙΑ ΒΙΈΛΙΤΣΚΑ 7 ΗΜΈΡΈΣ

Περιλαμβάνονται Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines  από/προς Μπρατισλάβα. Διαμονή σε ξενοδοχεία  3* & 4*. Πρόγευμα καθημερινά. Πολυτελές λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις / 
ξεναγήσεις. Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας, έμπειρο στο προορισμό . Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων  145€. Ότι αναφέρεται 
ως προαιρετικό η προτεινόμενο .Check points 20€ & δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 20€

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΖΑΚΟΠΑΝΈ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΩΡΥΧΈΙΑ ΒΙΈΛΙΤΣΚΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΒΡΟΤΣΛΑΒ

Τα ιδιόκτητα λεωφορεία μας θα έχουν απολυμανθεί λίγες ώρες 
πριν την αναχώρηση. Ο οδηγός καθημερινά θα επιμελείται 
για τον αερισμό και την καθαριότητα του λεωφορείου.

Kρακοβία

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Smart   Price Normal Price Επιβ. Μονοκ Παιδί 2-12

04.08 
15.08

Μπρατισλάβα - Hotel Bratislava 4* / Κρακοβία - Vienna 
House Easy Cracow / Βαρσοβία -Golden Tulip Warsaw Centre 

Βρότσλαβ - Park Hotel Diament Wroclaw or similar
Πρωινό 365€ 415€ 155€ 245€
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1η ημέρα Αναχώρηση για Μπρατισλάβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, και αναχώρηση για την 
Μπρατισλάβα. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας .

2η ημέρα Μπρατισλάβα – Πράγα 
Πρόγευμα και αμέσως μετά θα απολαύσουμε δίωρη πανοραμική 
περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Μπρατισλάβας 
. Ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο της πόλης  και στη 
συνέχεια αναχώρηση για την Πράγα. Άφιξη νωρίς το απόγευμα 
. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος για 
μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη.

3η ημέρα Πράγα 
Πρόγευμα και στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στη Καστρούπολη 
για να επισκεφτούμε τα κυριότερα αξιοθέατα της. Θα 
τελειώσουμε την ξενάγησή μας το μεσημέρι στη Γέφυρα 
του Καρόλου και στη συνέχεια ελεύθεροι στη Πλατεία του 

αστρονομικού ρολογιού. Ελεύθερος χρόνος στην όμορφη 
πόλη. Για όσους επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν σε 
προαιρετική κρουαζιέρα στο ποταμό Μολδάβα. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση.

4η ημέρα Πράγα – Βιέννη  
Πρόγευμα και στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στη ‘’παλιά πόλη‘’ 
επισκεπτόμενοι όλα τα σημαντικά αξιοθέατά της . Το μεσημέρι 
αναχώρηση για τη Βιέννη. Άφιξη το απόγευμα , τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος  για μια πρώτη 
γνωριμία με τη πόλη.

5η ημέρα  Βιέννη 
Πρόγευμα και στη συνέχεια θα απολαύσουμε 4ωρη πανοραμική 
περιήγηση, επισκεπτόμενοι όλα τα σημαντικά αξιοθέατά της 
Βιέννης. Στη συνέχεια ελεύθεροι στο κέντρο της πόλης. 
Όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην προαιρετική 
ξενάγηση (small tour ) στο Ανάκτορο Σεμπρούν. Το βράδυ 

προαιρετική διασκέδαση.

6η ημέρα Βιέννη – Βουδαπέστη  
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βουδαπέστη . Με την άφιξή 
μας θα ξεκινήσουμε την πανοραμική μας ξενάγηση για να 
γνωρίσουμε όλα τα σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Στη 
συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα σας 
προτείνουμε να συμμετέχετε σε κρουαζιέρα στο Δούναβη και 
το βράδυ σε διασκέδαση με τσιγγάνικα βιολιά. 

7η ημέρα Βουδαπέστη – Παραδουνάβια χωριά – 
Μπρατισλάβα 
Πρόγευμα και επίσκεψη στα όμορφα παραδουνάβια χωριά. Στη 
συνέχεια επίσκεψη στο εκπτωτικό χωριό Parndorf για επώνυμα  
ψώνια σε προσφορά . Στο τέλος μετάβαση στο αεροδρόμιο της 
Μπρατισλάβα για την πτήση επιστροφής

ΠΡΑΓΑ - ΒΙΈΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ  7 ΗΜΈΡΈΣ

Περιλαμβάνονται Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines  από/προς Μπρατισλάβα.Διαμονή σε ξενοδοχεία  3* & 4*. Πρωϊνό καθημερινά. Πολυτελές λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις / 
ξεναγήσεις.Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας, έμπειρο στο προορισμό. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.ΦΠΑ .Δεν περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων  145€. Ότι αναφέρεται ως 
προαιρετικό η προτεινόμενο.Check points 15€ & δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 20€

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΡΑΓΑ – ΒΙΈΝΝΗ – ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ

Τα ιδιόκτητα λεωφορεία μας θα έχουν απολυμανθεί λίγες ώρες 
πριν την αναχώρηση. Ο οδηγός καθημερινά θα επιμελείται 
για τον αερισμό και την καθαριότητα του λεωφορείου.

Πράγα

Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο Διατροφή Smart   Price Normal Price Επιβ. Μονοκ Παιδί  2-12

09.08
15.08

Μπρατισλάβα - Hotel Bratislava 4* 
 Πράγα - Carlton 4* 

Βιέννη - Hotel Ananas 4* 
 Βουδαπέστη - Ibis Castle Hill 3*  or similar

Πρωινό 399€ 449€ 195€ 239€



7

1η ημέρα Αναχώρηση για Μπρατισλάβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, και αναχώρηση για την 
Μπρατισλάβα. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα Μπρατισλάβα – Πράγα 
Πρόγευμα και αμέσως μετά θα απολαύσουμε δίωρη πανοραμική 
περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Μπρατισλάβας. 
Ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο της πόλης  και στη 
συνέχεια αναχώρηση για την Πράγα. Άφιξη νωρίς το απόγευμα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος για μια 
πρώτη γνωριμία με τη πόλη.

3η ημέρα Πράγα 
Πρόγευμα και στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στη Καστρούπολη 
για να επισκεφτούμε τα κυριότερα αξιοθέατα της. Θα 
τελειώσουμε την ξενάγησή μας το μεσημέρι στη Γέφυρα 
του Καρόλου και στη συνέχεια ελεύθεροι στη Πλατεία του 

αστρονομικού ρολογιού. Ελεύθερος χρόνος στην όμορφη 
πόλη. Για όσους επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν σε 
προαιρετική κρουαζιέρα στο ποταμό Μολδάβα.

4η ημέρα  Πράγα – Σάλτσμπουργκ  
Πρόγευμα και στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στη παλιά πόλη 
επισκεπτόμενοι όλα τα σημαντικά αξιοθέατά της. Το μεσημέρι 
αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Άφιξη το απόγευμα, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος  για μια 
πρώτη γνωριμία με τη πόλη.

5η ημέρα Σάλτσμπουργκ 
Πρόγευμα και περιπατητική ξενάγηση της πόλης για να 
επισκεφτούμε τα κυριότερα αξιοθέατα της . Ελεύθερος χρόνος 
στη πόλη. Όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν σε 
προαιρετική εκδρομή στο πιο ξακουστό θέρετρο της χώρας, το 
Κίτσμπυχελ.

6η ημέρα Σάλτσμπουργκ – Βιέννη  
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βιέννη. Άφιξη και πανοραμική 
ξενάγηση της πόλης για να επισκεφτούμε τα κυριότερα 
αξιοθέατα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια 
ελεύθεροι στο ιστορικό κέντρο για να ζήσετε την ατμόσφαιρα 
της εκπληκτικής αυτής πόλης. Το βράδυ σας προτείνουμε 
διασκέδαση σε παραδοσιακή κρασοταβέρνα με βιολιά.

7η ημέρα Βιέννη-Μπρατισλάβα 
Πρόγευμα ελεύθερος χρόνος στη πόλη. Όσοι επιθυμούν να 
συμμετέχουν στην προαιρετική ξενάγηση των Ανακτόρων 
Σεμπρούν , θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν την πολυτέλεια 
και το μεγαλείο των Αψβούργων. Το μεσημέρι αναχώρηση για 
τη Μπρατισλάβα. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση της πόλης . 
Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο για καφέ 
και αναμνηστικά. Τέλος, μετάβαση στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής. 

ΠΡΑΓΑ - ΒΙΈΝΝΗ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ  7 ΗΜΈΡΈΣ

Περιλαμβάνονται Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines  από/προς Μπρατισλάβα. Διαμονή σε ξενοδοχεία  3* & 4*. Πρωινό καθημερινά. Πολυτελές λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις / 
ξεναγήσεις. Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας , έμπειρο στο προορισμό . Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων  145€. Ότι αναφέρεται 
ως προαιρετικό η προτεινόμενο.Check points 20€ & δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 20€

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΡΑΓΑ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ– ΒΙΈΝΝΗ 

Τα ιδιόκτητα λεωφορεία μας θα έχουν απολυμανθεί λίγες ώρες 
πριν την αναχώρηση. Ο οδηγός καθημερινά θα επιμελείται 
για τον αερισμό και την καθαριότητα του λεωφορείου.

Βιέννη

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Smart   Price Normal Price Επιβ. Μονοκ Παιδί   2-12

09.08
15.08

Μπρατισλάβα - Hotel Bratislava 4*
 Πράγα - Carlton 4*

Σάλτσμπουργκ - Snooze Hotel 3*
Βιέννη- Hotel Ananas 4* or similar

Πρωινό 399€ 449€ 199€ 249€
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1η ημέρα Αναχώρηση για Ζάγκρεμπ  
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για Ζάγκρεμπ 
. Άφιξη αργά το βράδυ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και 
διανυκτέρευση.

2η ημέρα Ζάγκρεμπ - Κίτσμπυχελ - Σάλτσμπουργκ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για να επισκεφτούμε το στολίδι των 
Τυρολέζικων Άλπεων το Κίτσμπυχελ . Στη συνέχεια αναχώρηση 
για το Σάλτσμπουργκ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας αργά το απόγευμα. 

