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

Πληρώστε έως και με 12 άτοκες δόσεις. Σας παρέχουμε σε όλα τα 
ταξίδια μας άνω των 200€ (συμπεριλαμβανομένων και των φόρων), το 
μοναδικό προνόμιο της εξόφλησης του ταξιδιού σας με άτοκες δόσεις!!

ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ & ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ!

Αναλυτικότερα για ταξίδια με συνολική τιμή:
•  από 200€-499€/άτομο, θα πληρώσετε προκαταβολή 30% 

και το υπόλοιπο έως σε 4 άτοκες δόσεις
•  από 500€-699€/άτομο, θα πληρώσετε προκαταβολή 30% 

και το υπόλοιπο έως σε 6 άτοκες δόσεις
•  από 700€-899€/άτομο, θα πληρώσετε προκαταβολή 30% 

και το υπόλοιπο έως σε 8 άτοκες δόσεις
•  από 900€ και άνω, θα πληρώσετε προκαταβολή 30% 

και το υπόλοιπο έως σε 12 άτοκες δόσεις

ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ! Χωρίς καμία επιβάρυνση!

έκπτωση 5%, όταν κάνετε κράτηση 
4 ή περισσότερα άτομα μαζί

έκπτωση 5% στο 2ο ταξίδι κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς

κάντε κράτηση με προκαταβολή
& επωφεληθείτε

Book Together

Zorpidis Loyalty Club

Smart Price

10% επιστροφή για κρατήσεις
από πιστωτικές Eurobank

Bουδαπέστη-
Βιέννη-Πράγα
6 μέρες ....................................................   7

Bιέννη-Πράγα
5 μέρες ....................................................   8
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5. Έξοδα επαναπατρισμού, συνέπεια 
τραυματισμού, οξείας ασθένειας, θανάτου
(μεταφορά σωρού) έως 2.000 
Καλύπτονται και τα έξοδα Β’ βαθμού συγγένειας 
(έως ένα άτομο) αν απαιτηθεί

9. Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης 
έως 500

10. Επιστροφή προκαταβολής σε περίπτωση 
αδυναμίας συμμετοχής στην εκδρομή λόγω 
τραυματισμού, οξείας ασθένειας, θανάτου του 
ταξιδιώτη ή ατόμου έως Β’ βαθμού συγγένειας  
έως 300 Ελλάδα & Εξωτερικό

Σας ασφαλίζουμε για τα παρακάτω χωρίς καμία επιπλέον χρέωση για ένα άνετο ταξίδι χωρίς έγνοιες!

2. Μόνιμη ολική ανικανότητα από 
ατύχημα και Μόνιμη μερική ανικανότητα  
από ατύχημα % Χ 6.000

4. Νοσοκομειακά έξοδα από ατύχημα ή 
οξεία ασθένεια έως 2.000

3. Ιατροφαρμακευτικές 
εξωνοσοκομειακές δαπάνες από 
ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως 2.000

1. Απώλεια Ζωής από ατύχημα 6.000 6. Απώλεια Αποσκευών
Α. Ανά αποσκευή/ ταξιδιώτη έως 400
Β. Ανά οικογένεια έως 1.000
Β. Σύνολο Ευθύνης έως 20.000€

8. Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα
από οξεία ασθένεια ή ατύχημα
(έως 30 ημέρες) κατ’ άτομο 50
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7. Προσωπική Αστική Ευθύνη Ταξιδιώτη 
Σωματικές Βλάβες/ Υλικές Ζημιές/ Ομαδικό 
Ατύχημα έως 10.000 / 10.000 / 10.000

1α. Καλύπτονται άτομα που δεν έχουν 
υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας 1β. Για ηλικίες 
άνω των 75 ετών, ισχύουν τα εξής: • Έξοδα 
επαναπατρισμού μόνον από ατύχημα ή θάνατο 
Κ Απώλεια αποσκευών • Προσωπική Αστική 
Ευθύνη ταξιδιώτη • Έξοδα επίσπευσης 
ταξιδιού ή ακύρωση αν κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας 
σε μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα  
• Επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές 
δαπάνες) σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής 
στην εκδρομή λόγω θανάτου ή σοβαρού 
συμβάντος σε Β’ βαθμού συγγένεια. Η εξαίρεση 
θα υφίσταται για οποιοδήποτε συμβάν αφορά 
τον ίδιο. • Θάνατος από ατύχημα • Μόνιμη 
Ολική ανικανότητα από ατύχημα • Μόνιμη 
μερική ανικανότητα από ατύχημα % επί του 
ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά άτομο. 2. Οξεία 
ασθένεια θεωρείται κάθε αρρώστια ή πάθηση 
που δεν οφείλεται σε ατύχημα και που δεν 
προϋπήρχε και εμφανίστηκε στη διάρκεια του 
ταξιδιού. 3. Για τις παροχές εξωνοσοκομειακών 
& νοσοκομειακών δαπανών καθώς και 
των εξόδων επαναπατρισμού απαιτούνται 
πρωτότυπα παραστατικά. 4. Καλύπτονται 
κατ’ εξαίρεση απαιτήσεις από Τρομοκρατικές 
ενέργειες μόνο για τα νοσοκομειακά-

εξωνοσοκομειακά έξοδα και επαναπατρισμό. 
5. Η παροχή επιστροφής της προκαταβολής 
δίδεται με την προσκόμιση νοσοκομειακών 
παραστατικών και σύμφωνα με τις κάτωθι 
προϋποθέσεις → Ως προϋποθέσεις για την 
αποζημίωση από αίτια σοβαρού τραυματισμού 
ή ασθένειας, ορίζονται οι κάτωθι εναλλακτικά 
περιπτώσεις:
‣ Νοσηλεία σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο 
κατ’ ελάχιστο για μία διανυκτέρευση ‣ One Day 
Clinic-One Day Surgery - Αυθημερόν νοσηλεία 
για επεμβάσεις-αποθεραπεία σε ιδιωτική 
κλινική & κρατικό νοσοκομείο ‣ Παροχή 
πρώτων βοηθειών για κατάγματα και σοβαρούς 
τραυματισμούς σε εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικής 
κλινικής ή κρατικού νοσοκομείου ‣ Η Νοσηλεία 
ή One Day Clinic θεραπεία, ή παροχή πρώτων 
βοηθειών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί 
από την 30η μέρα της προγραμματισμένης 
αναχώρησης έως την ημέρα αναχώρησης. ‣ 
Εξαιρούνται της δυνατότητας αποζημιώσεως, 
απαιτήσεις με γνωματεύσεις – βεβαιώσεις από 
ιδιώτη ιατρό.
ΑΝΞ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε | ΜΑΡΙΝΟΥ 
ΑΝΤΥΠΑ 42 Τ.Θ. 60659 Τ.Κ. 57001 | 
ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Τ. 801 11 11 999
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1η ημέρα Πτήση για Βουδαπέστη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη. 
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την 
πόλη.

2η ημέρα Βουδαπέστη (περιήγηση πόλης) - 
Kρουαζιέρα Δούναβη
Πρόγευμα και η ημέρα είναι αφιερωμένη στη 
Βουδαπέστη. Υδάτινο σύνορο των δύο πλευρών της 
ουγγρικής πρωτεύουσας, ο Δούναβης βάζει τη δική 
του πινελιά γοητείας σε αυτή την πόλη-αρχιτεκτονικό 
αριστούργημα. Στην περιήγησή μας θα δούμε την 
Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, 
τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, θα 
θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και το 
ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα 
περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. 
Στον λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και 
την εκκλησία του Matthias, στην οποία γίνονταν 
οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Gellert 
θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της 
Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το 
κάστρο, την Citadella. Το βράδυ κρουαζιέρα στον 
Δούναβη, όπου θα απολαύσουμε τα αξιοθέατα που 
βρίσκονται στις όχθες του ποταμού. Μία σίγουρα 
αξέχαστη εμπειρία.

3η ημέρα Βουδαπέστη - Πράγα (ξενάγηση 
πόλης)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
της Τσεχίας, Πράγα. Άφιξη και θα ξεκινήσουμε την 
ξενάγηση πόλης. Μεταξύ άλλων θα δούμε την 
πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske namesti), 
το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, 
το ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το 
γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του 
Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ 
(Václavské namesti), την Εθνική βιβλιοθήκη, το 
Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε στη 
πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με τριάντα 
αγάλματα αγίων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Πράγα (Καστρούπολη - Παλιά 
Πόλη)
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε με την ξενάγηση 
της Καστρούπολης και Κάστρου, όπου θα δούμε το 
μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το 
παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, 
το Προεδρικό μέγαρο, τον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Βίτου, τον ναό του Αγίου Νικολάου. Συνεχίζουμε την 
ξενάγηση στην Παλιά Πόλη, όπου, μεταξύ άλλων, 
θα δούμε την πλατεία (Staroměstské náměstí), το 
μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, τον 
ναό της Παναγίας του Τυν, την εβραϊκή συνοικία, τον 
γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το πανεπιστήμιο του 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ
Καρόλου, το θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ 
(Václavské náměstí), την Εθνική βιβλιοθήκη, το 
Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε 
στην πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 
τριάντα αγάλματα Αγίων που αποτελεί σύμβολο της 
πόλης. Στο τέλος της ξενάγησης θα επιβιβαστούμε 
(προαιρετικά) από την όχθη της «Μικρής Πλευράς» 
σε καραβάκι και θα ακολουθήσει δίωρη κρουαζιέρα 
στον Μολδάβα με γεύμα όπου θα θαυμάσουμε τη 
μεσαιωνική πόλη με όλα της τα ιστορικά κτίρια.

5η ημέρα Πράγα - Τσέσκι Κρουμλόβ - 
Βιέννη
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και 
αναχωρούμε με προορισμό τη δεύτερη ομορφότερη 
πόλη της Τσεχίας, Τσέσκι Κρουμλόβ. Χείμαρροι του 
ποταμού Μολδάβα τρέχουν σε πολλά σημεία της 
μεσαιωνικής πόλης η οποία, όπως και η Πράγα, 
βρίσκεται στη λίστα των διατηρητέων πόλεων 
της Unesco. Αποτελεί στολίδι της νότιας Βοημίας 
με τα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα γοτθικού και 
αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια, τις εκκλησίες και 
τα στενά δρομάκια της. Τα τείχη του Κρουμλόβ 
εσωκλείουν θησαυρούς ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής 
και πολιτισμικής αξίας, όπως η «κρυφή γέφυρα». 
Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε για την πρωτεύουσα 
της Αυστρίας, την αυτοκρατορική Βιέννη. Θα 
επισκεφθούμε την ονειρική και παραμυθένια 
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6 ΗΜΕΡΕΣ

χριστουγεννιάτικη αγορά Adventzauber στην 
πλατεία Δημαρχείου που είναι γεμάτη με λαμπιόνια, 
πάγκους με ρετρό παιχνίδια, χειροποίητα στολίδια 
για το δέντρο, γκι από τις δασωμένες πλαγιές των 
Άλπεων, ψητά μήλα και ζεστό κρασί. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Βιέννη (περιήγηση πόλης) - Πτήση 
επιστροφής
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην περίφημη 
λεωφόρο του Ρινγκ, όπου θα δούμε τα σημαντικότερα 
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 μεταβούμε στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιτροφής.

Περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια. • Πέντε (5) διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα στον χώρο του 
ξενοδοχείου καθημερινά. • Κρουαζιέρα Δούναβη 
με ποτήρι σαμπάνια. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα 
με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος 
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. 
• Κρουαζιέρα Μολδάβα διάρκειας δύο ωρών με 
γεύμα €25 το άτομο. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, 
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. 
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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1η ημέρα Αναχώρηση για Βιέννη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη λαμπερή, 
αυτοκρατορική και παραμυθένια πρωτεύουσα της Αυστρίας, 
Βιέννη. Άφιξη και θα ακολουθήσει μία πρώτη γνωριμία με την 
πόλη. Έπειτα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2η ημέρα Βιέννη (ξενάγηση πόλης) - Χριστουγεννιάτικη 
αγορά
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ξενάγησή μας στην πόλη. 
Θα δούμε εξωτερικά το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα 
περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου θα 
δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το 
Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την 
πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, 
το παλιό Ανακτορικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία 
του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε 
στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περιδιαβούμε 
την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την ονειρική και παραμυθένια χριστουγεννιάτικη 
αγορά Adventzauber στην πλατεία Δημαρχείου που είναι γεμάτη 
με λαμπιόνια, πάγκους με ρετρό παιχνίδια, χειροποίητα στολίδια 
για το δέντρο, γκι από τις δασωμένες πλαγιές των Άλπεων, ψητά 
μήλα και ζεστό κρασί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Βιέννη - Σάλτσμπουργκ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μοναδικό «κάστρο αλατιού», 
Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας 
άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ μπορείτε να περπατήσετε 

στους ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Επιπλέον, 
θα επισκεφτούμε τους κήπους του παλατιού Mιραμπέλ δίπλα 
στον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια 
της πόλης, θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον 
καθεδρικό ναό της πόλης και το Αββαείο του Aγίου Πέτρου. Το 
βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα Βιέννη (περιπατητική περιήγηση - Σένμπρουν)
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε για την περιπατητική μας 
ξενάγηση. Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από το παλάτι Hofburg, 
μπαρόκ χειμερινό ανάκτορο των Αψβούργων. Το σύμπλεγμα 
του Hofburg περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, 
αρκετά μουσεία, ένα παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή 
Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία 
του Προέδρου της Αυστρίας. Στη συνέχεια θα δούμε την Πλατεία 
Μαρκτ - Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του Ιωσήφ με τη Μαρία, 
την Πλατεία Γκράμπεν με τον μεγαλοπρεπή στύλο της Πανώλης 
ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος απεικονίζει έναν 
άγιο και έναν άγγελο που παρακολουθούν την εξόντωση μίας 
μάγισσας που στην ουσία είναι η πανούκλα. Στη συνέχεια θα 
μεταβούμε στο ανάκτορο και στον κήπο του Σένμπρουν, που 
θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών, πρώην θερινή κατοικία της 
αυτοκρατορικής οικογένειας. Στα πολυτελή δωμάτια φιλοξένησε 
ανά τις εποχές τη Μαρία Θηρεσία, την αυτοκράτειρα Σίσσυ, τη 
Μαρία Αντουανέτα, το Μέγα Ναπολέοντα, αλλά και την πρώτη 
παράσταση, στην αίθουσα με τους καθρέπτες, ενός εξάχρονου 
πιανίστα με το όνομα Μότσαρτ.