3η ημέρα Σάλτσμπουργκ 
Πρόγευμα και περιπατητική ξενάγηση της πόλης για να 
επισκεφτούμε τα κυριότερα αξιοθέατα της . Ελεύθερος 
χρόνος στη πόλη. Όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν 

σε προαιρετική εκδρομή στο πιο ξακουστό αλατωρυχείο  της 
χώρας και το Κέλτικο χωριό. Το βράδυ ελεύθερος χρόνος στη 
μεσαιωνικό κέντρο 

4η ημέρα Σάλτσμπουργκ – Ίνσμπρουκ  
Πρόγευμα και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στο 
Ίνσμπρουκ . Πανοραμική ξενάγηση της πόλης και επίσκεψη στις 
εγκαταστάσεις των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων . Στην 
επιστροφή μας, θα σταματήσουμε στο εργοστάσιο Swarovski. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ 
  
5η ημέρα Σάλτσμπουργκ – Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ - 
Βιέννη 
Πρόγευμα και αναχώρηση για να επισκεφτούμε τα ομορφότερα 
τοπία των Αυστριακών Λιμνών . Στη συνέχεια θα μεταβούμε 

στη Βιέννη . Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση της πόλης για 
να επισκεφτούμε τα κυριότερα αξιοθέατα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια ελεύθεροι στο ιστορικό 
κέντρο για να ζήσετε την ατμόσφαιρα της εκπληκτικής αυτής 
πόλης. 

6η ημέρα Βιέννη (ξενάγηση) – Μπρατισλάβα – πτήση 
επιστροφής  
Πρόγευμα και αμέσως θα ξεκινήσουμε την ‘’πανοραμική’’ 
ξενάγηση της πόλης για να θαυμάσουμε τα κυριότερα 
αξιοθέατα της πόλης. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος μέχρι 
την στιγμή της μετάβασης στο αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας 
για τη πτήση επιστροφής.

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΤΙΡΟΛΟ-ΒΙΈΝΝΗ   6 ΗΜΈΡΈΣ

Σημείωση : Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα όπως παρακάτω ( συνοπτικά ) :
1η ημέρα :Πτήση για Μπρατισλάβα – Βιέννη / 2η ημέρα :Βιέννη (ξενάγηση )-Σάλτσμπουργκ
3η ημέρα : Σάλτσμπουργκ  (ξενάγηση ) – Λίμνες Σαλ/γκουτ  4η ημέρα : Σάλτσμπουργκ – Ίνσμπρουκ  (ξενάγηση)
5η ημέρα :Σάλτσμπουργκ – Κίτσμπυχελ-Ζάγκρεμπ  6η ημέρα : Ζάγκρεμπ -Θεσσαλονίκη 

Περιλαμβάνονται Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines  από ή προς Μπρατισλάβα. Διαμονή σε ξενοδοχεία  3* & 4*. Πρωινό καθημερινά. Πολυτελές λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις / 
ξεναγήσεις. Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας , έμπειρο στο προορισμό . Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων  80€. Ότι αναφέρεται ως 
προαιρετικό η προτεινόμενο . Check points 20€ & δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 20€

ΖΑΓΚΡΈΜΠ - ΚΙΤΣΜΠΥΧΈΛ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΛΙΜΝΈΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΈΡΓΚΟΥΤ - ΒΙΈΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

Τα ιδιόκτητα λεωφορεία μας θα έχουν απολυμανθεί λίγες ώρες 
πριν την αναχώρηση. Ο οδηγός καθημερινά θα επιμελείται 
για τον αερισμό και την καθαριότητα του λεωφορείου.

Σάλτσμπουργκ

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Smart   Price Normal Price Επιβ. Μονοκ Παιδί   2-12

04.08
15.08
22.08

Ζάγκρεμπ - Rebro 3* 
Σάλτσμπουργκ - Snooze Hotel 3*

Βιέννη - Hotel Ananas 4* or similar 
Πρωινό 319€ 359€ 189€ 175€
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1η ημέρα  Θεσσαλονίκη – Βελιγράδι  
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για Βελιγράδι. 
Άφιξη το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και 
ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη

2η ημέρα  Βελιγράδι - Βουδαπέστη  
Πρόγευμα και αμέσως  θα ξεκινήσουμε την πανοραμική μας 
ξενάγηση για να γνωρίσουμε όλα τα σημαντικά αξιοθέατα της 
πόλης. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Έλεύθερος χρόνος για μια 
πρώτη γνωριμία με τη πόλη

3η ημέρα  Βουδαπέστη  
Πρόγευμα και αμέσως  θα ξεκινήσουμε την πανοραμική μας 
ξενάγηση για να γνωρίσουμε όλα τα σημαντικά αξιοθέατα 

της πόλης. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το 
απόγευμα σας προτείνουμε να συμμετέχετε σε κρουαζιέρα στο 
Δούναβη και το βράδυ σε διασκέδαση με τσιγγάνικα βιολιά 
4η ημέρα Βουδαπέστη - Βιέννη  
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βιέννη. Με την άφιξή μας θα 
ξεκινήσουμε την  πανοραμική μας ξενάγηση για να γνωρίσουμε 
όλα τα σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Στη συνέχεια 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα ελεύθερο 
χρόνος στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

5η ημέρα Βιέννη – Ανάκτορο Σεμπρούν - Δάση Μάγιερλιγκ 
- Μπρατισλάβα  
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες αγορές. 
Όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στη προαιρετική 
ξενάγηση στα ανάκτορα Σεμπρούν για να ζήσουν την 

πολυτέλεια και τη χλιδή της ζωής των Αψβούργων. Στη 
συνέχεια όλοι μαζί θα επισκεφτούμε το κυνηγητικό περίπτερο 
των Αψβούργων και το Μοναδικό θέρετρο Μπάντεν. Θα 
συνεχίσουμε για την Μπρατισλάβα. Άφιξη το απόγευμα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος για μια 
πρώτη γνωριμία με τη πόλη   

6η ημέρα Μπρατισλάβα – Πτήση επιστροφής 
Πρόγευμα και αμέσως θα συμμετέχουμε στην πανοραμική 
ξενάγηση της πόλης για να επισκεφτούμε τα αξιοθέατα της 
Μπρατισλάβας. Θα τελειώσουμε την ξενάγηση στη γραφική 
παλιά πόλη όπου θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε γεύμα 
και καφέ. Τέλος μετάβαση στο αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας 
για την πτήση επιστροφής  

ΒΈΛΙΓΡΑΔΙ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΒΙΈΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 6 ΗΜΈΡΈΣ

Σημείωση : Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα όπως παρακάτω ( συνοπτικά ) :
1η  ημέρα :Πτήση για Μπρατισλάβα – τακτοποίηση / 2η ημέρα :Μπρατισλάβα (ξενάγηση )-Δάση Μάγιερλιγκ-Βιέννη
3η ημέρα : Βιέννη (ξενάγηση ) & Προαιρετική Επίσκεψη Σεμπρούν  4η ημέρα : Βιέννη – Βουδαπέστη  (ξενάγηση)
5η ημέρα :Βουδαπέστη – Βελιγράδι (ξενάγηση )  6η ημέρα : Βελιγράδι -Θεσσαλονίκη 

Περιλαμβάνονται Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines  από ή προς Μπρατισλάβα. Διαμονή σε ξενοδοχεία  3* & 4*. Πρωϊνό καθημερινά. Πολυτελές λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις / 
ξεναγήσεις. Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας , έμπειρο στο προορισμό. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων  80€. Ότι αναφέρεται ως 
προαιρετικό η προτεινόμενο. Check points 20€ & δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 20€

ΒΈΛΙΓΡΑΔΙ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΒΙΈΝΝΗ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΈΜΠΡΟΥΝ - ΔΑΣΗ ΜΑΓΙΈΡΛΙΓΚ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

Τα ιδιόκτητα λεωφορεία μας θα έχουν απολυμανθεί λίγες ώρες 
πριν την αναχώρηση. Ο οδηγός καθημερινά θα επιμελείται 
για τον αερισμό και την καθαριότητα του λεωφορείου.

Βιέννη

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Smart   Price Normal Price Επιβ. Μονοκ Παιδί   2-12

04.08
15.08
22.08

Βελιγράδι - 88 rooms 4*
 Βουδαπέστη - Ibis Castle Hill 3*

Βιέννη - Hotel Ananas 4*
Μπρατισλάβα - Hotel Bratislava 4*  or similar

Πρωινό 259€ 299€ 150€ 169€
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1η ημέρα Αναχώρηση για Βουδαπέστη  
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για 
Βουδαπέστη. Άφιξη το βράδυ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας καιδιανυκτέρευση 

2η ημέρα Μπρατισλάβα – Ζακοπάνε - Κρακοβία 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μοναδικό χειμερινό θέρετρο 
Ζακοπάνε. Χρόνος ελεύθερος και  αμέσως μετάβαση στη 
Κρακοβία. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την όμορφη πόλη.

3η ημέρα Κρακοβία- Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα  
Πρόγευμα και επίσκεψη στα μοναδικά αλατωρυχεία Βιέλιτσκα. 
Στη συνέχεια ‘’πανοραμική’’ ξενάγηση της Κρακοβίας για 

να γνωρίσουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα. Το απόγευμα 
ελεύθερος χρόνος στην όμορφη πόλη  

4η ημέρα Κρακοβία- Άουσβιτς – Βαρσοβία 
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια μοναδική εμπειρία, την 
ξενάγηση στο Άουσβιτς. Στη συνέχεια αναχώρηση για την 
Βαρσοβία. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το 
απόγευμα ελεύθερος χρόνος  για μια πρώτη γνωριμία με την 
όμορφη πόλη.

5η ημέρα  Βαρσοβία 
Πρόγευμα και πανοραμική ξενάγηση πόλης. Θα επισκεφτούμε 
τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης και θα τελειώσουμε στο 
ιστορικό κέντρο όπου θα έχετε ελεύθερο χρόνο για γεύμα και 

καφέ ως αργά το απόγευμα.

6η ημέρα Βαρσοβία – Βρότσλαβ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πολιτιστική πρωτεύουσα 
της Ευρώπης του 2016, το Βρότσλαβ. Με την άφιξη θα 
απολαύσουμε πανοραμική ξενάγηση για να θαυμάσουμε τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Στη συνέχεια τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο.