Παραμυθένιες
  BIENNH - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 

το παλάτι Hofburg
στη Βιέννη

το μαγευτικό Σάλτσμπουργκ,
χιονισμένο

η παλιά πόλη του
Σάλτσμπουργκ, στολισμένη

το ανάκτορο
Σένμπρουν

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια. • Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός 
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων • 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους • Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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5η ημέρα Βιέννη - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου, ελεύθερος χρόνος 
για τις τελευταίες αγορές σας και στη συνέχεια μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
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1η ημέρα Αναχώρηση - Πτήση για Βουδαπέστη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα 
της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη.

2η ημέρα Βουδαπέστη (περιήγηση πόλης) - Kρουαζιέρα 
Δούναβη
Πρόγευμα και η ημέρα είναι αφιερωμένη στη Βουδαπέστη. 
Υδάτινο σύνορο των δύο πλευρών της ουγγρικής πρωτεύουσας, 
ο Δούναβης βάζει τη δική του πινελιά γοητείας σε αυτή την 
πόλη-αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Στην περιήγησή μας θα 
δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, 
τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη 
λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ 
Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα 
των Λεόντων. Στον λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και 
την εκκλησία του Matthias, στην οποία γίνονταν οι στέψεις των 
βασιλέων. Από το λόφο του Gellert θα έχουμε μία πανοραμική 
θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της 
ελευθερίας και το κάστρο, την Citadella. Για όσους το επιθυμούν 
προτείνουμε κρουαζιέρα στον Δούναβη, όπου θα απολαύσουμε 
τα αξιοθέατα που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού. Μία 
σίγουρα αξέχαστη εμπειρία.

3η ημέρα Βουδαπέστη - Βιέννη (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βιέννη. Στην περιήγησή μας 
θα θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, 
το πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των 
Βερσαλλιών, θα δούμε εξωτερικά το ανάκτορο Μπελβεντέρε 
και θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, όπου 
θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το 
Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την 
πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, 

το παλιό Ανακτορικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία 
του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε 
στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περιδιαβούμε 
την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Βιέννη - Τσέσκι Κρουμλόβ - Πράγα
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχωρούμε με 
προορισμό τη δεύτερη ομορφότερη πόλη της Τσεχίας, μετά 
την Πράγα, Τσέσκι Κρουμλόβ. Χείμαρροι του ποταμού Μολδάβα 
τρέχουν σε πολλά σημεία της μεσαιωνικής πόλης η οποία, όπως 
και η Πράγα, βρίσκεται στη λίστα των διατηρητέων πόλεων της 
Unesco. Αποτελεί στολίδι της νότιας Βοημίας με τα ιδιαίτερα 
καλοδιατηρημένα γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού 
κτίρια, τις εκκλησίες και τα στενά δρομάκια της. Τα τείχη του 
Κρουμλόβ εσωκλείουν θησαυρούς ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής 
και πολιτισμικής αξίας, όπως η «κρυφή γέφυρα». Στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε για την πρωτεύουσα της Τσεχίας, Πράγα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Πράγα (Καστρούπολη - Παλιά Πόλη) - 
Kρουαζιέρα Μολδάβα
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε με την ξενάγηση της 
Καστρούπολης και Κάστρου, όπου θα δούμε το μοναστήρι 
Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι 
Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό 
μέγαρο, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, τον ναό του Αγίου 
Νικολάου. Συνεχίζουμε την ξενάγηση στην Παλιά Πόλη, όπου, 
μεταξύ άλλων, θα δούμε την πλατεία (Staroměstské náměstí), 
το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, τον ναό της 
Παναγίας του Τυν, την εβραϊκή συνοικία, τον γοτθικό Πύργο της 
πυρίτιδας, το πανεπιστήμιο του Καρόλου, το θέατρο Νόστιτς, 
την πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské náměstí), την Εθνική 
βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ 

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια. • Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. 
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. • 
Κρουαζιέρα Δούναβη με ποτήρι σαμπάνια • Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. •   Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. •  
Κρουαζιέρα Μολδάβα διάρκειας δύο ωρών με γεύμα €25 το 
άτομο. • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. • Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά 
όπου απαιτείται. • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

στην πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με τριάντα 
αγάλματα Αγίων που αποτελεί σύμβολο της πόλης. Στο τέλος 
της ξενάγησης θα επιβιβαστούμε (προαιρετικά) από την όχθη 
της «Μικρής Πλευράς» σε καραβάκι και θα ακολουθήσει δίωρη 
κρουαζιέρα στον Μολδάβα με γεύμα όπου θα θαυμάσουμε τη 
μεσαιωνική πόλη με όλα της τα ιστορικά κτίρια.

6η ημέρα Πράγα - Επιστροφή
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

O Άγιος Στέφανος
στην Βιέννη

βόλτα σε χριστουγεννιάτικες
αγορές

κρουαζιέρα στο
Δούναβη

το Cesky Krumlov
χιονισμένο
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Περιλαμβάνονται

• Αεροπορικά εισιτήρια. • Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου 
καθημερινά. • Κρουαζιέρα Δούναβη με ποτήρι σαμπάνια 
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • 
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. • 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. • Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά 
όπου απαιτείται. • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1η ημέρα Αναχώρηση - Πτήση για Βιέννη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Αυστρίας, Βιέννη. Άφιξη μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2η ημέρα Βιέννη (ξενάγηση πόλης) - 
Χριστουγεννιάτικη αγορά
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ξενάγησή μας στην 
αυτοκρατορική πόλη. Θα θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα 
της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, που 
θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούμε εξωτερικά 
το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε στην 
περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, όπου θα δούμε τα 
σημαντικότερα 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. Θα 
καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου 
και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής 
παροικίας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την ονειρική 
και παραμυθένια χριστουγεννιάτικη αγορά Adventzauber 
στην πλατεία Δημαρχείου που είναι γεμάτη με λαμπιόνια, 
πάγκους με ρετρό παιχνίδια, χειροποίητα στολίδια για το 
δέντρο, γκι από τις δασωμένες πλαγιές των Άλπεων, ψητά 
μήλα και ζεστό κρασί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Βιέννη - Τσέσκι Κρουμλόβ - Πράγα
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχωρούμε 
με προορισμό τη δεύτερη ομορφότερη πόλη της 
Τσεχίας, μετά την Πράγα, Τσέσκι Κρουμλόβ. Χείμαρροι 
του ποταμού Μολδάβα τρέχουν σε πολλά σημεία της 
μεσαιωνικής πόλης η οποία, όπως και η Πράγα, βρίσκεται 
στη λίστα των διατηρητέων πόλεων της Unesco. 
Αποτελεί πολιτισμικό στολίδι της νότιας Βοημίας με τα 
ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα γοτθικού και αναγεννησιακού 
ρυθμού κτίρια, τις εκκλησίες και τα στενά δρομάκια 
της. Τα τείχη του Κρουμλόβ εσωκλείουν θησαυρούς 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής αξίας όπως 
η «κρυφή γέφυρα». Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε για 
την πρωτεύουσα της Τσεχίας, Πράγα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

4η ημέρα Πράγα (Καστρούπολη - Παλιά Πόλη) - 
Kρουαζιέρα Μολδάβα
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε με την ξενάγηση 
της Καστρούπολης και Κάστρου, όπου θα δούμε το 
μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το 
παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το 
Προεδρικό μέγαρο, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, τον 

ναό του Αγίου Νικολάου. Συνεχίζουμε την ξενάγηση στην 
Παλιά Πόλη, όπου, μεταξύ άλλων, θα δούμε την πλατεία 
(Staroměstské náměstí), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το 
αστρονομικό ρολόι, τον ναό της Παναγίας του Τυν, την 
εβραϊκή συνοικία, τον γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το 
πανεπιστήμιο του Καρόλου, το θέατρο Νόστιτς, την πλατεία 
Βενσεσλάβ (Václavské náměstí), την Εθνική βιβλιοθήκη, 
το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε στην 
πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με τριάντα 
αγάλματα Αγίων που αποτελεί σύμβολο της πόλης. Στο 
τέλος της ξενάγησης θα επιβιβαστούμε (προαιρετικά) 
από την όχθη της «Μικρής Πλευράς» σε καραβάκι και θα 
ακολουθήσει δίωρη κρουαζιέρα στον Μολδάβα με γεύμα 
όπου θα θαυμάσουμε τη μεσαιωνική πόλη με όλα της τα 
ιστορικά κτίρια.

5η ημέρα Πράγα - Επιστροφή
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

20/12

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
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Pre Xmas
Offers

ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
4,5 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Πτήση για Βιέννη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη λαμπερή, 
αυτοκρατορική και παραμυθένια πρωτεύουσα της 
Αυστρίας, Βιέννη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 

2η ημέρα Βιέννη (ξενάγηση πόλης) - 
Βουδαπέστη
Πρόγευμα και θα ακολουθήσει η ξενάγησή μας στην 
πόλη. Θα θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας 
Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται 
ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούμε εξωτερικά το 
ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε στην 
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. Θα 
καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου 
και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής 
παροικίας. Στη συνέχεια αναχωρούμε με προορισμό την 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την 
πόλη. 

3η ημέρα Βουδαπέστη (ξενάγηση πόλης) - 
Kρουαζιέρα Δούναβη
Πρόγευμα και η ημέρα είναι αφιερωμένη στη Βουδαπέστη. 
Υδάτινο σύνορο των δύο πλευρών της ουγγρικής 
πρωτεύουσας, ο Δούναβης βάζει τη δική του πινελιά 
γοητείας σε αυτή την πόλη-αρχιτεκτονικό αριστούργημα. 
Στην περιήγησή μας θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με 
το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας 
και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα 
περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στον 
λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία 
του Matthias, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. 
Από το λόφο του Gellert θα έχουμε μία πανοραμική θέα 
της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της 
ελευθερίας και το κάστρο, την Citadella. Για όσους το 
επιθυμούν προτείνουμε κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου 
θα απολαύσουμε τα αξιοθέατα που βρίσκονται στις όχθες 
του ποταμού. Μία σίγουρα αξέχαστη εμπειρία.

4η ημέρα Βουδαπέστη - Παραδουνάβια Χωριά
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος 
Ανδρέας), ένα παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα 
επισκεφτούμε το μουσείο κεραμικής τέχνης της γλύπτριας 

Kovacs Margit, και την ορθόδοξη εκκλησία του 1752. 
Περιπλανηθείτε στο χωριό των Καλλιτεχνών και των 
Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται ο 
Άγιος Ανδρέας, όπου μπορείτε να αγοράσετε κρύσταλλα, 
πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά δώρα. Συνεχίζουμε 
για το Visegrad, το επόμενο χωριό πάνω στο Δούναβη. 
Θα θαυμάσουμε και θα περιηγηθούμε στα δύο τεράστια 
κάστρα, χτισμένα από τον βασιλιά Bella IV για την 
προστασία της περιοχής από τους Μογγόλους. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το βασιλικό παλάτι χτισμένο 
από τον Λουδοβίκο Ά . Τέλος, θα σταματήσουμε στο 
Esztergom, όπου θα δούμε τα πολυάριθμα αξιοθέατα, 
ανάμεσα στα οποία είναι ο μεγαλειώδης καθεδρικός ναός, 
το κάστρο και η υπέροχη θέα του Δούναβη από το κάστρο, 
ιδανική για φωτογραφίες.

5η ημέρα Βουδαπέστη - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.

Σημαντική σημείωση
Στο τετραήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 4η 
ημέρα του πενθήμερου προγράμματος.

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια. • Τέσσερεις (4) ή τρεις (3) 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται 
στον τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου 
καθημερινά. • Κρουαζιέρα Δούναβη με ποτήρι σαμπάνια 
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • 
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

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

18/125 ημέρες

19/124 ημέρες
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5 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Πτήση για Βιέννη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη λαμπερή, 
αυτοκρατορική και παραμυθένια πρωτεύουσα της Αυστρίας, 
Βιέννη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2η ημέρα Βιέννη (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα και θα ακολουθήσει η ξενάγησή μας στην πόλη. 
Θα θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, 
το πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των 
Βερσαλλιών, θα δούμε εξωτερικά το ανάκτορο Μπελβεντέρε 
και θα περιηγηθούμε στην 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. Θα καταλήξουμε στον καθεδρικό 
ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική 
συνοικία της ελληνικής παροικίας. Θα επισκεφθούμε την 
ονειρική χριστουγεννιάτικη αγορά Adventzauber στην πλατεία 
Δημαρχείου που είναι γεμάτη με λαμπιόνια, πάγκους με ρετρό 
παιχνίδια, χειροποίητα στολίδια για το δέντρο, γκι από τις 
δασωμένες πλαγιές των Άλπεων, ψητά μήλα και ζεστό κρασί.

3η ημέρα Βιέννη - Βουδαπέστη (ξενάγηση πόλης) - 
Kρουαζιέρα Δούναβη
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη Βουδαπέστη. Υδάτινο 
σύνορο των δύο πλευρών της ουγγρικής πρωτεύουσας, ο 
Δούναβης βάζει τη δική του πινελιά γοητείας σε αυτή την πόλη-
αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Στην περιήγησή μας θα δούμε 
την Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, 
τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη 
λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ 
Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα 
των Λεόντων. Στον λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και 
την εκκλησία του Matthias, στην οποία γινόταν οι στέψεις των 
βασιλέων. Από το λόφο του Gellert θα έχουμε μία πανοραμική 
θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της 
ελευθερίας και το κάστρο, την Citadella. Για όσους το επιθυμούν 
προτείνουμε κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου θα απολαύσουμε 

τα αξιοθέατα που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού. Μία 
σίγουρα αξέχαστη εμπειρία.

4η ημέρα Βουδαπέστη - Παραδουνάβια Χωριά
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), 
ένα παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε 
το μουσείο κεραμικής τέχνης της γλύπτριας Kovacs Margit, 
και την ορθόδοξη εκκλησία του 1752. Περιπλανηθείτε 
στο χωριό των Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως 
χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος Ανδρέας, όπου μπορείτε 
να αγοράσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά 
δώρα. Συνεχίζουμε για το Visegrad, το επόμενο χωριό πάνω 
στο Δούναβη. Θα θαυμάσουμε και θα περιηγηθούμε στα δύο 
τεράστια κάστρα, χτισμένα από τον βασιλιά Bella IV για την 
προστασία της περιοχής από τους Μογγόλους. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το βασιλικό παλάτι χτισμένο από τον Λουδοβίκο 
Ά . Τέλος, θα σταματήσουμε στο Esztergom, όπου θα δούμε τα 
πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία είναι ο μεγαλειώδης 
καθεδρικός ναός, το κάστρο και η υπέροχη θέα του Δούναβη από 
το κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες.

5η ημέρα Βουδαπέστη - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.

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

ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ hungarian

magicVISIT BUDAPEST

Pre Xmas
Offers

18/12

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
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1η ημέρα Πτήση για Βιέννη / Mπρατισλάβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη λαμπερή, 
αυτοκρατορική και παραμυθένια πρωτεύουσα της Αυστρίας, 
Βιέννη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βιέννη (ξενάγηση) - Βουδαπέστη
Πρόγευμα και θα ακολουθήσει η ξενάγησή μας στην πόλη. 
Θα δούμε εξωτερικά το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα 
περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου θα 
θαυμάσουμε τα σημοντικότερα 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. Θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό 
του Αγίου Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία 
της ελληνικής παροικίας. Στη συνέχεια, θα αναχωρήσουμε με 
προορισμό την μεγαλόπρεπη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, 
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Βουδαπέστη (ξενάγηση) - 
Μπρατισλάβα
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση στη Βουδαπέστη. Υδάτινο 
σύνορο των δύο πλευρών της ουγγρικής πρωτεύουσας, ο 
Δούναβης βάζει τη δική του πινελιά γοητείας σε αυτή την πόλη-
αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Στην περιήγησή μας θα δούμε 
την Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο 
της Δημοκρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. 
Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. 
Στον λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία 
του Matthias, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. 
Από το λόφο του Gellert θα έχουμε μία πανοραμική θέα της 
Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και 
το κάστρο, την Citadella. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε για την 
πρωτεύουσα της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια. • Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα στον 
χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. •   Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου 
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

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

4η ημέρα Μπρατισλάβα - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.

4 ΗΜΕΡΕΣ

Pre Xmas
Offers

19/12
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1η ημέρα Πτήση για Βιέννη - Χριστουγεννιάτικη αγορά
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη λαμπερή, 
αυτοκρατορική και παραμυθένια πρωτεύουσα της Αυστρίας, 
Βιέννη. Θα επισκεφθούμε την ονειρική χριστουγεννιάτικη 
αγορά Adventzauber στην πλατεία Δημαρχείου που είναι γεμάτη 
με λαμπιόνια, πάγκους με ρετρό παιχνίδια, χειροποίητα στολίδια 
για το δέντρο, γκι αwπό τις δασωμένες πλαγιές των Άλπεων, 
ψητά μήλα και ζεστό κρασί. Στη συνέχεια, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βιέννη (ξενάγηση) - Βουδαπέστη
Πρόγευμα και θα ακολουθήσει η ξενάγησή μας στην πόλη. 
Θα δούμε εξωτερικά το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα 
περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου θα 
θαυμάσουμε τα σημοντικότερα 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. Θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό 
του Αγίου Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία 
της ελληνικής παροικίας. Στη συνέχεια, θα αναχωρήσουμε με 
προορισμό την μεγαλόπρεπη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, 
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Βουδαπέστη (ξενάγηση)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση στη Βουδαπέστη. Υδάτινο 
σύνορο των δύο πλευρών της ουγγρικής πρωτεύουσας, ο 
Δούναβης βάζει τη δική του πινελιά γοητείας σε αυτή την πόλη-
αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Στην περιήγησή μας θα δούμε 
την Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο 
της Δημοκρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. 

Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. 
Στον λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία 
του Matthias, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. 
Από το λόφο του Gellert θα έχουμε μία πανοραμική θέα της 
Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και 

ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ -
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

το κάστρο, την Citadella. Το βράδυ κρουαζιέρα στον Δούναβη, 
όπου θα απολαύσουμε τα αξιοθέατα που βρίσκονται στις όχθες 
του ποταμού. Μία σίγουρα αξέχαστη εμπειρία.

4η ημέρα Βουδαπέστη - Παραδουνάβια Χωριά - 
Μπρατισλάβα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), 
ένα παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε 
το μουσείο κεραμικής τέχνης της γλύπτριας Kovacs Margit, 
και την ορθόδοξη εκκλησία του 1752. Περιπλανηθείτε 
στο χωριό των Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως 
χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος Ανδρέας, όπου μπορείτε 
να αγοράσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά 
δώρα. Συνεχίζουμε για το Visegrad, το επόμενο χωριό πάνω 
στο Δούναβη. Θα θαυμάσουμε και θα περιηγηθούμε στα δύο 
τεράστια κάστρα, χτισμένα από τον βασιλιά Bella IV για την 
προστασία της περιοχής από τους Μογγόλους. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το βασιλικό παλάτι χτισμένο από τον Λουδοβίκο 
Ά . Τέλος, θα σταματήσουμε στο Esztergom, όπου θα δούμε τα 
πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία είναι ο μεγαλειώδης 
καθεδρικός ναός, το κάστρο και η υπέροχη θέα του Δούναβη 
από το κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες. Συνεχίζουμε με 
προορισμό την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια. • Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • 
Κρουαζιέρα Δούναβη με ποτήρι σαμπάνια. • Πρόγευμα στον 
χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. •   Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου 
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. •  Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά. • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς 
χώρους και γενικά όπου απαιτείται. • Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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5η ημέρα Μπρατισλάβα - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.
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1η ημέρα Πτήση για Βρυξέλλες
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Σαρλερουά. 
Προορισμός μας μία από τις ομορφότερες πόλεις του Βελγίου 
και έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βρυξέλλες (περιήγηση πόλης) - Λιλ
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Θα ξεκινήσουμε την 
περιήγησή μας στην αρχοντική και πολυσυλλεκτική βελγική 
πρωτεύουσα, όπου θα δούμε την πανέμορφη πλατεία Γκραν 
Πλας με τα μπαρόκ κτίρια και το εντυπωσιακό Δημαρχείο, το 
κτίριο που στεγάζει το Μουσείο της Πόλης, τα φλαμανδικά 
αναγεννησιακά κτίρια, αλλά και το αγαλματίδιο του Μανεκέν-
Πις, που είναι η πλέον φωτογραφημένη μασκότ της πόλης, 
το Βασιλικό Παλάτι, το Βελγικό Κοινοβούλιο, τον γοτθικό 
καθεδρικό ναό του Αγίου Μιχαήλ και της Αγίας Γουδούλης, 
τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Αψίδα του Θριάμβου 
στο πάρκο Σενκαντενέρ και τέλος το Ατόμιουμ που αποτελεί 
χαρακτηριστικό σύμβολο των Βρυξελλών. Στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε προς τη Λιλ, όπου και θα επισκεφθούμε μία από 
τις ωραιότερες Χριστουγεννιάτικες Αγορές. Τοποθετημένη στην 
πλατεία Rihour, η αγορά αυτή φιλοξενεί πάνω από 80 περίπτερα 
τα οποία προτείνουν μια ποικιλία δώρων, πήλινα διακοσμητικά 
αγαλματάκια από την περιοχή της Προβηγκίας, στολίδια για το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο και εορταστικά προϊόντα με πολλά 
εδέσματα. Η μεγάλη ρόδα, η οποία βρίσκεται ακριβώς στο 
κέντρο, γίνεται το σύμβολο των εορταστικών εκδηλώσεων 
και προσφέρει μια απεριόριστη θέα στη φωταγωγημένη πόλη 
που καλύπτεται από ένα τεράστιο στεφάνι από γιρλάντες. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Λιλ (περιήγηση πόλης) - Παρίσι
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και θα γνωρίσουμε 
την άλλοτε σπουδαία βιομηχανική μητρόπολη του Βορρά. Θα 
δούμε, μεταξύ άλλων, την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική της 
ατμοσφαιρικής παλιάς πόλης με τα στενά λιθόστρωτα σοκάκια, 
τα παλιά σπίτια των Συντεχνιών, αναγεννησιακά παλάτια και 
γοτθικές εκκλησίες, όπως η επιβλητική Cathédrale Notre 
Dame de la Treille. Θα δούμε το Παλαιό Χρηματιστήριο, το 
εντυπωσιακότερο κτίριο της Λιλ και έξοχο δείγμα αρχιτεκτονικής 
της φλαμανδικής Αναγέννησης και τη μεγαλοπρεπή κεντρική 
πλατεία αγαπημένο σημείο συνάντησης των κατοίκων της 
πόλης. Τα ιστορικά κτίρια που την περιβάλλουν αποτελούν ένα 
μοναδικό πανόραμα φλαμανδικής αρχιτεκτονικής από τον 17ο 
έως τον 20ό αιώνα. Στη συνέχεια αναχωρούμε με προορισμό 
το Παρίσι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το βράδυ σας 
προτείνουμε έναν νυχτερινό γύρο πόλης (προαιρετικά) και 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ
6 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται 
• Αεροπορικά εισιτήρια. • Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία 4*. • Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου 
καθημερινά. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με 
πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. 
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων •  Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς 
χώρους • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Pre Xmas
Offers

ανάβαση στο υψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, τον λόφο 
της Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, η πλατεία 
των υπαίθριων ζωγράφων και η οικία του Σαλβαδόρ Νταλί. 

4η ημέρα Παρίσι (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας Θα 
επισκεφθούμε την Παναγία των Παρισίων και το ιστορικό 
πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε στο Πάνθεον, 
σημείο ταφής των επιφανέστερων Γάλλων. Ακολούθως, θα 
θαυμάσουμε τους κήπους και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, 
όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα, θα οδηγηθούμε 
στη γειτονιά Σεν Ζερμέν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και 
ντε Φλορ, αλλά και τον ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια, 
θα περάσουμε από το μουσείο Ορσέ, την πανέμορφη γέφυρα 
του Αλεξάνδρου Γ ,́ το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του 
Ναπολέοντα Ά  για να ολοκληρώσουμε την πορεία μας με το 
σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Συνεχίζοντας 
τη ξενάγησή μας, θα θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα, όπου 
κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο. 
Στην πλατεία Ομόνοιας θα δούμε το γαλλικό κοινοβούλιο, τον 
οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους 
κήπους του Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας 
το εμπορικό κέντρο της πόλης, θα περάσουμε από τον ναό της 
Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία 
της Μουσικής και την πλατεία Βαντόμ. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Παρίσι - Λούβρο - Βερσαλλίες
Μετά το πρόγευμα θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, όπου και 
θα ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. Εκεί 
μαζί με τα άλλα εκθέματα, μας περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες 
του παλατιού, η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης 
και η αινιγματική Τζοκόντα του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών 
που αποτέλεσαν το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών 
Οίκων της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε την Αίθουσα των 
Κατόπτρων όπου υπογράφηκε η συνθήκη των Βερσαλλιών, τα 
ιδιαίτερα διαμερίσματα του Λουδοβίκου του 14ου του Βασιλιά 
Ήλιου, της Μαρίας Αντουανέτας και θα περπατήσουμε στους 
καταπληκτικούς κήπους των ανακτόρων. Επιστροφή στο Παρίσι 
και θα απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε μια 
αξέχαστη βραδιά σε ένα από τα πολυάριθμα καμπαρέ της πόλης.