7η ημέρα Βρότσλαβ – Μπρατισλάβα – πτήση επιστροφής 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Μπρατισλάβα. Άφιξη και 
πανοραμική ξενάγηση πόλης. Χρόνος ελεύθερος μέχρι την 
μετάβασή μας στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ  7 ΗΜΈΡΈΣ

Σημείωση : Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα όπως παρακάτω ( συνοπτικά ) :
1η ημέρα :Πτήση για Μπρατισλάβα – τακτοποίηση / 2η ημέρα :Μπρατισλάβα-Βρότσλαβ (ξενάγηση)
3η ημέρα :Βρότσλαβ – Βαρσοβία (ξενάγηση ) 4η ημέρα : Βαρσοβία – Άουσβιτς – Κρακοβία (ξενάγηση)
5η ημέρα :Κρακοβία-Αλατωρυχεία-Ζακοπάνε-Μπρατισλάβα 6η ημέρα :Μπρατισλάβα-Βουδαπέστη (ξενάγηση) 
7η ημέρα :Βουδαπέστη-Θεσσαλονίκη
 
Περιλαμβάνονται Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines  από ή προς Μπρατισλάβα. Διαμονή σε ξενοδοχεία  3* & 4*. Πρωινό καθημερινά . Πολυτελές λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις / 
ξεναγήσεις . Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας , έμπειρο στο προορισμό .Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων  80€. Ότι αναφέρεται ως 
προαιρετικό η προτεινόμενο . Check points 20€ & δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 20€

ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΖΑΚΟΠΑΝΈ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ – ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΒΡΟΤΣΛΑΒ 

Τα ιδιόκτητα λεωφορεία μας θα έχουν απολυμανθεί λίγες ώρες 
πριν την αναχώρηση. Ο οδηγός καθημερινά θα επιμελείται 
για τον αερισμό και την καθαριότητα του λεωφορείου.

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Smart   Price Normal Price Επιβ. Μονοκ Παιδί  2-12

03.08  
15.08  
22.08

Βουδαπέστη - Ibis Castle Hill 3*
Κρακοβία - Vienna House Easy Cracow  
Βαρσοβία -Golden Tulip Warsaw Centre 

Βρότσλαβ - Park Hotel Diament Wroclaw  
or similar

Πρωινό 279€ 319€ 155€ 179€
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1η ημέρα Θεσσαλονίκη – Βουδαπέστη 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για Βουδαπέστη 
. άφιξη το βράδυ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και 
διανυκτέρευση 

2η ημέρα Βουδαπέστη  
Πρόγευμα και αμέσως  θα ξεκινήσουμε την πανοραμική μας 
ξενάγηση για να γνωρίσουμε όλα τα σημαντικά αξιοθέατα της 
πόλης . Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Το 
απόγευμα σας προτείνουμε να συμμετέχετε σε κρουαζιέρα στο 
Δούναβη και το βράδυ σε διασκέδαση με τσιγγάνικα βιολιά 

3η ημέρα Βουδαπέστη - Βιέννη  
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βιέννη . Με την άφιξή μας θα 

ξεκινήσουμε την πανοραμική μας ξενάγηση για να γνωρίσουμε 
όλα τα σημαντικά αξιοθέατα της πόλης . Στη συνέχεια 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα ελεύθερο 
χρόνος στο ιστορικό κέντρο της πόλης

4η ημέρα Βιέννη – Πράγα   
Πρόγευμα και αμέσως αναχώρηση για την Πράγα. Άφιξη νωρίς 
το μεσημέρι περιπατητική ξενάγηση της Παλιάς πόλης και 
στη συνέχεια  τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ 
ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη.

5η ημέρα Πράγα 
Πρόγευμα και στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στη Καστρούπολη 
για να επισκεφτούμε τα κυριότερα αξιοθέατα της. Θα 

τελειώσουμε την ξενάγησή μας το μεσημέρι στη Γέφυρα 
του Καρόλου και στη συνέχεια ελεύθεροι στη Πλατεία του 
αστρονομικού ρολογιού . Ελεύθερος χρόνος στην όμορφη 
πόλη. Για όσους επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν σε 
προαιρετική κρουαζιέρα στο ποταμό Μολδάβα

6η ημέρα Πράγα - Μπρατισλάβα 
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για τελευταίες αγορές . Αμέσως 
μετά αναχώρηση για την Μπρατισλάβα για να απολαύσουμε 
δίωρη πανοραμικη περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα 
της πόλης . Ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο της πόλης  
και στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο και την πτήση 
επιστροφής 

ΠΡΑΓΑ – ΒΙΈΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ 6 ΗΜΈΡΈΣ

Σημείωση : Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα όπως παρακάτω ( συνοπτικά ) :
1η ημέρα :Πτήση για Μπρατισλάβα – τακτοποίηση / 2η ημέρα :Μπρατισλάβα-Πράγα (ξενάγηση Παλιάς πόλης)
3η ημέρα :Πράγα (ξενάγηση Κάστρου) – Βιέννη 4η ημέρα : Βιέννη – (ξενάγηση)
5η ημέρα :Βιέννη – Βουδαπέστη (ξενάγηση )  6η ημέρα : Βουδαπέστη -Θεσσαλονίκη 

Περιλαμβάνονται Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines  από ή προς Μπρατισλάβα. Διαμονή σε ξενοδοχεία  3* & 4*. Πρωινό καθημερινά .Πολυτελές λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις / 
ξεναγήσεις . Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας , έμπειρο στο προορισμό. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ .Δεν περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων  80€. Ότι αναφέρεται ως 
προαιρετικό η προτεινόμενο . Check points 20€ & δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 20€

ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ -ΒΙΈΝΝΗ – ΠΡΑΓΑ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 

Τα ιδιόκτητα λεωφορεία μας θα έχουν απολυμανθεί λίγες ώρες 
πριν την αναχώρηση. Ο οδηγός καθημερινά θα επιμελείται 
για τον αερισμό και την καθαριότητα του λεωφορείου.

Πράγα

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Smart   Price Normal Price Επιβ. Μονοκ Παιδί  2-12

04.08 
15.08 
22.08

Βουδαπέστη - Ibis Castle Hill 3* 
Βιέννη - Hotel Ananas 4*

Πράγα - Carlton 4*  or similar 
Πρωινό 259€ 299€ 140€ 159€
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1η ημέρα Αναχώρηση για  Βελιγράδι
Συγκέντρωση στα γραφεία νωρίς το πρωί και αναχώρηση για 
το Βελιγράδι. Άφιξη, μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Σας 
προτείνουμε το μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, 
όπου θα βρείτε πολλά και όμορφα καταστήματα για αγορές.

2n ημέρα Βελιγράδι (Ξενάγηση πόλης) – προαιρετική 
βραδινή βόλτα & κρουαζιέρα 
Πρόγευμα & ξεκινάμε τη ξενάγηση στο Βελιγράδι, το οποίο 
είναι μια πόλη με πολλά μνημεία. Η Σερβία έχει τη δική της 
μεγάλη ιστορία, την οποία θα ακούσουμε από τον ξεναγό μας. 
Θα δούμε τα κατεστραμμένα ακόμη κτίρια από τον πόλεμο 
των Νατοϊκών δυνάμεων, απέναντι στην ανίσχυρη αλλά 
περήφανη Σερβία, που ωστόσο οι κάτοικοι της κράτησαν 78 

ολόκληρες μέρες αμυνόμενοι, το κρατικό Θέατρο, το Εθνικό 
και εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, το Δημαρχείο της πόλης 
και το Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης, δε θα παραλείψουμε 
να επισκεφτούμε τη φυλακή, όπου οι Τούρκοι κρατούσαν 
αιχμάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης Ρήγα Φεραίο 
μαζί με τους συντρόφους του. Προς τιμή του σήμερα οι Σέρβοι 
έστησαν μνημείο με την προτομή του σε περίοπτη θέση. 
απέναντι από το πάρκο του Καλεμέγκνταν, ονόμασαν δε το 
δρόμο σε οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά την ξενάγησή μας, χρόνος 
ελεύθερος στην πόλη. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε την 
προαιρετική βραδινή έξοδο στο νυχτερινό Βελιγράδι και την 
μίνι Κρουαζιέρα στους ποταμούς Σάββα και Δούναβη. Στην 
πανοραμική μας ξενάγηση θα θαυμάσουμε φωτισμένα τα 
βασικά αξιοθέατα της πόλης και βεβαίως το μοναδικό κάστρο 
αυτής. Στην συνέχεια θα επιβιβαστούμε στα ειδικά ποταμόπλοια 

για μια μίνι κρουαζιέρα, όπου θα δούμε την πόλη από μια άλλη 
οπτική γωνία. Η κρουαζιέρα θα καταλήξει στο Ζεμουν. 
3η ημέρα Βελιγράδι -  Νόβισαντ - Φρούσκα Γκόρα
Μετά το πρόγευμα μας, αναχώρηση για την πόλη του Νόβισαντ. 
Σε απόσταση περίπου 90 χμ. και διασχίζοντας το μεγάλο ποταμό 
Δούναβη, φτάνουμε στην πανέμορφη πόλη και πρωτεύουσα 
της Βοϊβοντίνα το Νόβισαντ. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι 
Κρουσεντολ (16ος αιών.) στη Φρούσκα Γκόρα και το Σρέμσκι 
Καρλόβτσι (Sremski Karlovci). Περιήγηση στην πόλη και μετά 
χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
4η ημέρα Βελιγράδι - Νις - Επιστροφή 
Πρόγευμα & αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, όπου 
γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύντομη περιήγηση στην 
πόλη και συνεχίζουμε για τα σύνορα Ευζώνων με καθοδόν 
στάσεις, άφιξη στην πόλη μας. 

ΒΈΛΙΓΡΑΔΙ–ΝΟΒΙΣΑΝΤ-ΝΙΣ 4 ΗΜΈΡΈΣ

Περιλαμβάνονται Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας - όπως αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο. Πρωϊνό & ένα δείπνο καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Επίσημος ξεναγός κατά 
τη ξενάγησή μας στο Βελιγράδι. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται Βραδινή Βόλτα (by night) & κρουαζιέρα 10€ ανά άτομο. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & 
αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ. Οδική Εκδρομή

Κάθε Πέμπτη από 
09/07 - 17/09

Hotel Elegance 3* 139 € 69 € 59 €

Με την ασφάλεια και την αξιοπιστία της 
Zorpidis Bus 

Heritage Hotel 4* 165 € 69 € 59 €

Kopernicus Prag Hotel 4* 169 € 79 € 69 €

Crystal Hotel 4* 175 € 89 € 79 €

88 Rooms 4* 185 € 99 € 89 €

Περιλαμβάνεται πρόγευμα & δείπνο καθημερινά στο χώρο των ξενοδοχείων. Δεν περιλαμβάνονται Check Points & Δημοτικοί Φόροι 10 € κατ’ άτομο

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

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

Βελιγράδι υπό τους ήχους τσιγγάνικων βιολιών και σέρβικων 
τραγουδιών.