6η ημέρα Παρίσι - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο. 
Πτήση επιστροφής.
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Χριστουγεννιάτικες αγορές στη Λιλ!
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1η ημέρα Πτήση για Λονδίνο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη μεγαλύτερη 
ευρωπαϊκή μητρόπολη, το κοσμοπολίτικο Λονδίνο. Άφιξη στο 
μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου, από πλευράς διακίνησης 
επιβατών, το Heathrow και μεταφορά στο ξενοδοχείο 
μας, τακτοποίηση και ελεύθερος χρόνος. Προαιρετικά σας 
προτείνουμε έναν πανοραμικό γύρο της φωταγωγημένης πόλης 
(London by night) με στάσεις σε σημεία όπως το Soho και το 
Covent Garden.

2η ημέρα Λονδίνο (περιήγηση πόλης) - Βρετανικό Μουσείο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για πανοραμική 
ξενάγηση στη βρετανική πρωτεύουσα, κατά την οποία θα 
δούμε, μεταξύ άλλων, την πλατεία Τραφάλγκαρ με την 
Εθνική Πινακοθήκη, την οδό Γουάιτχολ, όπου βρίσκονται 
πολλά υπουργεία, το Αββαείο Γουέστμινστερ, το νεογοτθικό 
Κοινοβούλιο με το διάσημο ρολόι Big Ben, τα ανάκτορα του 
Μπάκιγχαμ, επίσημη κατοικία της βασίλισσας Ελισάβετ, τον 
καθεδρικό του Αγίου Παύλου, όπου λαμβάνουν χώρα οι 
μεγαλύτερες τελετές του αγγλικού έθνους, τον Πύργο του 
Λονδίνου, την πασίγνωστη πλατεία Πικαντίλι κ.ά. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το Βρετανικό Μουσείο, για να θαυμάσουμε 
τα περίφημα αγάλματα και γλυπτά του Παρθενώνα που 
φυλάσσονται στην πτέρυγα των ελληνικών αρχαιοτήτων 
(ελεύθερη είσοδος). Το βράδυ μπορείτε να παρακολουθήσετε 
κάποια από τις περίφημες θεατρικές παραστάσεις της αγγλικής 
πρωτεύουσας.

3η ημέρα Λονδίνο – Προαιρετική ημερήσια εκδρομή 
Οξφόρδη - Στράτφορντ–Απον–Έιβον - Bicester
Πρόγευμα και θα προτείνουμε μία προαιρετική ολοήμερη 
εκδρομή στην επαρχία της Αγγλίας. Θα επισκεφθούμε δύο 
σημαντικές πόλεις του πνεύματος, καθώς και το διάσημο 
εκπτωτικό χωριό Bicester, όπου θα ικανοποιηθούν και οι 
καταναλωτικές επιθυμίες μας. Πρώτος σταθμός στην εκδρομή, 
η περίφημη Πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης. Εκεί θα έχουμε 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα σύνολο από μεσαιωνικά 
κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελίσκους που υψώνονται πάνω από 
τα φημισμένα κολέγια, περιποιημένα παρτέρια και κήπους, 
τετράγωνες αυλές με κιονοστοιχίες και αετώματα. Στη συνέχεια 
θα ακολουθήσουμε μία γραφική διαδρομή περνώντας από τα 
παραδοσιακά χωριά της περιοχής Κότσγουολντς που θα μας 
οδηγήσει στην κωμόπολη του Στράτφορντ-Απον–Έιβον, τη 
γενέτειρα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ενός από τους μεγαλύτερους 
θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές στον κόσμο. Θα θαυμάσουμε 
τα κλασικά μεσαιωνικά σπίτια, τα στενά δρομάκια με τα κλασικά 

καταστήματα που σφύζουν από τουρισμό και το περίφημο 
ποτάμι Έιβον που είναι γεμάτο ποταμόπλοια. Μετά την επίσκεψή 
μας στο εκπτωτικό χωριό Bicester, επιστροφή στο Λονδίνο αργά 
το απόγευμα.

4η ημέρα Λονδίνο - Προαιρετική εκδρομή στο Γουίνδσορ
Πρόγευμα και για τη σημερινή μέρα προτείνουμε μία επίσκεψη 
στην πόλη του Γουίνδσορ με τα θερινά ανάκτορα της βασιλικής 
οικογένειας (προαιρετική είσοδος στο κάστρο) όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε την κατοικία των Βασιλέων της 
Αγγλίας από τον καιρό του Γουλιέλμου του Κατακτητή, έκτασης 
πέντε στρεμμάτων που ξετυλίγει τα επιβλητικά τείχη του πάνω 
σε ένα λοφίσκο που περιτριγυρίζεται με τάφρο. Θα επισκεφθείτε 
τα επίσημα διαμερίσματα και το κουκλόσπιτο της Βασίλισσας 
όπως και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου αφιερωμένο στον 
προστάτη άγιο του Τάγματος της Περικνημίδας. Μετά το τέλος 
της περιήγησής θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να απολαύσουμε 
μια βόλτα στα παραδοσιακά δρομάκια της όμορφης ομώνυμης 
πόλης Γουίνδσορ. Επιστροφή στο Λονδίνο.

5η ημέρα Λονδίνο - Πτήση για Παρίσι
Μετά το πρόγευμα θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για πτήση 
στο Παρίσι. Άφιξη στην «πόλη του φωτός» και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε έναν νυχτερινό γύρο 
πόλης και ανάβαση στο υψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, 
τον λόφο της Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, 
η πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και η οικεία του Σαλβαδόρ 
Νταλί. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα 
στον Σηκουάνα.

6η ημέρα Παρίσι (περιήγηση πόλης) - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση της πόλης. Θα 
επισκεφθούμε την Παναγία των Παρισίων και το ιστορικό 
πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε στο Πάνθεον, 
σημείο ταφής των επιφανέστερων Γάλλων. Ακολούθως, θα 
θαυμάσουμε τους κήπους και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, 
όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα, θα οδηγηθούμε 
στη γειτονιά Σεν Ζερμέν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και 
ντε Φλορ, αλλά και τον ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια, 
θα περάσουμε από το μουσείο Ορσέ, την πανέμορφη γέφυρα 
του Αλεξάνδρου Γ ,́ το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του 
Ναπολέοντα Α για να ολοκληρώσουμε την πορεία μας με το 
σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Συνεχίζοντας 
τη ξενάγησή μας, θα θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα, όπου 
κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο. 
Στην πλατεία Ομόνοιας θα δούμε το γαλλικό κοινοβούλιο, τον 

ΛΟΝΔΙΝΟ - ΠΑΡΙΣΙ 6 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια. • Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
3* και 4*. • Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. • 
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος 
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων •  Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς 
χώρους • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Pre Xmas
Offers

οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους 
κήπους του Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Στη συνέχεια, 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

18/12

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Τσάι στο Λονδίνο &
ΔΩΡΟ περιήγηση by night

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

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

3η ημέρα Παρίσι – Disneyland
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη χώρα 
του παραμυθιού, την εξωπραγματική Disneyland 

ΠΑΡΙΣΙ «ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ»
(εισιτήρια εξ ιδίων). Εκεί θα ζήσουμε στιγμές 
χαράς στα θεάματα και στα διάφορα παιχνίδια του 
πάρκου. Ελευθερώστε το μικρό παιδί που κρύβετε 
μέσα σας απολαμβάνοντας τα χρώματα  και τις 
φιγούρες που μας μεγάλωσαν. Ζήστε για λίγο στην 
εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα 
φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με 
τους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε 
σε ένα από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε τον 
μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της Χιονάτης 
και των επτά νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ 
Παν. Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν, 
ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και 
διαστημοπλοίων στο Star Tour. Αργότερα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας.

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



17

4,5,6 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines. • Τρεις (3), 
τέσσερις (4) ή πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της 
επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. 
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. 
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου 
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Επίσημος 
ξεναγός στο μουσείο του Λούβρου & στις Βερσαλλίες. • 
Μεταφορά στη Disneyland • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων • Δημοτικοί 
φόροι ξενοδοχείων (2,60€ σε 4* ξενοδοχεία & 1,70€ σε 3* 
ξενοδοχεία το άτομο τη διανυκτέρευση) • Πακέτο εισόδου 
Λούβρο (περιλαμβάνει επίσημο ξεναγό, εισιτήριο μουσείου, 
προκράτηση & ραντεβού εισόδου για αποφυγή ουράς κατά 
την είσοδο & ακουστικά) 25€ ενήλικας – 20€ παιδί έως 26 
ετών • Βραδινός Γύρος Πόλης & Κρουαζιέρα Σηκουάνα στο 
Παρίσι 30€ το άτομο • Ημερήσια Εκδρομή στη Νορμανδία 
50€ ενήλικας – 25€ παιδί έως 12 ετών • Εισιτήριο 
Disneyland (1 parc)  79€ ενήλικας – 72€ παιδί 3-11 ετών • 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα 
& αρχαιολογικούς χώρους • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται

Σημαντική σημείωση

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η και η 5η 
ημέρα του 6ήμερου προγράμματος. Στην 5ήμερη εκδρομή δεν 
πραγματοποιείται η 5η ημέρα του 6ήμερου προγράμματος.

5η μέρα Παρίσι – Πλατεία Βαστίλης – 
Συνοικία Μαραί - Quartier Latin – Άγιος 
Σουλπίκιος
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και μέρα 
ελεύθερη για να περπατήσετε στη μοναδική 
αυτή πόλη, να επισκεφτείτε τα μοναδικά καφέ 
και τα εκπληκτικά πολυκαταστήματα της. Για τους 
υπόλοιπους προτείνουμε προαιρετικά ένα πολύ 
όμορφο και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της 
πόλης, την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο της 
αυθαιρεσίας και της καταπίεσης, κατελήφθη από τον 
επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 
1789. Η ημερομηνία της πτώσης της καθιερώθηκε 
από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη 
συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη 
συνοικία Μαραί που περικλείει την πλατεία Βοζ με 
το σπίτι του Βίκτωρ Ουγκώ και θα καταλήξουμε στη 
συνοικία των Λατίνων. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε 
τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής, οι 
οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα 
μαγαζιά της περιοχής. Έπειτα, θα μεταφερθούμε στο 
φημισμένο ναό του Αγίου Σουλπικίου. Η κατασκευή 
του ναού χρονολογείται από το 13ο αιώνα, ενώ 
το νέο κτίριο θεμελιώθηκε το 1646 και μετά από 
εργασίες 140 ετών ολοκληρώθηκε. Ο Μαρκήσιος ντε 
Σαντ και ο ποιητής, Κάρολος Μποντλέρ βαφτίστηκαν 
εδώ, ενώ εδώ έγινε κι ο γάμος του Βίκτωρος Ουγκώ 
με την Αντέλ Φουσέ. 

6η ημέρα Παρίσι – Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αργότερα, 
μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της 

επιστροφής μας γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από 
το ταξίδι μας.

ΑΝ
ΑΧ

ΩΡ
ΗΣ

ΕΙ
Σ 23 & 30/12

Θεσ/νίκη-Παρίσι 11:30-13:30 A3 520
Παρίσι - Θεσ/νικη 14:25-18:10 Α3 521

02/01
Θεσ/νικη-Αθήνα 06:25-07:15 Α37101

Αθήνα - Παρίσι 08:35-11:10 Α3610
 Παρίσι - Αθήνα 12:00-16:20 Α3611

Αθήνα - Θεσ/νικη 19:20-20:15 Α37126

29 & 30/12
Θεσ/νικη - Αθήνα 06:25-07:15 Α37101

Αθήνα - Παρίσι 08:35-11:10 Α3610
 Παρίσι - Αθήνα 16:50-21:10 Α3613

Αθήνα - Θεσ/νικη 22:00-22:50 Α37132

26/12
Θεσ/νικη - Αθήνα 06:25-07:15 Α37101

Αθήνα - Παρίσι 08:35-11:10 Α3610
 Παρίσι - Αθήνα 16:50-21:10  Α3613

Αθήνα - Θεσ/νικη 22:00-22:50 Α37132

27/12 & 03/01
Θεσ/νίκη-Παρίσι 11:30-13:30 A3 520

Παρίσι - Θεσ/νικη 14:25-18:10 Α3 521

24/12
Θεσ/νικη - Αθήνα 06:25-07:15 Α37101

Αθήνα - Παρίσι 08:35-11:10 Α3610
 Παρίσι - Αθήνα 12:00-16:20 Α3611

Αθήνα - Θεσ/νικη 19:20-20:15 Α37126

21/12
Θεσ/νικη - Αθήνα 06:25-07:15 Α37101

Αθήνα - Παρίσι 08:35-11:10 Α3610
 Παρίσι - Αθήνα 12:00-16:20 Α3611

Αθήνα - Θεσ/νικη 19:20-20:15 Α37126
5 

ημ
έρ

ες

22/12
Θεσ/νικη - Αθήνα 06:25-07:15 Α37101

Αθήνα - Παρίσι 08:35-11:10 Α3610
 Παρίσι - Αθήνα 16:50-21:10 Α3613

Αθήνα - Θεσ/νικη 22:00-22:50 Α37132

6 
ημ

έρ
ες

5 
ημ

έρ
ες

5 
ημ

έρ
ες

5 
ημ

έρ
ες

5 
ημ

έρ
ες

4 
ημ

έρ
ες

4 
ημ

έρ
ες
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Περιλαμβάνονται • Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines με απευθείας πτήσεις • Τρεις (3) ή τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Εισιτήριο Disneyland 
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Μεταφορά στη Disneyland • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνονται • Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων • Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (2,60€ σε 4* ξενοδοχεία & 1,70€ σε 3* ξενοδοχεία το άτομο τη 
διανυκτέρευση) • Πακέτο εισόδου Λούβρο (περιλαμβάνει επίσημο ξεναγό, εισιτήριο μουσείου, προκράτηση & ραντεβού εισόδου για αποφυγή ουράς κατά την είσοδο & ακουστικά) 25€ ενήλικας – 20€ παιδί έως 26 ετών • Βραδινός Γύρος 
Πόλης & Κρουαζιέρα Σηκουάνα στο Παρίσι 30€ το άτομο • Ημερήσια Εκδρομή στη Νορμανδία 50€ ενήλικας - 25€ παιδί έως 12 ετών • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους • Οτιδήποτε 
δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

4,5 ΗΜΕΡΕΣ

Παρίσι          
  FAMILY

ΠΑ
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1Η ΗΜΕΡΑ | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ 
(ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)

2Η ΗΜΕΡΑ | ΠΑΡΙΣΙ 
(ΛΌΎΒΡΌ & ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ)

3Η ΗΜΕΡΑ | ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY-
LAND

4Η ΗΜΕΡΑ | DISNEYLAND

5Η ΗΜΕΡΑ | DISNEYLAND - 
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΌΦΗΣ
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1η ημέρα Απευθείας πτήση για Παρίσι (Ξενάγηση Πόλης) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας με απευθείας πτήση. Άφιξη και 
ξεκινάμε την ξενάγηση της πόλης. Θα επισκεφθούμε την 
Παναγία των Παρισίων και το ιστορικό πανεπιστήμιο της 
Σορβόνης για να φθάσουμε στο Πάνθεον, σημείο ταφής των 
επιφανέστερων Γάλλων. Ακολούθως, θα θαυμάσουμε τους 
κήπους και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, όπου στεγάζεται 
η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα, θα οδηγηθούμε στη γειτονιά 
Σεν Ζερμέν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά 
και τον ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια, θα περάσουμε 
από το μουσείο Ορσέ, την πανέμορφη γέφυρα του Αλεξάνδρου 
Γ ,́ το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα Α για 
να ολοκληρώσουμε την πορεία μας με το σήμα κατατεθέν της 
πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Συνεχίζοντας τη ξενάγησή μας, 
θα θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα, όπου κυριαρχεί η 
μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο. Στην πλατεία 
Ομόνοιας θα δούμε το γαλλικό κοινοβούλιο, τον οβελίσκο του 
Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους κήπους του 
Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας το εμπορικό 
κέντρο της πόλης, θα περάσουμε από τον ναό της Αγίας 
Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία της 
Μουσικής και την πλατεία Βαντόμ. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 

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

3η ημέρα Παρίσι – Disneyland
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη χώρα του 
παραμυθιού, την εξωπραγματική Disneyland (εισιτήρια εξ 

ιδίων). Εκεί θα ζήσουμε στιγμές χαράς στα θεάματα και στα 
διάφορα παιχνίδια του πάρκου. Ελευθερώστε το μικρό παιδί που 
κρύβετε μέσα σας απολαμβάνοντας τα χρώματα  και τις φιγούρες 
που μας μεγάλωσαν. Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ 
με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των 
πειρατών με τους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε 
σε ένα από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο 
της Ωραίας Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των επτά νάνων, του 
Πινόκιο και του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον 
Ιούλιο Βερν, ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών 
και διαστημοπλοίων στο Star Tour. Αργότερα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.

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

5η ημέρα Παρίσι – Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Μετάβαση στο 
αεροδρόμιο για την απευθείας πτήση της επιστροφής μας 
γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

Σημαντική σημείωση

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 3η ημέρα 
του 5ήμερου προγράμματος χωρίς να παραληφθεί 
επίσκεψη του προγράμματος.

...για τους μικρούς, αλλά & τους μεγάλους... specialstay
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23 & 30/12
Θεσ/νίκη-Παρίσι 11:30-13:30 A3 520
Παρίσι-Θεσ/νίκη 14:25-18:10 Α3 521

27/12 & 03/01
Θεσ/νίκη-Παρίσι 11:30-13:30 A3 520
Παρίσι-Θεσ/νίκη 14:25-18:10 Α3 521
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4,5 ΗΜΕΡΕΣ

Παρίσι          
 EXCLUSIVE

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



21

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

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

3η ημέρα Παρίσι – Disneyland
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη χώρα του 
παραμυθιού, την εξωπραγματική Disneyland (εισιτήρια 
εξ ιδίων). Εκεί θα ζήσουμε στιγμές χαράς στα θεάματα 
και στα διάφορα παιχνίδια του πάρκου. Ελευθερώστε το 
μικρό παιδί που κρύβετε μέσα σας απολαμβάνοντας τα 
χρώματα  και τις φιγούρες που μας μεγάλωσαν. Ζήστε 
για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια 
και τα φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με 
τους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε σε ένα 
από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο 
της Ωραίας Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των επτά νάνων, 
του Πινόκιο και του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο Visionarium 
με τον Ιούλιο Βερν, ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ 
μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο Star Tour. Αργότερα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

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

5η ημέρα Παρίσι – Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Μετάβαση στο 
αεροδρόμιο για την απευθείας πτήση της επιστροφής μας 
γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

Σημαντική σημείωση

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 3η ημέρα του 
5ήμερου προγράμματος χωρίς να παραληφθεί επίσκεψη του 
προγράμματος.
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4 ημέρες

5 ημέρες 23 & 30/12
Θεσ/νίκη-Παρίσι 11:30-13:30 A3 520

Παρίσι - Θεσ/νίκη 14:25-18:10 Α3 521

27/12 & 03/01
Θεσ/νίκη-Παρίσι 11:30-13:30 A3 520

Παρίσι - Θεσ/νίκη 14:25-18:10 Α3 521
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4,5,6 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται · Αεροπορικά εισιτήρια με απ’ ευθείας με την Aegean Airlines · Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν του γραφείου μας. · Διανυκτερεύσεις στο HILTON DANUBE 
WATERFORNT 4*, το μοναδικό ξενοδοχείο με family δωμάτια για οικογένειες με 2 παιδιά (δύο μεγάλα διπλά κρεββάτια). · Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου. · 
Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. · Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας. · Φ.Π.Α. · Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης. 
Δεν περιλαμβάνονται · Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων. · Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. · Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. · Οτιδήποτε 
δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Bιέννη          
  FAMILY

ΘΕ
ΑΜ

ΑΤ
Α

TIME TRAVEL SHOW (5D) 
Ενήλικες 19.5€ και παιδιά 5-14 ετών 
15.50€ 
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΜΌΎΣΙΚΗΣ 
Ενήλικες 13€, παιδιά (3-12) 6€ και έως 
τριών ετών δωρεάν 
ΜΌΎΣΕΙΌ ΦΎΣΙΚΗΣ ΙΣΤΌΡΙΑΣ
Ενήλικες 12€ και παιδιά-νέοι έως 19 
ετών δωρεάν 
ΖΩΌΛΌΓΙΚΌΣ ΚΗΠΌΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
Ενήλικες 20€, παιδιά 10€ και έως έξι 
ετών δωρεάν
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1η ημέρα Αναχώρηση για Βιέννη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη λαμπερή, 
αυτοκρατορική και παραμυθένια πρωτεύουσα της Αυστρίας, 
Βιέννη. Άφιξη και θα ακολουθήσει μία πρώτη γνωριμία με 
την πόλη. Θα επισκεφθούμε την ονειρική χριστουγεννιάτικη 
αγορά Adventzauber στην πλατεία Δημαρχείου (ισχύει για την 
αναχώρηση στις 24/12) που είναι γεμάτη με λαμπιόνια, πάγκους 
με ρετρό παιχνίδια, χειροποίητα στολίδια για το δέντρο, γκι από 
τις δασωμένες πλαγιές των Άλπεων, ψητά μήλα και ζεστό κρασί. 
Στη συνέχεια, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βιέννη (5D Cinema Time Travel - Haus Der 
Musik)
Πρόγευμα και επίσκεψη στον κινηματογράφο Time Travel, 
όπου θα ζήσουμε την μαγεία των πέντε διαστάσεων (5D). 
Έχει βραβευτεί με το 5D Attraction Animago Award. Θα 
ταξιδέψουμε 2.000 χρόνια πίσω και θα γίνουμε μέρος της 
ιστορίας με ειδικά εφέ και εικόνες 3D που κόβουν την ανάσα. Θα 
ταξιδέψουμε στην μεσαιωνική Βιέννη στην εποχή της πανώλης 
και θα λάβουμε μέρος στην τουρκική εισβολή του 1863. Για 
τη συνέχεια θα επισκεφθούμε το «Σπίτι της Μουσικής», ένα 
μουσείο αφιερωμένο στον ήχο και στη μουσική με διαδραστικά 
εκθέματα. Μικροί και μεγάλοι, μεταξύ άλλων, μπορούν να 
ανέβουν τα μουσικά σκαλιά/πλήκτρα πιάνου, θα φτιάξουν 
μελωδίες, και θα διευθύνουν τη φιλαρμονική της Βιέννης.

3η ημέρα Βιέννη (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας - 
Περιπατητική ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο)
Πρόγευμα. Θα ξεκινήσουμε με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, 
που είναι από τα ιστορικότερα και σημαντικότερα της Ευρώπης. 
Στεγάζεται σε ένα υπέροχο γραφικό κτίριο ενώ διαθέτει πάνω 
από 30 εκατομμύρια εκθέματα και εντυπωσιάζει τους μικρούς 
και μεγάλους επισκέπτες του κάθε χρόνο. Στους πολυάριθμους 
εντυπωσιακούς ορόφους του, παρουσιάζονται διαδραστικά 
εκθέματα ζώων που μεταφέρουν νοερά τον επισκέπτη 
πολλά χρόνια πίσω, στην αρχή της δημιουργίας. Το μουσείο 
είναι ιδανικό για ολόκληρη την οικογένεια. Η συλλογή του 
Μουσείου έχει ιστορία άνω των 250 χρόνων. Το μουσείο 
ιδρύθηκε το 1748 από τον Φραγκίσκο Στέφανο της Λωραίνης, 
τον σύζυγο της Μαρίας Θηρεσίας, και στεγάζει σήμερα μια 
από τις πιο πλούσιες συλλογές του κόσμου. Στη συνέχεια θα 
ξεκινήσουμε την περιπατητική μας ξενάγηση. Η όμορφη βόλτα 
μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Hofburg. Το σύμπλεγμα του 
Hofburg περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά 
μουσεία, ένα παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική 
Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του 
προέδρου της Αυστρίας. Στη συνέχεια, θα δούμε την Ελληνική 
γειτονιά με την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, 
όπου θα θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία 

Μάρκτ - Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του Ιωσήφ με την Μαρία, 
την Πλατεία Γκράμπεν με τον μεγαλοπρεπή στύλο της Πανώλης 
ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος απεικονίζει έναν 
άγιο και έναν άγγελο που παρακολουθούν την εξόντωση μίας 
μάγισσας. Η μάγισσα αυτή, στην ουσία, είναι η πανούκλα.

4η ημέρα Βιέννη (Σέμπρουν - Ζωολογικός Κήπος)
Πρόγευμα και θα πραγματοποιήσουμε την ξενάγηση στο 
ανάκτορο και στον κήπο του Schönbrunn, που θεωρείται ισάξιο 
των Bερσαλλιών, πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής 
οικογένειας. Στα πολυτελή του δωμάτια φιλοξένησε ανά 
τις εποχές τη Μαρία Θηρεσία, την αυτοκράτειρα Σίσσυ, τη 
Μαρία-Αντουανέτα, το Μέγα Ναπολέοντα, αλλά και την πρώτη 
παράσταση, στην αίθουσα με τους καθρέπτες, ενός εξάχρονου 
πιανίστα με το όνομα Μότσαρτ. Στην ίδια έκταση με τα θερινά 
ανάκτορα βρίσκεται και ο παλαιότερος ζωολογικός κήπος του 
κόσμου. Φιλοξενεί μερικά πολύ σπάνια και υπό εξαφάνιση ζώα. 
Ενδεικτικά θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε, μεταξύ 
άλλων, γιγάντια πάντα, ελέφαντες, τίγρεις, ρινόκερους, κοάλα, 
λύγκες, πολικές αρκούδες, λεμούριους, πιγκουίνους, καγκουρό, 
πολλά είδη πιθήκων, πτηνών, ερπετών, αμφίβιων και ψαριών.

5η ημέρα Βιέννη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του 
Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της 
Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το Τετράγωνο 
των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το 
νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το 
παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία 
του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία 
του Αγίου Καρόλου. Θα δούμε εξωτερικά και το ανάκτορο 
Belvedere, σύμπλεγμα μπαρόκ παλατιών και κήπων που 
δεσπόζει σε καταπράσινο λόφο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος 
για τις εορταστικές αγορές σας, όπως στην οδό Mariahilfer που 
αποτελεί τον μακρύτερο και πιο πολυσύχναστο δρόμο της πόλης, 
γεμάτος με ντελικατέσεν και σοκολατερί, μικρά καταστήματα με 
δημιουργίες, vintage στοκατζίδικα και πρωτότυπα σουβενίρ.