4η ημέρα Βελιγράδι – Μουσείο Τίτο & Τέσλα 
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη στο ατμοσφαιρικό Βελιγράδι . 
Ευκαιρία να περπατήσετε στο ιστορικό κέντρο , να δοκιμάσετε 
την τοπική κουζίνα η να επισκεφτείτε κάποιο από τα πολλά 
μουσεία της πόλης . Για όσους θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα 
το Βελιγράδι τους προτείνουμε προαιρετική ξενάγηση στο 
Μουσείο Τίτο, αφιερωμένο στον ηγέτη που σημάδεψε την 
ιστορία της χώρας . Στη συνέχεια ξενάγηση στο Μουσείο Νίκολα 
Τέσλα ο οποίος θεωρείται ο πιο δημοφιλής σύγχρονος Σέρβος. 
Το μουσείο εμφανίζει μια σειρά από εφευρέσεις του μεγάλου 
ανθρώπου μαζί με πολλά από τα προσωπικά του αντικείμενα. 
Μετά το τέλος της ξενάγησης ελεύθεροι στο πεζόδρομο  της 
ΜΙχαίλοβα . Απόγευμα ελεύθερο .

5η ημέρα Βελιγράδι – Επιστροφή
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση και μέσω Νις. Άφιξη 
αργά το βράδυ.

ΒΈΛΙΓΡΑΔΙ BY NIGHT 4,5 ΗΜΈΡΈΣ (ΒΡΑΔΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)

Σημείωση 1: Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 4η μέρα  Σημείωση 2: Δυνατότητα επιλογής Πακέτου Διακοπών, δείτε αναλυτικά στον τιμοκατάλογο Σημείωση 3:  Δυνατότητα αγοράς όλων 
των προαιρετικών σε πακέτο με ειδική τιμή 

Περιλαμβάνονται Δύο (2), τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Μόνο διαμονή , πρόγευμα ή ημιδιατροφή στον χώρο του ξενοδοχείου ανάλογα την επιλογή σας. Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις και εκδρομές σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής για την πραγματοποίηση των περιηγήσεων 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται Κρουαζιέρα στον ποταμό Σάββα  12€ το άτομο Συμμετοχή στη πανοραμική ξενάγηση πόλης στα γραφεία μας 10€ το άτομο. και στον προορισμό 
15€ . Συμμετοχή στην εκδρομή στο Νόβισαντ – Stremsi Karlovasi & Wine tasting  στα γραφεία μας 15€ το άτομο και στο προορισμό 20€. Συμμετοχή στη ξενάγηση στα μουσεία Τίτο και Τέσλα  15€ στα 
γραφεία μας και 20€ στο προορισμό. Check Point – Δημοτικοί φόροι 10€ το άτομο στην 4 ήμερη εκδρομή και 12,5€ στην 5 ήμερη εκδρομή. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους 
και γενικά όπου απαιτείται. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Τιμή πακέτο όλων των προαιρετικών:  στο 4ήμερο αντί 
των 37€ σας προσφέρουμε τιμή 25€ / άτομο (ξενάγηση πόλης + κρουαζιέρα + εκδρομή Νόβισαντ – Stremski Karlovasi & wine tasting  και  στο  5ήμερο αντί των 52€ σας προσφέρουμε τιμή 35€ / άτομο.

Τα ιδιόκτητα λεωφορεία μας θα έχουν απολυμανθεί λίγες ώρες 
πριν την αναχώρηση. Ο οδηγός καθημερινά θα επιμελείται 
για τον αερισμό και την καθαριότητα του λεωφορείου.

Εκδρομή Αναχ Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή / άτομο Επιβ. Μονοκ Παιδί 2-12

Βελιγράδι By Night
Πακέτο Διακοπών

(Βραδινή αναχώρηση)
4 ημέρες / 2 νύχτες

Κάθε Πέμπτη

Hotel Elegance 3* (non refundable) Διαμονή μόνο 65 €  35 € 39 €

Hotel Elegance 3* 

Διαμονή μόνο 75 €  32 € 39 €

Πρωινό 79 €  35 € 45 €
ημιδιατροφή 109 €  35 € 59 €

Hotel Fortuna 4* Hotel Fortuna 4*/Ν Hotel 4*
Διαμονή μόνο 75 €  35 € 39 €

Πρωινό 85 €  35 € 39 €

Kopernicus Prag 4*

Διαμονή μόνο 99 €  35 € 39 €

       Πρωινό 110 €  35 € 39 €

ημιδιατροφή 125 €  35 € 39 €

Heritage 4*

Διαμονή μόνο 95€  35 € 39 €

Πρωινό 100€  35 € 39 €

Ημιδιατροφή 119€  35 € 39 €

88 Rooms 4*
Διαμονή μόνο 99 €  35 € 39 €

Πρωινό 115 €  35 € 39 €
Ημιδιατροφή 129 €  35 € 39 €

Check Points& Δημοτικοί Φόροι 10 €  κατ’ άτομο

Εκδρομή Αναχ Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή / άτομο Επιβ. Μονοκ Παιδί   2-12

Βελιγράδι By Night
Πακέτο Διακοπών

(Βραδινή αναχώρηση)
5 ημέρες / 3 νύχτες

Κάθε Παρασκευή 

Hotel Elegance 3* (non refundable) Διαμονή μόνο 79€ 45€ 49 €

Hotel Elegance 3* 

Διαμονή μόνο 85€ 45€ 49 €

Πρωινό 99€ 55€ 55 €

ημιδιατροφή 119€ 65€ 69 €

Hotel Fortuna 4*/Ν Hotel 4*
Διαμονή μόνο 89€ 45€ 49 €

Πρωινό 102€ 55€ 49 €

Kopernicus Prag 4*

Διαμονή μόνο 119€ 75€ 49 €

       Πρωινό 135€ 79€ 49 €

ημιδιατροφή 145€ 85€ 49 €

Heritage 4*

Διαμονή μόνο 109€ 75€ 49 €

Πρωινό 119€ 79€ 49 €

Ημιδιατροφή 1395€ 85€ 49 €

88 Rooms 4*
Διαμονή μόνο 119€ 75€ 49 €

Πρωινό 139€ 59€ 49 €
Ημιδιατροφή 155€ 99€ 49 €

Check Points& Δημοτικοί Φόροι 10 €  κατ’ άτομο

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

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

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

ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ 4,5 ΗΜΈΡΈΣ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η μέρα του προγράμματος.
Περιλαμβάνονται Τρεις (3) ή τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα ή ημιδιατροφή (πρόγευμα & δείπνο στο χώρο του 
ξενοδοχείου καθημερινά) ανάλογα με την επιλογή του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-
αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ. Οδική Εκδρομή

4 Ημέρες Κάθε Πέμπτη 
από 09/07 - 17/09

Hotel Parlament 4* Πρωινό 159 € 79 € 69 €

Με την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία της Zorpidis Bus

Pullman World Trade Centre 4*/ Rin Central Hotel 
4* Πρωινό 169 € 79 € 69 €

Novotel Bucurest City Center 4* Πρωινό 195 € 99 € 89 €

Rin Central Hotel 4* Ημιδιατροφή 185 € 109 € 99 €

Hotel Parlament 4* Ημιδιατροφή 199 € 119 € 109 €

Δεν περιλαμβάνονται Check Points & Δημοτικοί Φόροι 10 € κατ’ άτομο     

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ. Οδική Εκδρομή

5 Ημέρες   Κάθε 
Κυριακή 

από 12/07 - 20/09

Hotel Parlament 4* Πρωινό 199 € 99 € 89 €

Με την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία της Zorpidis Bus

Pullman World Trade Centre 4*/ Rin Central Hotel 
4* Πρωινό 209 € 99 € 89 €

Novotel Bucurest City Center 4* Πρωινό 229 € 109 € 99 €

Rin Central Hotel 4* Ημιδιατροφή 229 € 119 € 109 €

Hotel Parlament 4* Ημιδιατροφή 249 € 135 € 125 €

Δεν περιλαμβάνονται Check Points & Δημοτικοί Φόροι 12,5 € κατ’ άτομο     

1η ημέρα Αναχώρηση Οχρίδα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Έδεσσα, σύνορα Νίκης, Μοναστήρι και άφιξη στη 
γραφική πόλη της Οχρίδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος.

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

3η ημέρα Οχρίδα – Όσιος Ναούμ
 Ακολουθώντας την παραλίμνια διαδρομή, θα επισκεφθούμε το πανέμορφο Βυζαντινό μοναστήρι 
του Οσίου Ναούμ με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες στη νότια πλευρά της λίμνης, κτισμένο το 10ο 
αιώνα, σε μία περιοχή που ήταν ολόκληρη έδρα της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής. Γεύμα και 

αναχώρηση για σύνορα Νίκης, αφού κάνουμε μια σύντομη στάση για καφέ στο Μοναστήρι. 
Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ. 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ 3 ΗΜΈΡΈΣ

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

Περιλαμβάνονται: Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας. Πρωινό καθημερινά. Μετακινήσεις 
με λεωφορείο πολυτελείας. Ξεναγήσεις- περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρο αρχηγό 
– συνοδό του γραφείου. Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε 
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα.

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ. Οδική Εκδρομή

Κάθε Παρασκευή
Aura 4* 139€

69€
65€ Με την ασφάλεια και την αξιοπιστία της 

Zorpidis Bus Metropol Lake Resort 4* 149€ 75€

Τα ιδιόκτητα λεωφορεία μας θα έχουν απολυμανθεί λίγες ώρες 
πριν την αναχώρηση. Ο οδηγός καθημερινά θα επιμελείται 
για τον αερισμό και την καθαριότητα του λεωφορείου.
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1η & 2η ημέρα Αναχώρηση για Βουκουρέστι (Ξενάγηση 
πόλης) 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 21:30 και αναχώρηση 
στις 22:00. Θα φθάσουμε το πρωί στο Βουκουρέστι και 
αμέσως ξεκινάει προαιρετικά η ‘’πανοραμική’’ ξενάγηση μας 
στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το “Παρίσι των 
Βαλκανίων” όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται. Επίσκεψη στο 
παλάτι του κοινοβουλίου, το ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβό, 
«ναό της μουσικής» το περίφημο Athenaeum,  το νεοκλασικό 
οικοδόμημα του βασιλικού παλατιού που σήμερα στεγάζει 
το Εθνικό Μουσείο Τέχνης, το παλάτι του Βασιλιά Κάρολου 
του 1ου, που σήμερα στεγάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή 
Βιβλιοθήκη, την πλατεία της Επανάστασης του 1989 και το 
κτίριο που στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος Τσαουσέσκου, 
το εντυπωσιακό οικοδόμημα της Εθνικής Στρατιωτικής 
Λέσχης (Cercul National Militar), την Αψίδα του Θριάμβου, την 
πατριαρχική εκκλησία (1658) και το Πατριαρχείο, την Όπερα 
και το κτήριο του Πανεπιστημίου. Η ημέρα μας θα κλείσει με 
μια βόλτα στη παλιά πόλη, όπου θα δούμε της εκκλησία της 
Σταυρουπόλεως και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για ψώνια στα 
καταστήματα.