6η ημέρα Βιέννη – Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στην 
όμορφη πόλη και να απολαύσετε έναν βιεννέζικο καφέ ή μια 
ζεστή σοκολάτα σε ένα από τα πολλά παλιά και διάσημα καφέ 
της πόλης, όπως το Café Central. Τελευταία ευκαιρία να κάνετε 
τις εορταστικές σας αγορές και τα δώρα σας. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Σημαντική σημείωση
Στο πενθήμερο πρόγραμμα δεν παραλείπεται τίποτα από τα παραπάνω. 
Στο τετραήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η δεύτερη μέρα του 
εξαήμερου προγράμματος.

...για τους μικρούς, αλλά & τους μεγάλους...
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6 ημέρες 24/12
Θεσ/νίκη-Βιέννη 13:45-14:45 A3 538
Βιέννη- Θεσ/νίκη 16:30-19:20 Α3 539

5 ημέρες 29/12 & 02/01
Θεσ/νίκη-Βιέννη 14:45-15:45 Α3 538 
Βιέννη- Θεσ/νίκη 16:30-19:20 Α3 539

5 ημέρες 22/12
Θεσ/νίκη-Μπρατισλ. 05:00-05:45 Α3 4190 
Μπρατισλ.- Θεσ/νίκη 14:30-17:00 Α3 4191

4 ημέρες 26/12
Θεσ/νίκη-Μπρατισλ. 13:00-13:45 Α3 4190 
Μπρατισλ.- Θεσ/νίκη 21:00-23:30 Α3 4191ΑΝ
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5,6 ΗΜΕΡΕΣ

EXCLUSIVE
 Βιέννη

Περιλαμβάνονται • Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines • Πέντε (5) ή τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5* - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Ημερήσια εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ.  • Ημερήσια εκδρομή στο Γκρατς. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Δεν περιλαμβάνονται • Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους • Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται



1η ημέρα Αναχώρηση για Βιέννη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη λαμπερή, 
αυτοκρατορική και παραμυθένια πρωτεύουσα της Αυστρίας, 
Βιέννη. Άφιξη και θα ακολουθήσει μία πρώτη γνωριμία με 
την πόλη. Έπειτα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βιέννη - Ημερήσια εκδρομή στο 
Σάλτσμπουργκ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μοναδικό «κάστρο αλατιού», 
Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας 
άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ μπορείτε να περπατήσετε 
στους ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Επιπλέον, 
θα επισκεφτούμε τους κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ 
δίπλα στον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά 
σοκάκια της πόλης, θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το 
Δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό της πόλης και το Αββαείο του 
Aγίου Πέτρου. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Η 
Βιέννη, πόλη της κλασικής μουσικής, προσφέρει τη μοναδική 
ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το βράδυ προαιρετικά ένα 
κοντσέρτο με επιλογή των πιο γνωστών έργων των Στράους 
και Μότσαρτ.

3η ημέρα Βιέννη (περιήγηση πόλης) - Ανάκτορο 
Schönbrunn
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο 
του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, 
το Τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου 
Iωσήφ, το νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού 
ρυθμού, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και 
την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική 
εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Θα δούμε εξωτερικά και το 
ανάκτορο Belvedere, σύμπλεγμα μπαρόκ παλατιών και 
κήπων που δεσπόζει σε καταπράσινο λόφο της πόλης και 
στη συνέχεια θα μεταβούμε στο ανάκτορο και στον κήπο 
του Schönbrunn, που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών, 
πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Στα 
πολυτελή του δωμάτια φιλοξένησε ανά τις εποχές τη Μαρία 
Θηρεσία, την αυτοκράτειρα Σίσσυ, τη Μαρία Αντουανέτα, 
το Μέγα Ναπολέοντα αλλά και την πρώτη παράσταση, στην 
αίθουσα με τους καθρέπτες, ενός εξάχρονου πιανίστα με το 
όνομα Μότσαρτ.

4η ημέρα Βιέννη (Περιπατητική περιήγηση στο 
ιστορικό κέντρο) - Δάση Μάγιερλινγκ - Μπάντεν
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε για την περιπατητική μας 
ξενάγηση. Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από το παλάτι 
Hofburg, μπαρόκ χειμερινό ανάκτορο των Αψβούργων. Το 
σύμπλεγμα του Hofburg περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά 
διαμερίσματα, αρκετά μουσεία, ένα παρεκκλήσι, μία 
εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή 
Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του Προέδρου της Αυστρίας. 
Στη συνέχεια, θα δούμε την Ελληνική γειτονιά με την 
Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, όπου θα 
θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ - 
Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του Ιωσήφ με τη Μαρία, την 
Πλατεία Γκράμπεν με τον μεγαλοπρεπή στύλο της Πανώλης 

ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος απεικονίζει 
έναν άγιο και έναν άγγελο που παρακολουθούν την 
εξόντωση μίας μάγισσας. Η μάγισσα αυτή, στην ουσία, είναι 
η πανούκλα. Στη συνέχεια, αναχώρηση για τα περίχωρα 
της Bιέννης, το περίφημο Bιεννέζικο Δάσος. Εκεί, στην 
τοποθεσία Mάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό 
περίπτερο των Aψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία 
της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Pοδόλφου, τελευταίου 
διάδοχου του Θρόνου και της Mαρίας Bετσέρα. Kατόπιν, θα 
επισκεφθούμε το μοναστήρι του Xαϊλιγκενκρόιτς και τέλος 
θα κλείσουμε την εκδρομή μας με την επίσκεψη στη γνωστή 
λουτρόπολη Mπάντεν. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Η Βιέννη , πόλη της κλασικής μουσικής, 
προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουμε 
το βράδυ προαιρετικά ένα κοντσέρτο με επιλογή των πιο 
γνωστών έργων των Στράους και Μότσαρτ.

5η ημέρα Βιέννη - Γκρατς
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και ακολουθεί 
ημερήσια εκδρομή στο Γκρατς, τη δεύτερη σε μέγεθος 
πόλη της Αυστρίας. Η παλιά πόλη του Γκρατς είναι ένα από 
τα καλύτερα διατηρητέα κέντρα πόλεων στην κεντρική 
Ευρώπη και το 1999 προστέθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της είναι η Χάουπτπλατς, η τριγωνική πλατεία στην 
καρδιά της Παλιάς Πόλης, το νέου αναγεννησιακού ρυθμού 
Δημαρχείο, ο καθεδρικός ναός, το τοπικό Κοινοβούλιο 
Λαντχάουζ και το μαυσωλείο του αυτοκράτορα Φερδινάρδου 
του Β .́

6η ημέρα Bιέννη - Πτήση Επιστροφής 
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στην 
όμορφη πόλη και να απολαύσετε έναν βιεννέζικο καφέ ή 
μια ζεστή σοκολάτα σε ένα από τα πολλά παλιά και διάσημα 
καφέ της πόλης, όπως το Café Central. Τελευταία ευκαιρία 
να κάνετε τις εορταστικές σας αγορές και τα δώρα σας. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
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6 ημέρες 24/12
Θεσ/νίκη-Βιέννη 13:45-14:45 A3 538
Βιέννη- Θεσ/νίκη 16:30-19:20 Α3 539

5 ημέρες 29/12 & 02/01
Θεσ/νίκη-Βιέννη 14:45-15:45 Α3 538 
Βιέννη- Θεσ/νίκη 16:30-19:20 Α3 539

5 ημέρες 22/12
Θεσ/νίκη-Μπρατισλ. 05:00-05:45 Α3 4190 
Μπρατισλ.- Θεσ/νίκη 14:30-17:00 Α3 4191

4 ημέρες 26/12
Θεσ/νίκη-Μπρατισλ. 13:00-13:45 Α3 4190 
Μπρατισλ.- Θεσ/νίκη 21:00-23:30 Α3 4191ΑΝ
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Σημαντική σημείωση

Στο πενθήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 5η 
ημέρα του 6ημερου προγράμματος.
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1η ημέρα Αναχώρηση για Βιέννη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη λαμπερή, 
αυτοκρατορική και παραμυθένια πρωτεύουσα της Αυστρίας, 
Βιέννη. Άφιξη και θα ακολουθήσει μία πρώτη γνωριμία με την 
πόλη. Έπειτα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βιέννη - Προαιρετική ημερήσια εκδρομή 
στο Σάλτσμπουργκ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μοναδικό «κάστρο αλατιού», 
Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας 
άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ μπορείτε να περπατήσετε 
στους ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Επιπλέον, 
θα επισκεφτούμε τους κήπους του παλατιού Mιραμπέλ δίπλα 
στον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια 
της πόλης, θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον 
καθεδρικό ναό της πόλης και το Αββαείο του Aγίου Πέτρου. Το 
βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

3η ημέρα Βιέννη (περιήγηση πόλης) - Ανάκτορο 
Schönbrunn
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του 
Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της 
Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το Τετράγωνο 
των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το 
νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το 
παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία 
του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία 
του Αγίου Καρόλου. Θα δούμε εξωτερικά και το ανάκτορο 
Belvedere, σύμπλεγμα μπαρόκ παλατιών και κήπων που 
δεσπόζει σε καταπράσινο λόφο της πόλης και στη συνέχεια 
θα μεταβούμε στο ανάκτορο και στον κήπο του Schönbrunn, 
που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών, πρώην θερινή κατοικία 
της αυτοκρατορικής οικογένειας. Στα πολυτελή του δωμάτια 
φιλοξένησε ανά τις εποχές τη Μαρία Θηρεσία, την αυτοκράτειρα 
Σίσσυ, τη Μαρία Αντουανέτα, το Μέγα Ναπολέοντα αλλά και 
την πρώτη παράσταση, στην αίθουσα με τους καθρέπτες, ενός 
εξάχρονου πιανίστα με το όνομα Μότσαρτ.

4η ημέρα Βιέννη (Περιπατητική περιήγηση στο 
ιστορικό κέντρο) - Δάση Μάγιερλινγκ - Μπάντεν
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε για την περιπατητική μας 
ξενάγηση. Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από το παλάτι Hofburg, 
μπαρόκ χειμερινό ανάκτορο των Αψβούργων. Το σύμπλεγμα 
του Hofburg περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, 
αρκετά μουσεία, ένα παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή 
Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία 
του Προέδρου της Αυστρίας. Στη συνέχεια, θα δούμε την 

Ελληνική γειτονιά με την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο 
Στέφανο, όπου θα θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την 
Πλατεία Μάρκτ - Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του Ιωσήφ με 
τη Μαρία, την Πλατεία Γκράμπεν με τον μεγαλοπρεπή στύλο 
της Πανώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος 
απεικονίζει έναν άγιο και έναν άγγελο που παρακολουθούν την 
εξόντωση μίας μάγισσας. Η μάγισσα αυτή, στην ουσία, είναι 
η πανούκλα. Στη συνέχεια, αναχώρηση για τα περίχωρα της 
Bιέννης, το περίφημο Bιεννέζικο Δάσος. Εκεί, στην τοποθεσία 
Mάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των 
Aψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας 
του πρίγκιπα Pοδόλφου, τελευταίου διάδοχου του Θρόνου και 
της Mαρίας Bετσέρα. Kατόπιν, θα επισκεφθούμε το μοναστήρι 
του Xαϊλιγκενκρόιτς και τέλος θα κλείσουμε την εκδρομή μας 
με την επίσκεψη στη γνωστή λουτρόπολη Mπάντεν. Χρόνος 
ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η Βιέννη , πόλη 
της κλασικής μουσικής, προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία να 
παρακολουθήσουμε το βράδυ προαιρετικά ένα κοντσέρτο με 
επιλογή των πιο γνωστών έργων των Στράους και Μότσαρτ.

5η ημέρα Βιέννη - Προαιρετική εκδρομή 
Μπρατισλάβα ή Γκρατς
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και ελεύθερη 
ημέρα στη Βιέννη. Προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή 
στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα. Από τις 
ομορφότερες μητροπόλεις της Ευρώπης, η Μπρατισλάβα 
βρίσκεται στην καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης συνδεόμενη 
με τις γειτονικές χώρες μέσω του ποταμού Δούναβη. Οι βίλες 
νότια του ποταμού Δούναβη, τα γιγαντιαία παλάτια, 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 με τους τέσσερις γωνιακούς πύργους που 
βρίσκεται σε έναν απομονωμένο λόφο των μικρών Καρπαθίων 
πάνω από τον Δούναβη. 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. 
Εναλλακτικά προτείνουμε μία δεύτερη ημερήσια εκδρομή στο 
Γκρατς, τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Αυστρίας. Η παλιά 
πόλη του Γκρατς είναι ένα από τα καλύτερα διατηρητέα κέντρα 
πόλεων στην κεντρική Ευρώπη και το 1999 προστέθηκε στον 
κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα της είναι η Χάουπτπλατς, η τριγωνική 
πλατεία στην καρδιά της Παλιάς Πόλης, το νέου αναγεννησιακού 
ρυθμού Δημαρχείο, ο καθεδρικός ναός, το τοπικό Κοινοβούλιο 
Λαντχάουζ και το μαυσωλείο του αυτοκράτορα Φερδινάρδου 
Β .́

ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ 5,6 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines • Τέσσερις 
(4) ή πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως 
αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων. • 
Προαιρετική Εκδρομή Salzburg 40€ ενήλικας – 20€ 
παιδί έως 12 ετών. • Προαιρετική εκδρομή Μπρατισλάβα 
ή Γκρατς 30€ ενήλικας – 15€ παιδί έως 12 ετών. • 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. • Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους. • Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Σημαντική σημείωση

Στο πενθήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 5η 
ημέρα του 6ημερου προγράμματος.