3η ημέρα Βουκουρέστι - Καρπάθια
Μετά το πρόγευμα, προαιρετικά αναχωρούμε για τα θρυλικά 

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

4η ημέρα: Βουκουρέστι –Λίμνη Herastrau- Μουσείο 
Χωριού
Πρόγευμα και προαιρετικά θα επισκεφτούμε το Παλάτι 
της Άνοιξης, την Φαραωνικών διαστάσεων κατοικία της 
οικογένειας Τσαουσέσκου, το οποίο καταλαμβάνει μια έκταση 
1400 στρεμμάτων. Συνεχίζουμε για το «μουσείο του χωριού», 
που είναι μοναδικό στο είδος του, το οποίο θα επισκεφθούμε 
εκατοντάδες παραδοσιακά σπίτια από όλες τις περιοχές της 
Ρουμανίας που έχουν μεταφερθεί και συντηρούνται σε ένα 

μοναδικό τοπίο, ώστε ο επισκέπτης να αποκτήσει μια πλήρη 
εικόνα για την παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική, από τα 
Καρπάθια και το Δούναβη μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Στη 
συνέχεια θα κάνουμε έναν μαγευτικό περίπατο στο πάρκο της 
λίμνης Herastrau, όπου μπορούμε να απολαύσουμε τον καφέ 
μας ή κάποια από τα γευστικά ροφήματα και εδέσματα του 
Hardrockcafé που βρίσκεται στο πάρκο και είναι ένα από τα πιο 
όμορφα της Ευρώπης, μπορείτε να κάνετε μία βόλτα στη λίμνη 
με καραβάκι Για τη συνέχεια τι καλύτερο από μια επίσκεψη στο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Από ελέφαντες μέχρι πεταλούδες 
και από καμηλοπαρδάλεις μέχρι ψάρια θα διευρύνουν τους 
ορίζοντες σας σχετικά με τους συγκατοίκους μας στον πλανήτη 
Γη. Τα παιδιά και οι λάτρεις της φύσης θα καταγοητευτούν. 
Χρόνος ελεύθερος στην παλιά πόλη ή βόλτα στο μεγαλύτερο 
εμπορικό κέντρο του Βουκουρεστίου Afi. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Βουκουρέστι – Σόφια - Θεσσαλονίκη       
Η τελευταία ημέρα της εκδρομής. Μετά το πρόγευμα ξεκινάμε 
για Τζιουρτζιού, Ρούσε, Πλέβεν, Σόφια, Κούλατα, Προμαχώνα 
και το βράδυ, μετά τις καθορισμένες στάσεις για φαγητό και 
καφέ εξ’ ιδίων στα ίδια με τα κατά την μετάβαση μας σημεία, 
φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη.

ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ & ΚΑΡΠΑΘΙΑ ΟΡΗ 5 ΗΜΈΡΈΣ (ΒΡΑΔΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)

Περιλαμβάνονται Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Διατροφή ανάλογα την επιλογή σας. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 Δεν περιλαμβάνονται Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Check point 10€ / άτομο στη 4ήμερη και 12,5€ στην 5ήμερη εκδρομή. Συμμετοχή στη ‘’πανοραμική ξενάγηση πόλης στα γραφεία μας 10€ /άτομο 
και στον προορισμό 15€ . Συμμετοχή στην ημερήσια εκδρομή Καρπάθια 15€ /άτομο και στον προορισμό 20 €. Συμμετοχή στην εκδρομή  στη Λίμνη Χερεστράου  & το μουσείο του χωριού 10€/άτομο και 
στον προορισμό 15 € Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται. Τιμή πακέτο όλων των προαιρετικών:  στο 4ήμερο αντί των 35€ 
σας προσφέρουμε τιμή 20€ / άτομο (ξενάγηση πόλης + εκδρομή στα Καρπάθια στο  5ήμερο αντί των 45€ σας προσφέρουμε τιμή 27,5€ / άτομο.

Εκδρομή Αναχ Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή / άτομο Επιβ. Μονοκ Παιδί 2-12

Βουκουρέστι By Night 
Πακέτο Διακοπών

(Βραδινή αναχώρηση) 
4 ημέρες / 2 νύχτες

Κάθε 
Πέμπτη

Parliament 4* (non refundable) Διαμονή Μόνο 89€ 35€ 45€

Parliament 4*   
Διαμονή Μόνο 99€ 39€ 59€

Πρωινό 105€ 39€ 59€
Ημιδιατροφή 135€ 55€ 65€

Pullman World Trade Center 4*
Διαμονή Μόνο 102€ 35€ 65€

Πρωινό 109€ 39€ 65€

Grand Pier 3* sup Διαμονή Μόνο 109€ 39€ 59€

International 4* (studio) Διαμονή Μόνο 105€ 39€ 59€

Rin Central 4*
Πρωινό 109€ 39€ 59€

Ημιδιατροφή 119€ 49€ 65€
Novotel Bucharest City Center 4* Πρωινό 130€ 55€ 69€

Βουκουρέστι By Night
Πακέτο Διακοπών

(Βραδινή αναχώρηση) 
5 ημέρες / 3 νύχτες

Κάθε 
Κυριακή

Parliament 4*   (non refundable) Διαμονή Μόνο 109€ 65€ 55€

Parliament 4*

Διαμονή Μόνο 119€ 65€ 65€

Πρωινό 125€ 69€ 65€

Ημιδιατροφή 159€ 99€ 75€

Pullman World Trade Center 4*
Διαμονή Μόνο 125€ 69€ 65€

Πρωινό 139€ 79€ 69€

Grand Pier 3* sup Διαμονή Μόνο 136€ 79€ 65€

International 4* (studio) Διαμονή Μόνο 125€ 75€ 65€

Rin Central 4*
Πρωινό 139€ 79€ 69€

Ημιδιατροφή 149€ 95€ 75€

Novotel Bucharest City Center 4* Πρωινό 159€ 95€ 75€

Τα ιδιόκτητα λεωφορεία μας θα έχουν απολυμανθεί λίγες ώρες 
πριν την αναχώρηση. Ο οδηγός καθημερινά θα επιμελείται 
για τον αερισμό και την καθαριότητα του λεωφορείου.

Non Refundable είναι η κράτηση που δεν επιδέχεται ακύρωσης και πραγματοποιείται με την κράτηση η εξόφληση όλου του ποσού.
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1η -2η  Μέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 21:00  και αναχώρηση στις 
21:30 για τα σύνορα Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι. 
Περνώντας τα σύνορα Ουγγαρίας φθάνουμε στην πρωτεύουσα 
Βουδαπέστη νωρίς το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη .

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

4η Μέρα ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ 
ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στη Βιέννη. 
Στην περιήγησή μας θα θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της 
Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται 
ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε 
και θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου 
θα δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το 
Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την 
πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, 
το παλιό Ανακτορικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία 
του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε 
στον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την 
ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Χρόνος ελεύθερος. 
Στην συνέχεια επιστροφή αργά το απόγευμα στη Βουδαπέστη. 
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ταβέρνα με τσιγγάνικα 
βιολιά.

5η Μέρα ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ – 
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
Πρωινό και αναχώρηση για μια προαιρετική ολοήμερη εκδρομή 
στο Szentendre (Άγιος Ανδρέας), παραδοσιακό χωριό της 
Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο κεραμικής τέχνης 
της γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς, και την ορθόδοξη εκκλησία 
του 1752. Περιπλανηθείτε στο χωριό των Καλλιτεχνών και 
των Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος 
Ανδρέας, όπου μπορείτε να αγοράσετε κρύσταλλα, πορσελάνες 
και πολλά αναμνηστικά δώρα. Θα επισκεφτούμε το χωριό 

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

6η Μέρα ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση νωρίς το πρωί για 
Κέσκεμετς, Ζέγκετ, σύνορα Σερβίας. Άφιξη στην πόλη μας το 
βράδυ.

ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ–ΒΙΈΝΝΗ–ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 6 ΗΜΈΡΈΣ

Περιλαμβάνονται  Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Διατροφή ανάλογα την επιλογή σας. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 Δεν περιλαμβάνονται Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.   Προαιρετικές εκδρομές: Βουδαπέστη Ξενάγηση πόλης 10€ στα γραφεία μας και 15€ στο προορισμό.  Ημερήσια Εκδρομή Βιέννη 25€ στα 
γραφεία μας και 30€ στο προορισμό. Βουδαπέστη Παραδουναβια Χωριά - Μπρατισλάβα  20€ στα γραφεία μας και 25€ στο προορισμό. 

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ. Οδική Εκδρομή

Κάθε Σάββατο 
από 11/07 - 19/09

Hotel Bara 3*/  City Hotel Unio 3* similar Πρωινό 219 € 129 € 109 € Με την ασφάλεια και την αξιοπιστία της 
Zorpidis Bus Hotel Aquincum 4* or similar Πρωινό 279 € 129 € 109 €

Περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά στο χώρο των ξενοδοχείων. Δεν περιλαμβάνονται Check Points & Δημοτικοί Φόροι 10 € κατ’ άτομο

Τα ιδιόκτητα λεωφορεία μας θα έχουν απολυμανθεί λίγες ώρες 
πριν την αναχώρηση. Ο οδηγός καθημερινά θα επιμελείται 
για τον αερισμό και την καθαριότητα του λεωφορείου.
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1η -2η  Μέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 21:00  και αναχώρηση στις 
21:30 για τα σύνορα Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι. 
Περνώντας τα σύνορα Ουγγαρίας φθάνουμε στην πρωτεύουσα 
Βουδαπέστη νωρίς το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη .
 
3Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) - ΒΙΕΝΝΗ 
Πρωινό και  ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε την Πλατεία των 
Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του 
Αγ. Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας 
και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα 
περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο 
των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, 
στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του 
Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της 
Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την 
Τσιταντέλλα. Το μεσημέρι αναχώρηση για την Βιέννη, άφιξη 
, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη.
 
4Η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
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. Το απόγευμα προαιρετική επίσκεψη στα περίφημα 
Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες 
(Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.).  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. Το βράδυ σας προτείνουμε να 
παρακολουθήσετε κονσέρτο κλασσικής μουσικής.

5Η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ – KAΣΤΡΟΥΠΟΛΗ – 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΟΛΔΑΒΑ
Πρωινό και αναχώρηση  για την πρωτεύουσα της Τσέχικης 
Δημοκρατίας την γραφική Πράγα. Άφιξη και ξενάγηση της 
Καστρούπολης και του Κάστρου όπου μεταξύ άλλων θα 
δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, 
το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την αρχιεπισκοπή της Πράγας, το 
Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το 
ναό του Αγίου Νικολάου κ.α. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Για το βράδυ προτείνουμε να επιβιβαστούμε από την όχθη της 
“Μικρής  πλευράς” σε καραβάκι όπου θα ακολουθήσει δίωρη 
κρουαζιέρα με γεύμα.
 
6Η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ – ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ –ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
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. Θα θαυμάσουμε 
το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, θα 
περάσουμε από το Κλεμεντίνου, θα δούμετην βιβλιοθήκη, 
το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη 
γέφυρα του Καρόλου τουΙV. Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο 
της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς την πλατεία του 
Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και θα 
δούμε επίσης το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας. Το μεσημέρι αναχώρηση για τη Μπρατισλάβα . άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Στη συνέχεια επίσκεψη 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης για μια πρώτη γνωριμία . 

7Η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την γραφική Μπρατισλάβα. 
Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της γοητευτικής 
παραδουνάβιας γνωστής πανεπιστημιούπολης θαυμάζοντας 
τα μεσαιωνικά κτίσματα, τον καθεδρικό ναό, τα κυβερνητικά 
μέγαρα, το πανεπιστήμιο, το Δημαρχείο και την παλιά πύλη 
του Αγ.Μιχαήλ. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για τη 
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διαν/ση.
 
8Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Μετά το πρωινό παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. 
Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για 
καφέ και φαγητό, φθάνουμε στην πόλη μας.

ΠΡΑΓΑ–ΒΙΈΝΝΗ–ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ  8 ΗΜΈΡΈΣ

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ. Οδική Εκδρομή

Κάθε Πέμπτη
Βουδαπέστη - Ibis Castle Hill 3*

Βιέννη - Hotel Ananas 4*
Πράγα - Carlton 4* or similar

Πρωινό 335 € 245€ 159€
Με την ασφάλεια και την αξιοπιστία της 

Zorpidis Bus 

Τα ιδιόκτητα λεωφορεία μας θα έχουν απολυμανθεί λίγες ώρες 
πριν την αναχώρηση. Ο οδηγός καθημερινά θα επιμελείται 
για τον αερισμό και την καθαριότητα του λεωφορείου.

Πράγα

Περιλαμβάνονται Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Διατροφή ανάλογα την επιλογή σας. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.• Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
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1η ημέρα Αναχώρηση - Μπούντβα
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για την Μπούτβα με 
τη μοναδική αρχιτεκτονική, τα δύο χιλιάδων χρόνων στενά 
δρομάκια και τα όμορφα μικρά καταστήματα. Άφιξη και 
τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής.

2η ημέρα Μπούντβα - Κότορ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Κότορ που 
είναι περικυκλωμένο από τείχος που ανοικοδομήθηκε από τη 
Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο Κόλπος 
του Κότορ, που είναι και το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, 
αλλά και η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν συμβάλει 
στην ανακήρυξή του ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
από την Unesco. Θα περιηγηθούμε στον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Τρύφωνος, καθώς και στον ναό του Αγίου Νικολάου. 
Έπειτα επιστροφή στην Μπούντβα, όπου θα ξεκινήσουμε 
την περιήγησή μας από την ομώνυμη μαρίνα της, όπου είναι 
αραγμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται βόρεια 
της παλαιάς πόλης και εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα Ομπάλα που 
είναι ο πεζόδρομος περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε την 
κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούμε 
την Ακρόπολη που κτίστηκε στο νότιο τμήμα της παλιάς πόλης, 

πάνω στα ερείπια προηγούμενων οχυρώσεων. Το φρούριο, 
που πολλές φορές άλλαξε σχήμα και μέγεθος, στεγάζει τώρα 
και το θέατρο της Μπούντβα, όπου φιλοξενούνται διάφορα 
πολιτιστικά δρώμενα, κυρίως θεατρικές παραστάσεις με 
δραματολόγιο ντόπιων και ξένων συγγραφέων.

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

ελεύθερος και αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Μπούντβα - Τίρανα - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό τα Τίρανα. Θα δούμε 
παλιά κτίρια που χρωματίστηκαν έντονα με τις προσόψεις τους 
να θυμίζουν γιγάντιους καμβάδες ποπ αρτ, στέλνοντας ένα 
μήνυμα αισιοδοξίας κι ανανέωσης. Χρόνος για γεύμα και καφέ 
όπως και για μια σύντομη περιήγηση της πόλης. Στη συνέχεια 
με τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη 
μας.

Περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
όπως αναφέρονται. Πρωϊνό στον χώρο του ξενοδοχείου 
καθημερινά και δείπνο. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. 
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α. 
Δεν περιλαμβάνονται:Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Δημοτικοί 
φόροι. Checkpoints 10€. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, 
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.

1η ημέρα Αναχώρηση για Ποντγκόριτσα  
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για την Ποντγκόριτσα , 
την σημερινή πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου. Είναι χτισμένη 
στη συμβολή των ποταμών Μόρατσα και Ρίβνιτσα και κατά 
την περίοδο που η χώρα ήταν μέρος της Γιουγκοσλαβίας ήταν 
το Τίτογκραντ. Από το 2006 είναι η νέα πρωτεύουσα της 
χώρας. Από τα αξιοθέατα της πόλης ο οθωμανικός Πύργος του 
Ρολογιού και η γέφυρα της Χιλιετίας. Άφιξη αργά το απόγευμα 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα Ποντγκόριτσα - Μπούτβα – Κότορ -  Τρέμπινιε 
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την 
Μπούτβα. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση της από την μαρίνα 
όπου είναι αραγμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα 
βρίσκεται βόρεια της Παλαιάς Πόλης και από εκεί ξεκινά και η 
Σλοβένσκα Ομπάλα που είναι ο πεζόδρομος περιπάτου. Από εκεί 
θα περάσουμε την κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών 
για να επισκεφτούμε την Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 15ο 
αιώνα στο νότιο τμήμα της Παλαιάς Πόλης, πάνω στα ερείπια 
παλαιών οχυρώσεων.  Έπειτα αναχώρηση για το μεσαιωνικό 
Κότορ που είναι περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο 

ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας 
τον 14ο αιώνα. Ο Κόλπος του Κότορ, που είναι και το νοτιότερο 
φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης 
έχουν συμβάλει στην ανακήρυξή του ως Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Θα περιηγηθούμε 
στο Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου 
αιώνα, καθώς και στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου.  Στην 
συνέχεια αναχώρηση για την πόλη του Τρέμπινιε. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα Τρέμπινιε – Ντουμπρόβνικ (Ξενάγηση Πόλης)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για 
το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση στην 
πόλη, που φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια, 
περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά και καλοδιατηρημένα 
τείχη του. Βρίσκεται υπό την προστασία της UNESCO και 
χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που θα δούμε μέσα 
στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, 
όπως ο μητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, Αγίου 
Βλασίου, με το μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, 
η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το φραγκισκανό μοναστήρι με 

την εκκλησία του Σωτήρος και το παλαιότερο φαρμακείο της 
πόλης από την εποχή της δημοκρατίας της Ραγούζας. Δε θα 
παραλείψουμε να δούμε τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή 
κρήνη του Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Χρόνος 
ελεύθερος και αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα  Τρέμπινιε – Μόσταρ 
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το 
Μόσταρ (παλιά γέφυρα - stari most). Είναι η βασίλισσα του 
Νερέτβα, κτισμένη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, ενώ 
συνιστά πόλη μαρτυρική ανά τους αιώνες με σύμβολά της τη 
Νέα Γέφυρα και τους Πύργους. Έχει, επίσης, χαρακτηριστεί 
από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Μετά την περιήγηση μας, ελεύθερος χρόνος στο 
ιστορικό κέντρο για γεύμα εξ ιδίων και αγορές σε τοπικά είδη. 
Επιστροφή το  απόγευμα στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Τρέμπινιε  – Επιστροφή
Μετά το πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου θα 
αναχωρήσουμε με τις αποσκευές μας. Μετά τις απαραίτητες 
στάσεις, άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας γεμάτοι με 
όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας. 

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ 4 ΗΜΈΡΈΣ

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
ΚΟΤΟΡ–ΜΠΟΥΤΒΑ–ΜΟΣΤΑΡ
ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΤΣΑ 5 ΗΜΈΡΈΣ

Περιλαμβάνονται Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρωϊνό σε μπουφέ & ένα δείπνο καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου. 
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. Επίσημος διπλωματούχος ξεναγός κατά τη ξενάγησή μας στο Ντουμπρόβνικ. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
Δεν περιλαμβάνονται  Checkpoints & Δημοτικοί Φόροι 10€ ανά άτομο. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται.  Σημαντική Σημείωση Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη. 

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ. Παρ/σεις

4 Ημέρες 
Κάθε Πέμπτη 

Από 09/07 - 17/09

 Mediteran Hotel 3*          Πρωινό 165 € 89 € 79 €

Με την ασφάλεια και την αξιοπιστία της 
Zorpidis Bus

Mediteran Hotel 3*      ημιδιατροφή 179 € 109 € 99 €

Sato 4* / Del Medio 4* Πρωινό 215 € 109 € 99 €

Scandinavian Home of Ulcinj ημιδιατροφή 185 € 79 € 75 €

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ. Οδική Εκδρομή

Κάθε Κυριακή
CentreVille Hotel & Experiences 4* - Podgorica               

  Central Park Hotel 4* - Trebinje   
269€ 125€ 99€ Με την ασφάλεια και την 

αξιοπιστία της Zorpidis Bus

Περιλαμβάνεται πρόγευμα & δείπνο καθημερινά στο χώρο των ξενοδοχείων. Check points & Δημοτικοί Φόροι 10€                                                                  

Τα ιδιόκτητα λεωφορεία μας θα έχουν απολυμανθεί λίγες ώρες 
πριν την αναχώρηση. Ο οδηγός καθημερινά θα επιμελείται 
για τον αερισμό και την καθαριότητα του λεωφορείου.
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1η + 2η ημέρα Αναχώρηση για Λίμνη Σκόνδρας - Μπούτβα 
( περιοχή ) 
Συγκέντρωση το βράδυ στις 21:30 και αναχώρηση στις 22:00 
για τις ακτές του Μαυροβουνίου.  Το πρωί θα περάσουμε από 
το Εθνικό Πάρκο της Λίμνη Σκόνδρας που θα μας εντυπωσιάσει 
με την βιοποικιλία και τα νούφαρα που επιπλέουν. Όσοι θέλουν 
προαιρετικά θα απολαύσουν μια mini κρουαζιέρα στη λίμνη 
με το μοναδικής ομορφιάς τοπίο. Στη συνέχεια μετάβαση 
στο ξενοδοχείο μας σε παραλιακή  περιοχή της Μπούτβα . 
Τακτοποίηση και ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και γνωριμία με 
την τουριστικό θέρετρο .