6η ημέρα Bιέννη - Πτήση Επιστροφής 
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στην 
όμορφη πόλη και να απολαύσετε έναν βιεννέζικο καφέ ή μια 
ζεστή σοκολάτα σε ένα από τα πολλά παλιά και διάσημα καφέ 
της πόλης, όπως το Café Central. Τελευταία ευκαιρία να κάνετε 
τις εορταστικές σας αγορές και τα δώρα σας. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

6 ημέρες                                   24/12
Θεσ/νίκη-Βιέννη 13:45-14:45 A3 538
Βιέννη- Θεσ/νίκη 16:30-19:20 Α3 539

5 ημέρες                   29/12 & 02/01
Θεσ/νίκη-Βιέννη 14:45-15:45 Α3 538 
Βιέννη- Θεσ/νίκη 16:30-19:20 Α3 539
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Σημαντική σημείωση

Στο πενθήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 5η 
ημέρα του 6ημερου προγράμματος.

ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

1η ημέρα Πτήση για Βιέννη - Βουδαπέστη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Αυστρίας, Βιέννη. Άφιξη και αναχώρηση 
για τη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βουδαπέστη (περιήγηση) - Κρουαζιέρα 
στον Δούναβη
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Θα δούμε 
την πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, 
τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, θα θαυμάσουμε 
τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό 
μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα 
από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στον λόφο των Ψαράδων 
θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Matthias, στην 
οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του 
Gellert θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της 
Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, 
την Τσιταντέλα. Για όσους επιθυμείτε σας προτείνουμε 
κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου θα απολαύσουμε τα 
αξιοθέατα που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού. Μία 
σίγουρα αξέχαστη εμπειρία.

3η ημέρα Βουδαπέστη - Bιέννη (περιήγηση)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βιέννη. Ακολουθεί 
η περιήγηση της πόλης. Μεταξύ άλλων, θα δούμε το 
ανάκτορο Belvedere, θα περιηγηθούμε την περίφημη 
λεωφόρο Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά 
αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την 
Όπερα, το τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του 
Φραγκίσκου Iωσήφ, το Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο, 
το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την 
Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε. Στη συνέχεια 
θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Aγίου Στεφάνου 
και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής 
παροικίας. Χρόνος ελεύθερος.

4η ημέρα Βιέννη - Ανάκτορα Σένμπρουν - 
Προαιρετική εκδρομή στα δάση Μάγιερλινγκ
Πρόγευμα και ακολουθεί η ξενάγηση στο ανάκτορο και 
στον κήπο του Schönbrunn, που θεωρείται ισάξιο των 
Bερσαλλιών, πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής 
οικογένειας. Το έργο ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, 
όταν η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε τον αρχιτέκτονα 
Νίκολο Πακάσι. Θα δούμε και το ανάκτορο Belvedere, 
σύμπλεγμα μπαρόκ παλατιών και κήπων που δεσπόζει σε 
καταπράσινο λόφο της πόλης. Στη συνέχεια προτείνουμε 
αναχώρηση για τα περίχωρα της Bιέννης, στο περίφημο 
βιεννέζικο δάσος (Wienerwald). Εκεί, στην τοποθεσία 
Mάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο 
των Aψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία 
της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Pοδόλφου, τελευταίου 
διάδοχου του Θρόνου και της Mαρίας Bετσέρα.

5η ημέρα Βιέννη – Προαιρετική ημερήσια 
εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μοναδικό «κάστρο 
αλατιού», Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη 

μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ μπορείτε 
να περπατήσετε στους ατέλειωτους πεζόδρομους της 
παλιάς πόλης. Επιπλέον, θα επισκεφτούμε τους κήπους 
του ανακτόρου Mίραμπελ δίπλα στον ποταμό Salzach. 
Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης, θα 
δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον καθεδρικό 
ναό της πόλης και το Αββαείο του Aγίου Πέτρου. Το βράδυ 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Η Βιέννη, πόλη της 
κλασικής μουσικής, προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία να 
παρακολουθήσουμε το βράδυ προαιρετικά ένα κοντσέρτο 
με επιλογή των πιο γνωστών έργων των Στράους και 
Μότσαρτ.

6η ημέρα Βιέννη - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε 
στην όμορφη πόλη και να απολαύσετε έναν βιεννέζικο 
καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά παλιά και 
διάσημα καφέ της πόλης, Central Cafe. Τελευταία ευκαιρία 
να κάνετε τις εορταστικές σας αγορές και τα δώρα σας. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια. • Τέσσερις (4), πέντε (5) 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται 
στον τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα στον χώρο του 
ξενοδοχείου καθημερινά. • Κρουαζιέρα Δούναβη με 
ποτήρι σαμπάνια • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός 
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. • 
Προαιρετική εκδρομή στα δάση Μάγιερλινγκ 15€ το 
άτομο. • Προαιρετική Εκδρομή Salzburg 40€ ενήλικας – 
20€ παιδί έως 12 ετών • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς 
χώρους και γενικά όπου απαιτείται. • Ό,τι δεν αναφέρεται 
στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.

5,6 ΗΜΕΡΕΣ

6 ημέρες                                   24/12
Θεσ/νίκη-Βιέννη 13:45-14:45 A3 538
Βιέννη- Θεσ/νίκη 16:30-19:20 Α3 539

5 ημέρες                   29/12 & 02/01
Θεσ/νίκη-Βιέννη 14:45-15:45 Α3 538 
Βιέννη- Θεσ/νίκη 16:30-19:20 Α3 539
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6 ΗΜΕΡΕΣ

ΒΙΕΝΝΗ
Πράγα-Βουδαπέστη

Περιλαμβάνονται • Αεροπορικά εισιτήρια. • Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν 
περιλαμβάνονται • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. • Κρουαζιέρα Δούναβη με ποτήρι σαμπάνια περίπου 15€ το άτομο. • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και 
γενικά όπου απαιτείται. • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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6 ημέρες 24/12
Θεσ/νίκη-Βιέννη 13:45-14:45 A3 538
Βιέννη- Θεσ/νίκη 16:30-19:20 Α3 539

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

1η ημέρα Πτήση για Βιέννη - Πράγα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα 
της Αυστρίας, Βιέννη. Άφιξη και αναχώρηση για την Πράγα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα Πράγα - Καστρούπολη και Παλιά πόλη
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε με την ξενάγηση της Καστρούπολης 
και Κάστρου, όπου θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι 
Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή 
της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Βίτου, τον ναό του Αγίου Νικολάου. Συνεχίζουμε την ξενάγηση 
στην Παλιά Πόλη, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία 
της Παλιάς πόλης (Staroměstské náměstí), το μεσαιωνικό 
Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, τον ναό της Παναγίας του 
Τυν, την εβραϊκή συνοικία, τον γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, 
το πανεπιστήμιο του Καρόλου, το θέατρο Νόστιτς, την πλατεία 
Βενσεσλάβ (Václavské náměstí), την Εθνική βιβλιοθήκη, το 
Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε στην πέτρινη 
γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με τριάντα αγάλματα Αγίων 
που είναι το σύμβολο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος για να 
περπατήσετε στα γραφικά σοκάκια της πόλης.

3η ημέρα Πράγα - Βουδαπέστη
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, 
Βουδαπέστη. Υδάτινο σύνορο των δύο πλευρών της ουγγρικής 
πρωτεύουσας, ο Δούναβης βάζει τη δική του πινελιά γοητείας σε 
αυτή την πόλη-αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Στη δυτική όχθη, 
η παλιά πόλη της Βούδας και της Οβούδας με τους δασωμένους 
λόφους, προσφέρεται για περαντζάδες στα σοκάκια και τις 
πλατείες, με τους ήχους από τσιγγάνικα βιολιά των πλανόδιων 
μουσικών. Στην ανατολική όχθη, η επίπεδη Πέστη γοητεύει 
με τους κομψούς δρόμους, τα πολυτελή μέγαρα και την 
έντονη νυχτερινή ζωή. Για όσους επιθυμείτε σας προτείνουμε 

προαιρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου θα απολαύσουμε 
τα αξιοθέατα που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού. Μία 
σίγουρα αξέχαστη εμπειρία.

4η ημέρα Βουδαπέστη (περιήγηση)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Θα δούμε την 
πλατεία των Ηρώων, τη μεγαλύτερη πλατεία της Βουδαπέστης 
με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και το 
ογκώδες Κοινοβούλιο που συνδυάζει νεογοτθικά με νεομπαρόκ 
και ρομανικά στοιχεία. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη 
Γέφυρα των Λεόντων. Στον λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα 
κάστρα και την εκκλησία του Matthias, στην οποία γινόταν οι 
στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Gellert θα έχουμε μία 
πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα 
της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλα. 

5η ημέρα Βουδαπέστη - Bιέννη (περιήγηση)
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχωρούμε για τη Βιέννη. Άφιξη 
και ακολουθεί η περιήγηση στη λεγόμενη «πόλη της μουσικής». 
Μεταξύ άλλων, θα δούμε και το ανάκτορο Belvedere, σύμπλεγμα 
μπαρόκ παλατιών και κήπων που δεσπόζει σε καταπράσινο λόφο 
της πόλης, θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο Pινγκ, 
όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, 
όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των 
Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το Kοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και 
την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε. Στη συνέχεια θα 

καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Aγίου Στεφάνου και θα 
περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. 
Χρόνος ελεύθερος.

6η ημέρα Βιέννη - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στην 
όμορφη πόλη και να απολαύσετε έναν βιεννέζικο καφέ ή 
μια ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά παλιά και διάσημα 
καφέ της πόλης, όπως το Central Cafe. Τελευταία ευκαιρία 
να κάνετε τις εορταστικές σας αγορές και τα δώρα σας. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
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5,6 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΡΑΓΑ
 η χρυσή πόλη

Περιλαμβάνονται • Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines • Πέντε (5) ή τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - 5* - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογό μας. • Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο 
του ξενοδοχείου. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνονται • Προαιρετική ημερήσια εκδρομή στη Δρέσδη 40€ ενήλικας - 30€ παιδί έως 12 ετών • Προαιρετική εκδρομή στο Τσέσκι Κρουμλόβ 
30€ ενήλικας - 15€ παιδί εώς 12 ετών • Προαιρετική κρουαζιέρα Μολδάβα διάρκειας 2ωρών (περιλαμβάνει φαγητό σε μπουφέ) 25€ • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. 
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.



Σημαντική σημείωση
Στην πενθήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η ημέρα 
του εξαήμερου προγράμματος.

6 ημέρες                                  24/12
Θεσ/νίκη-Πράγα 08:00-09:15 A3 536
Πράγα-Θεσ/νίκη 11:00-14:00 Α3 537

5 ημέρες                29/12 & 02/01
Θεσ/νίκη-Πράγα 09:00-10:15 Α3 536 
Πράγα-Θεσ/νίκη 11:00-14:00 Α3 537

ΑΝ
ΑΧ

ΩΡ
ΗΣ

ΕΙ
Σ

1η ημέρα Πράγα (περιήγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη και 
αφού μας παραλάβει ο αρχηγός και ξεναγός μας θα μεταβούμε 
με λεωφορείο στο κέντρο της πόλης για να ξεκινήσουμε την 
ξενάγησή μας, με τα πόδια, στα αξιοθέατα της πόλης. Θα 
ξεκινήσουμε με τη Μάλα Στράνα (Malá Strana) που αποτελεί 
μια από τις παλαιότερες ιστορικές συνοικίες της Πράγας. 
Κυριολεκτικά σημαίνει «Μικρό Μέρος», αλλά αποδίδεται 
καλύτερα σαν «Μικρή Πόλη», καθώς πρόκειται για ένα μικρό 
μέρος στην αριστερή όχθη του ποταμού Μολδάβα, κάτω από το 
κάστρο της Πράγας, σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες περιοχές 
της Πράγας στη δεξιά όχθη του ποταμού. Θα περιδιαβούμε 
στα γραφικά δρομάκια, όπου θα θαυμάσουμε τα παλιά κτίρια, 
τις εκκλησίες, τη λιθόστρωτη μπαρόκ πλατεία και το σήμα 
κατατεθέν της, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Χρόνος στη 
διάθεσή μας για καφέ. Θα συνεχίσουμε την ξενάγησή μας 
περνώντας στην απέναντι όχθη, διασχίζοντας τη μεσαιωνική, 
λιθόστρωτη Γέφυρα του Καρόλου, που ονομάζεται και 
«λεωφόρος των αγαλμάτων», από τα τριάντα αγάλματα αγίων 
και ηγεμόνων που την στολίζουν από τη μία άκρη έως την άλλη. 
Ακόμα θα δούμε την εβραϊκή συνοικία (Γιόσεφοφ), όπου έχουν 
απομείνει μόνο έξι συναγωγές, το παλιό κοιμητήριο και το παλιό 
εβραϊκό Δημαρχείο. Θα τελειώσουμε την ξενάγησή μας με την 
Παλιά Πόλη (Staré Mesto) όπου θα δούμε τη μεγάλη πλατεία 
με το άγαλμα του Γιαν Χους και γύρω της το Παλαιό Δημαρχείο, 
το Αστρονομικό Ρολόι και τέλος τον Πύργο της Πυρίτιδας. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δωμάτια. 