3η ημέρα Μπούτβα ( περιοχή )  – Κότορ - Μπούντβα 
Πρόγευμα και  αμέσως θα αναχωρήσουμε για μια προαιρετική 
εκδρομή στην Μπούτβα. Θα ξεκινήσουμε από την ομώνυμη 
μαρίνα που βρίσκονται δεμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η 
μαρίνα είναι βόρεια της παλαιάς πόλης και από εκεί ξεκινά ο 
πεζόδρομος Σλοβένσκα Ομπάλα. Από εκεί θα περάσουμε την 
κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούμε 
την Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα 
της παλαιάς πόλης, πάνω στα ερείπια παλιών οχυρώσεων. 
Το φρούριο που άλλαξε σχήμα και μέγεθος πολλές φορές, 

στεγάζει τώρα το θέατρο της Μπούτβα. Ελεύθερος χρόνος 
για καφέ και μπάνιο στην όμορφη οργανωμένη παραλία 
της Μπούτβα. Στη συνέχεια αναχώρηση για το μεσαιωνικό 
Κότορ που είναι περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο 
ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας 
τον 14ο αιώνα. Ο κόλπος του Κότορ που είναι το νοτιότερο 
φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης 
έχουν συμβάλει στην ανακήρυξή του ως μνημείο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς από την Unesco. Θα περιηγηθούμε 
στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, 
καθώς και στον ναό του Αγίου Νικολάου. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο αργά το απόγευμα.

4η ημέρα Μπούτβα (περιοχή ) - Ντουμπρόβνικ (ξενάγηση 
πόλης) 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την εκδρομή στο Ντουμπρόβνικ. 
Θα επιβιβαστούμε σε Ferryboat για να διασχίσουμε το νοτιότερο 
φιόρδ της Ευρώπης. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση στην 
πόλη του Ντουμπρόβνικ που φυλάσσεται για περισσότερα 
από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά και 
καλοδιατηρημένα τείχη. Βρίσκεται υπό την προστασία της 
Unesco και χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς 

και πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που 
θα δούμε μέσα στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας 
αρχιτεκτονικής, όπως ο μητροπολιτικός ναός του προστάτη 
της πόλης, Αγίου Βλασίου, με τον μαρμάρινο οπλισμένο 
ιππότη στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, 
το φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος 
και το παλαιότερο φαρμακείο της πόλης από την εποχή της 
δημοκρατίας της Ραγούζας. Δεν θα παραλείψουμε να δούμε τον 
πύργο του Ρολογιού και τη μικρή κρήνη του Ονοφρίου, καθώς 
και το Μέγαρο Σπόντζα. Τέλος θα επισκεφτούμε σημεία που 
γυρίστηκε η πολύ επιτυχημένη σειρά Game of Thrones. Χρόνος 
ελεύθερος για καφέ και φαγητό. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας .

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΑΣ 5 ΗΜΈΡΈΣ (ΒΡΑΔΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)

Περιλαμβάνονται • Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Διατροφή ανάλογα την επιλογή σας  • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 
εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 Δεν περιλαμβάνονται: 1. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά 2. Check point 12,5€ / άτομο 3. Συμμετοχή στη ολοήμερη εκδρομή στη Μπούτβα και το Κότορ 15€ στα γραφεία μας και 20€ στο προορισμό 
4. Συμμετοχή στην ημερήσια εκδρομή στο Ντουμπρόβνικ  25 € στα γραφεία μας και 25€ στο προορισμό 6. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους 7. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται. Τιμή πακέτο όλων των προαιρετικών: Αντί των 40€ σας προσφέρουμε τιμή 25€ / άτομο και περιλαμβάνει ολοήμερη εκδρομή στη Μπούτβα και το Κότορ και την εκδρομή – 
ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ.

Εκδρομή Αναχ Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή / άτομο Επιβ. Μονοκ Παιδί 2-12

Παωόραμα Δαλματίς
Πακέτο Διακοπών

(Βραδινή αναχώρηση) 
5 ημέρες / 3 νύχτες
Από 09/07 - 17/09

Κάθε Σάββατο

W Grand 3*    (non refundable) Διαμονή Μόνο 115€ 55€ 59€

W Grand 3*       

Διαμονή Μόνο 125€ 55€ 69€

Πρωινό 144€ 79€ 79€

Ημιδιατροφή 174€ 85€ 89€

Hotel Akapulco 3*
Διαμονή Μόνο 125€ 65€ 69€

Πρωινό 139€ 75€ 69€

Mediteran 3* sup
Πρωινό 145€ 75€ 75€

Ημιδιατροφή 159€ 85€ 79€

M Club 3* Πρωινό 144€ 79€ 75€

Scandinavian Home of Ulcinj Hμιδιατροφή 165 € 75 € 79 €

Garni Hotel MB 3* Πρωινό 165€ 95€ 85€

Pozzo Hotel 4*
Πρωινό 175€ 99€ 75€

Ημιδιατροφή 215€ 129€ 79€

Sato 4* / Del Medio 4*
Πρωινό 189€ 115€ 79€

Ημιδιατροφή 215€ 129€ 79€

Τα ιδιόκτητα λεωφορεία μας θα έχουν απολυμανθεί λίγες ώρες 
πριν την αναχώρηση. Ο οδηγός καθημερινά θα επιμελείται 
για τον αερισμό και την καθαριότητα του λεωφορείου.

Non Refundable είναι η κράτηση που δεν επιδέχεται ακύρωσης και πραγματοποιείται με την κράτηση η εξόφληση όλου του ποσού.
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1η ημέρα Αναχώρηση για Ζάγκρεμπ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί & αναχώρηση για τα σύνορα 
Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα 
της Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια 
βόλτα - γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα  Ζάγκρεμπ -  Λιουμπλιάνα -  Σπήλαια Ποστόινα 
- Κόπερ
Πρόγευμα & αναχώρηση για τη Λουμπλιάνα . Άφιξη και 
περιήγηση στην πόλη που είναι χτισμένη στις όχθες του 
ομώνυμου ποταμού, με έντονα στοιχεία από την Αυστριακού 
τύπου αρχιτεκτονική σε αρκετά κτίρια. Θα δούμε το παλαιό 
Δημαρχείο και τον Καθεδρικό Ναό που δεσπόζουν την πόλη. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για τα μεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόινα, 
που θεωρούνται δεύτερα σε μέγεθος σπήλαια της Ευρώπης. 
Με ειδικό τρενάκι διασχίζουμε ένα μεγάλο τμήμα του μεγάλου 
σπηλαίου και απολαμβάνουμε το μοναδικό φαντασμαγορικό 
εσωτερικό διάκοσμο, από σταλακτίτες και σταλαγμίτες 
διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων. Αργότερα μεταφορά 
στο Κόπερ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Κόπερ - Οπάτια – Ριέκα - Λίμνες Πλίτβιτσε - 
Κorenica
Πρόγευμα & αναχώρηση για την Οπάτια . Άφιξη και περιήγηση 
στην Οπάτια, τη μεγαλύτερη λουτρόπολη της Κροατίας 
(Αμπάτσια στην Ιταλική). Η πόλη είναι κτισμένη μέσα σε 
κήπους, όπου αφθονούν οι ροδοδάφνες, και οι μπουκαμβίλιες. 
Τα στενά δρομάκια, τα παλιά σπίτια με τις καμινάδες δίνουν 
στην πόλη μια ιδιαίτερη ομορφιά. Έπειτα αναχωρούμε για 
την πανέμορφη πόλη Ριέκα που βρίσκεται στην «αγκαλιά του 
κόλπου Earner». Θα δούμε τον πύργο της πόλης, την εκκλησία 
των Καπουτσίνων, τα ερείπια του Ρωμαϊκού τείχους, το παλαιό 
δημαρχείο και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου. Χρόνος 
ελεύθερος και στην συνέχεια αναχώρηση για τις Λίμνες 
Πλίτβιτσε που είναι στην κυριολεξία ένα θαύμα της φύσης, ένας 
τόπος τέτοιας απερίγραπτης ομορφιάς, ώστε ανακηρύχθηκε το 
1979 από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο 
δρυμός των λιμνών Πλίτβιτσε είναι ιδιαίτερα γνωστός για τους 
πάμπολλους μικρούς και μεγάλους εντυπωσιακούς υδάτινους 
καταρράκτες που δημιουργούν πέφτοντας 16 μεγάλες και 
πολλές μικρότερες, γαλαζοπράσινες, πεντακάθαρες λίμνες, 
μέσα στις οποίες κολυμπούν ψάρια και φυτρώνουν νούφαρα 
και ορχιδέες. Χρόνος ελεύθερος για να απαθανατίσετε το 
πανέμορφο τοπίο. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο . 

4η ημέρα Korenica – Ζαντάρ – Σίμπενικ – Τρογκίρ – Σπλιτ 
– Νέουμ
Πρόγευμα & αναχωρούμε για την παραλιακή πόλη της Κροατίας, 

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

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

– σύμφωνα πάντα με την τοπική παράδοση – ο βασιλιάς της 
Αγγλίας Ριχάρδος Ά ο Λεοντόκαρδος, αλλά σώθηκε ως εκ 
θαύματος. Επίσκεψη στον πανέμορφο Βοτανικό κήπο , την 
αλμυρή  λίμνη που αποκαλείται Νεκρά Θάλασσα  και τα ερείπια 
του μοναστηρίου – εκκλησία του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου. 
Αργότερα αναχώρηση για το Τρέμπινιε. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 

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

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ – ΣΛΟΒΈΝΙΑΣ, ΛΙΜΝΈΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΈ  7 ΗΜΈΡΈΣ

Περιλαμβάνονται Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* - 4* - όπως αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο. Πρωϊνό & δείπνο καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & 
εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Επίσημος διπλωματούχος ξεναγός 
κατά τη ξενάγησή μας στο Ντουμπρόβνικ. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται  Checkpoints & Δημοτικοί Φόροι 15€ Εισιτήριο Εισόδου Σπήλαια Ποστόινα ενήλικας 27,9€  - παιδί 6-15 ετών 
16,7€ Εισιτήριο Εισόδου Εθνικό Πάρκο Λίμνες Πλίτβιτσε ενήλικες 250ΗΚΝ περίπου 35€ - παιδί 7-18 ετών 110ΗΚΝ περίπου 15€ Κρουαζιέρα Λόκρουμ 10€ Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ. Οδική Εκδρομή

Κάθε Κυριακή

I Hotel 3* - Zagreb                                            
Koper Hotel 3* - Koper                                                  

Macola Hotel 3* - Korenica                           
Stella Hotel 3* - Neum                 

Central Park Hotel 4* - Trebinje   
Doro City 4* - Tirane

359€ 199€ 159€ Με την ασφάλεια και την αξιοπιστία της 
Zorpidis Bus

Περιλαμβάνεται πρόγευμα & δείπνο καθημερινά στο χώρο των ξενοδοχείων. Check points & Δημοτικοί Φόροι 15€

ΖΑΓΚΡΈΜΠ – ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ – ΚΟΠΈΡ – ΟΠΑΤΙΑ – ΡΙΈΚΑ – ΛΙΜΝΈΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΈ – ΖΑΝΤΑΡ – ΣΙΜΠΈΝΙΚ – ΤΡΟΓΚΙΡ – ΣΠΛΙΤ – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΚΟΤΟΡ – ΜΠΟΥΤΒΑ - ΤΙΡΑΝΑ

Τα ιδιόκτητα λεωφορεία μας θα έχουν απολυμανθεί λίγες ώρες 
πριν την αναχώρηση. Ο οδηγός καθημερινά θα επιμελείται 
για τον αερισμό και την καθαριότητα του λεωφορείου.
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1η ημέρα Αναχώρηση για Καβάλα - Κομοτηνή - Ορεστιάδα- 
Ορμένιο - Αρχαία Μεσημβρία
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση.
Θα διασχίσουμε μια όμορφη διαδρομή και μετά τις 
απαραίτητεςστάσεις για ξεκούραση και σύνορα (συνοριακός 
σταθμός Ορμενίου), θα φτάσουμε στο Νεσέμπαρ (αρχαία 
Μεσημβρία) που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας 
και είναι γνωστό ως το μαργαριτάρι της Μαύρης θάλασσας. 
Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσουμε στα γραφικά στενά 
με τα παραδοσιακά ελληνικά σπίτια. Στη συνέχεια τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και δείπνο.

2η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία (περιήγηση πόλης)– 
Σωζόπολη- Αγχίαλος (προαιρετική εκδρομή)
Πρόγευμα και ακολουθεί η ξενάγηση στην πόλη της Μεσημβρίας 
που έχει ανακηρυχθεί από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς. Το κέντρο της πόλης διατηρεί το βυζαντινό της
χρώμα με τις πολλές εκκλησίες περασμένων αιώνων. Εκεί 
θα δούμε, μεταξύ άλλων, τον ναό της Αγίας Σοφίας και του 
Αγίου Ιωάννη του Παντοκράτορα, τα μεσαιωνικά τείχη, το 
αρχαιολογικό μουσείο και θα περιηγηθούμε στα όμορφα στενά 
με τα παραδοσιακά σπίτια με τις ψηλές εξώπορτες. Συνεχίζοντας 

στις πόλεις της Μαύρης Θάλασσας, φθάνουμε στην πιο παλιά 
αποικία των Ελλήνων στην περιοχή, τη Σωζόπολη (αρχαία 
Απολλωνία). Εδώ θα δούμε τα λείψανα του Αγίου Ιωάννη του 
Βαπτιστή που βρέθηκαν πρόσφατα και φυλάσσονται στην 
αναστηλωμένη εκκλησία των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και 
την παλιά πόλη όπου επικρατεί η παραδοσιακή αρχιτεκτονική 
από ξύλο. Αναχώρηση για την Αγχίαλο (Πομόριε), όπου θα 
επισκεφτούμε οργανωμένη παραλία της περιοχής για μπάνιο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.

3η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία – Μπουργκάς (προαιρετική 
εκδρομή)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη 
βουλγαρική ακτή της Μαύρης Θάλασσας και πατρίδα του ποιητή 
Κώστα Βάρναλη, το Μπουργκάς (Πύργος). Αποτελεί σημαντικό
βιομηχανικό, συγκοινωνιακό, πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο 
και διαθέτει το μεγαλύτερο λιμάνι στη χώρα. Πανοραμική 
περιήγηση και στην συνέχεια θα επισκεφτούμε διάσημη 
οργανωμένη παραλία της περιοχής για μπάνιο. Ακολούθως, 
επιστροφή στο ξενοδοχείο
και δείπνο.

4η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία - Αλατζά - Βάρνα (προαιρετική 
εκδρομή)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μοναστήρι Αγίας Τριάδας, 
γνωστό ως Αλατζά. Πρόκειται για μοναστήρι του 5ου αιώνα 
λαξευμένο ολόκληρο μέσα στους βράχους. Μετά την επίσκεψη 
και το προσκύνημα θα επιστρέψουμε στη Βάρνα, όπου θα 
επισκεφτούμε διάσημη οργανωμένη παραλία της περιοχής για 
μπάνιο.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.

5η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία ελεύθερη μέρα ή  
Φιλιππούπολη  – Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για Φιλιππούπολη. Άφιξη και 
πανοραμική περιήγηση στα διάσημα αξιοθέατα της περιοχής 
και στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος για φαγητό.  Στη συνέχεια 
θα επισκεφτούμε το διάσημο χειμερινό τουριστικό θέρετρο 
Μπόροβετς. Μετά από τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το βράδυ 
στην πόλη μας.

6η -7η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία – ελεύθερη μέρα για μπάνιο 
Πρωινό και ελεύθερη μέρα για μπάνιο 
 
8η μέρα Αρχαία Μεσημβρία – Θεσσαλονίκη

1η ημέρα Αναχώρηση - Μονή Ρίλα – Σόφια (ξενάγηση 
πόλης)
Συγκέντρωση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Διέλευση 
από τα σύνορα Προμαχώνα, στάση στα αφορολόγητα και 
συνεχίζουμε προς το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη στη Ρίλα 
που αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο φημισμένη ορθόδοξη 
μονή στη Βουλγαρία. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο της 
Unesco ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Αποτελείται από 
μια μονόκλιτη βασιλική, κελιά που μένουν οι μοναχοί και έναν 
πύργο. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, 
Σόφια. Φτάνοντας, αρχίζουμε την περιήγησή μας όπου θα 
δούμε, μεταξύ άλλων, τον βυζαντινό ναό της Αγίας Κυριακής, 
τα ρωμαϊκά μνημεία, τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ 
Νιέφσκι, τη Βουλή και την πανεπιστημιούπολη Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την 
πόλη.

2η ημέρα Σόφια – Ημερήσια στη Φιλιππούπολη  
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στη Φιλιππούπολη, την πόλη 
που έκτισε ο βασιλιάς Φίλιππος Β .́ Στην περιήγησή μας, 
διάρκειας περίπου δύο ωρών, θα δούμε τον ναό των Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης, το σπίτι του Λαμαρτίνου, το αρχαίο 
θέατρο και το λαογραφικό μουσείο. Ελεύθερος χρόνος στην 
όμορφη πόλη. Επιστροφή στην Σόφια. Το βράδυ προαιρετική 
διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα της πόλης.

3η ημέρα Σόφια - Σαντάνσκι - Επιστροφή
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για μία τελευταία βόλτα στη 
Σόφια. Αναχώρηση για το Σαντάνσκι με την πλούσια αγορά. 
Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στην πόλη μας.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 5 ή 8 ΗΜΈΡΈΣ

ΣΟΦΙΑ–ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 3ΗΜΈΡΈΣ

Περιλαμβάνονται Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις. Ημιδιατροφή (πρόγευμα και δείπνο στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά). Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα 
με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.  Δεν περιλαμβάνονται Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται. Προαιρετικές εκδρομές:Σωζόπολη- Αγχίαλος 15€ στα γραφεία μας και 20€ στο προορισμό. 
Μπουργκας 15€ στα γραφεία μας και 20€ στο προορισμό. Αλατζά - Βάρνα 15€ στα γραφεία μας και 20€ στο προορισμό. 

Περιλαμβάνονται Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της 
επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
Πρωϊνό καθημερινά εντός του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
& εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα και σεβόμενοι τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

Δεν περιλαμβάνονται Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι 
σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ. Οδική Εκδρομή

5 Ημέρες  
Κάθε Σάββατο 

από 11/07 - 19/09

Karlovo Hotel 3* Πρωινό 135 € 79 € 69 €
Με την ασφάλεια και την αξιοπιστία της 

Zorpidis Bus
Karlovo Hotel 3* Ημιδιατροφή 159 € 99 € 89 €

Colosseum Hotel 4* or 
Similar Ημιδιατροφή 185 € 115 € 95 €

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ. Οδική Εκδρομή

8 Ημέρες 
Κάθε Σάββατο 

από 11/07 - 19/09

Karlovo Hotel 3* Πρωινό 195 € 119 € 109 €
Με την ασφάλεια και την αξιοπιστία της 

Zorpidis Bus
Karlovo Hotel 3* Ημιδιατροφή 235 € 135 € 125 €

Colosseum Hotel 4* or 
Similar Ημιδιατροφή 269 € 165 € 135 €

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Τιμή Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ. Οδική Εκδρομή

Κάθε Παρασκευή
Legends Hotel 4* 129€

69€
49€

Με την ασφάλεια και την αξιοπιστία της 
Zorpidis Bus 

Central Hotel 4* 149€ 65€

Τα ιδιόκτητα λεωφορεία μας θα έχουν απολυμανθεί λίγες ώρες 
πριν την αναχώρηση. Ο οδηγός καθημερινά θα επιμελείται 
για τον αερισμό και την καθαριότητα του λεωφορείου.

EKΔΡΟΜΗ
ΔΙΑΚΟΠΈΣή

Colosseum Hotel 4* Karlovo Hotel 3* 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
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