2η ημέρα Πράγα – Εκδρομή στη Δρέσδη 
Πρόγευμα και ελεύθερη ημέρα για να ανακαλύψετε τα μικρά 
μυστικά της τσέχικης πρωτεύουσας. Εμείς σας προτείνουμε 
ολοήμερη εκδρομή στην πιο μπαρόκ πόλη της Γερμανίας, την 
Δρέσδη, τη «Φλωρεντία» του ποταμού Έλβα. Η πόλη έχει 
μια μακροχρόνια ιστορία ως κύρια και βασιλική κατοικία για 
τους βασιλιάδες της Σαξωνίας. Ο βομβαρδισμός της και η 
ολοσχερής καταστροφή της κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
άλλαξε ολοκληρωτικά το πρόσωπο της πόλης. Ξαναχτισμένη 
ως μια σοσιαλιστική πόλη, η Δρέσδη παρουσιάζει τώρα 
μια εντελώς νέα εικόνα, καθώς πολλά από τα ιστορικά 
κτίρια επαναοικοδομήθηκαν για να εντυπωσιάσουν και τον 
πιο δύσκολο επισκέπτη. Μερικά από αυτά είναι η Όπερα 
Semperoper, το περίφημο Zwinger (Τσβίγκερ – ανάκτορο των 
Βασιλέων της Σαξωνίας), η εκκλησία της Παναγίας, ο περίφημο 
τοίχος μήκους 102 μέτρων, φτιαγμένος με 24.000 πορσελάνινα 
πλακάκια Meissen κ.α. Η Unesco έχει κηρύξει τη Δρέσδη και το 
τμήμα της κοιλάδας του ποταμού Έλβα ως μνημείο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιστροφή στην Πράγα.

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

4η ημέρα Πράγα (Καστρούπολη)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Κάστρο της Πράγας που 
βρίσκεται στη συνοικία Χρατσάνι και αποτελεί ένα από τα 
μεγαλύτερα και παλαιότερα κάστρα του κόσμου και η αρχαιότερη 
έδρα των τσέχων βασιλέων. Σήμερα είναι η έδρα του προέδρου 
της Δημοκρατίας, ιστορικό και πολιτιστικό κέντρο της πόλης και 
του κράτους. Θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό του Βίττου, 
το πνευματικό σύμβολο των Τσέχων και το πιο χαρακτηριστικό 
ορόσημο του Κάστρου. Επίσης θα δούμε τη βασιλική του Αγίου 
Γεωργίου και τη βιβλιοθήκη του Στάχοβ. Στη συνέχεια θα 
περπατήσουμε στο χρυσό δρομάκι ή δρόμο των Αλχημιστών 
με ιστορικά σπίτια που εκθέτουν μεσαιωνικές πανοπλίες και 
πωλούν τουριστικά σουβενίρ. Επίσης στην πύλη του κάστρου 
κάθε ώρα συγκεντρώνεται κόσμος για να δει την αλλαγή της 
φρουράς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Πράγα - Εκδρομή στο Τσέσκι Κρουμλόβ
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και ημέρα ελεύθερη 
στην Πράγα. Προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στη δεύτερη 
ομορφότερη πόλη μετά την Πράγα, Τσέσκι Κρουμλόβ. Χείμαρροι 
του ποταμού Μολδάβα τρέχουν σε πολλά σημεία της μεσαιωνικής 
πόλης η οποία, όπως και η Πράγα, βρίσκεται στη λίστα των 
διατηρητέων πόλεων της Unesco. Αποτελεί πολιτισμικό στολίδι 
της νότιας Βοημίας με τα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα γοτθικού 
και αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια, τις εκκλησίες και τα στενά 
δρομάκια της. Τα τείχη του Κρουμλόβ εσωκλείουν θησαυρούς 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής αξίας όπως η «κρυφή 
γέφυρα». Επισκεφθείτε το κάστρο της πόλης και θαυμάστε από 
ψηλά την πανοραμική θέα.

6η ημέρα Πράγα - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής.
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5,6 ΗΜΕΡΕΣ

  EXCLUSIVE
Πράγα 5 aστέρων

Περιλαμβάνονται • Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines • Τέσσερεις (4), πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5* - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογό μας. • Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του 
ξενοδοχείου. • Ημερήσια εκδρομή στη Δρέσδη • Εκδρομή στο Τσέσκι Κρουμλόβ • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. •  Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός 
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Δεν περιλαμβάνονται • Προαιρετική κρουαζιέρα Μολδάβα διάρκειας 2 ωρών (περιλαμβάνει φαγητό 
σε μπουφέ) 25€ • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.
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1η ημέρα Αναχώρηση για Πράγα (περιήγηση 
πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη και 
αφού μας παραλάβει ο αρχηγός και ξεναγός μας θα μεταβούμε 
με λεωφορείο στο κέντρο της πόλης για να ξεκινήσουμε την 
ξενάγησή μας, με τα πόδια, στα αξιοθέατα της πόλης. Θα 
ξεκινήσουμε με τη Μάλα Στράνα (Malá Strana) που αποτελεί 
μια από τις παλαιότερες ιστορικές συνοικίες της Πράγας. 
Κυριολεκτικά σημαίνει «Μικρό Μέρος», αλλά αποδίδεται 
καλύτερα σαν «Μικρή Πόλη», καθώς πρόκειται για ένα μικρό 
μέρος στην αριστερή όχθη του ποταμού Μολδάβα, κάτω από το 
κάστρο της Πράγας, σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες περιοχές 
της Πράγας στη δεξιά όχθη του ποταμού. Θα περιδιαβούμε 
στα γραφικά δρομάκια, όπου θα θαυμάσουμε τα παλιά κτίρια, 
τις εκκλησίες, τη λιθόστρωτη μπαρόκ πλατεία και το σήμα 
κατατεθέν της, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Χρόνος στη 
διάθεσή μας για καφέ. Θα συνεχίσουμε την ξενάγησή μας 
περνώντας στην απέναντι όχθη, διασχίζοντας τη μεσαιωνική, 
λιθόστρωτη Γέφυρα του Καρόλου, που ονομάζεται και 
«λεωφόρος των αγαλμάτων», από τα τριάντα αγάλματα αγίων 
και ηγεμόνων που την στολίζουν από τη μία άκρη έως την άλλη. 
Ακόμα θα δούμε την εβραϊκή συνοικία (Γιόσεφοφ), όπου έχουν 
απομείνει μόνο έξι συναγωγές, το παλιό κοιμητήριο και το παλιό 
εβραϊκό Δημαρχείο. Θα τελειώσουμε την ξενάγησή μας με την 
Παλιά Πόλη (Staré Mesto) όπου θα δούμε τη μεγάλη πλατεία 
με το άγαλμα του Γιαν Χους και γύρω της το Παλαιό Δημαρχείο, 
το Αστρονομικό Ρολόι και τέλος τον Πύργο της Πυρίτιδας. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δωμάτια. 

2η ημέρα Πράγα – Εκδρομή στη Δρέσδη 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για ολοήμερη εκδρομή στην πιο 
μπαρόκ πόλη της Γερμανίας, την Δρέσδη, τη «Φλωρεντία» του 
ποταμού Έλβα. Η πόλη έχει μια μακροχρόνια ιστορία ως κύρια 
και βασιλική κατοικία για τους βασιλιάδες της Σαξωνίας. Ο 
βομβαρδισμός της και η ολοσχερής καταστροφή της κατά τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο άλλαξε ολοκληρωτικά το πρόσωπο της 
πόλης. Ξαναχτισμένη ως μια σοσιαλιστική πόλη, η Δρέσδη 
παρουσιάζει τώρα μια εντελώς νέα εικόνα, καθώς πολλά από 
τα ιστορικά κτίρια επαναοικοδομήθηκαν για να εντυπωσιάσουν 
και τον πιο δύσκολο επισκέπτη. Μερικά από αυτά είναι η Όπερα 
Semperoper, το περίφημο Zwinger (Τσβίγκερ – ανάκτορο των 
Βασιλέων της Σαξωνίας), η εκκλησία της Παναγίας, ο περίφημο 
τοίχος μήκους 102 μέτρων, φτιαγμένος με 24.000 πορσελάνινα 
πλακάκια Meissen κ.α. Η Unesco έχει κηρύξει τη Δρέσδη και το 
τμήμα της κοιλάδας του ποταμού Έλβα ως μνημείο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιστροφή στην Πράγα.

3η ημέρα Πράγα - Κάρλοβι Βάρι 
Πρόγευμα και ακολουθεί ολοήμερη εκδρομή στην όμορφη 
λουτρόπολη, το Κάρλοβι Βάρι, που ακούγεται σχεδόν σαν 
θρύλος στο βορρά, όπου βουνά, δάση και χωριά περνούν από 
τα μάτια μας στη διαδρομή σαν εικονογραφημένο βιβλίο. Η 
πανέμορφη λουτρόπολη θα μας εντυπωσιάσει με το πράσινο, 
τα γάργαρα νερά και τα υπέροχα κτίρια. Η περιήγησή μας γίνεται 
με τα πόδια και διαρκεί περίπου μία ώρα. Στην περιήγησή μας θα 
δούμε το Αυτοκρατορικό θεραπευτήριο, το Θέατρο της πόλης, 
τις στοές και τα περιστύλια διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών, 

που στεγάζουν τις ιαματικές πηγές, τον φυσικό θερμοπίδακα 
και τη Ρώσικη εκκλησία στην άκρη της πόλης, δίπλα στο δάσος. 
Μετά τη ξενάγηση ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τη 
βόλτα σας κατά μήκος του ποταμού, ή για ψώνια (πηγή των 
κρυστάλλων της Βοημίας) και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα Πράγα (Καστρούπολη)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Κάστρο της Πράγας που 
βρίσκεται στη συνοικία Χρατσάνι και αποτελεί ένα από τα 
μεγαλύτερα και παλαιότερα κάστρα του κόσμου και η αρχαιότερη 
έδρα των τσέχων βασιλέων. Σήμερα είναι η έδρα του προέδρου 
της Δημοκρατίας, ιστορικό και πολιτιστικό κέντρο της πόλης και 
του κράτους. Θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό του Βίττου, 
το πνευματικό σύμβολο των Τσέχων και το πιο χαρακτηριστικό 
ορόσημο του Κάστρου. Επίσης θα δούμε τη βασιλική του Αγίου 
Γεωργίου και τη βιβλιοθήκη του Στάχοβ. Στη συνέχεια θα 
περπατήσουμε στο χρυσό δρομάκι ή δρόμο των Αλχημιστών 
με ιστορικά σπίτια που εκθέτουν μεσαιωνικές πανοπλίες και 
πωλούν τουριστικά σουβενίρ. Επίσης στην πύλη του κάστρου 
κάθε ώρα συγκεντρώνεται κόσμος για να δει την αλλαγή της 
φρουράς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Πράγα - Εκδρομή στο Τσέσκι 
Κρουμλόβ
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχωρούμε για 
εκδρομή στη δεύτερη ομορφότερη πόλη μετά την Πράγα, 
Τσέσκι Κρουμλόβ. Χείμαρροι του ποταμού Μολδάβα τρέχουν 
σε πολλά σημεία της μεσαιωνικής πόλης η οποία, όπως και η 
Πράγα, βρίσκεται στη λίστα των διατηρητέων πόλεων της 
Unesco. Αποτελεί πολιτισμικό στολίδι της νότιας Βοημίας με 
τα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα γοτθικού και αναγεννησιακού 
ρυθμού κτίρια, τις εκκλησίες και τα στενά δρομάκια της. 
Τα τείχη του Κρουμλόβ εσωκλείουν θησαυρούς ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής αξίας όπως η «κρυφή γέφυρα». 
Επισκεφθείτε το κάστρο της πόλης και θαυμάστε από ψηλά την 
πανοραμική θέα.

6η ημέρα Πράγα - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής.

Σημαντική σημείωση

Στην πενθήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η 
ημέρα του εξαήμερου προγράμματος.

6 ημέρες                                  24/12
Θεσ/νίκη-Πράγα 08:00-09:15 A3 536
Πράγα-Θεσ/νίκη 11:00-14:00 Α3 537

5 ημέρες                29/12 & 02/01
Θεσ/νίκη-Πράγα 09:00-10:15 Α3 536 
Πράγα-Θεσ/νίκη 11:00-14:00 Α3 537
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1η ημέρα Πτήση για Πράγα - Βερολίνο (περιήγηση 
πόλης & Μουσείο Περγάμου)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα 
της Τσεχίας, Πράγα. Άφιξη και θα κατεθυνθούμε στο 
Βερολίνο. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την πύλη 
του Βραδεμβούργου έως την λεωφόρο Καρλ Μαρξ, όπου 
εναλλάσσονται τα μνημεία της βασιλικής εποχής με τα κτίρια 
του σοσιαλιστικού ρεαλισμού από το κομμουνιστικό παρελθόν 
της πόλης, ενώ κοντά στο πέρασμα του Checkpoint Charlie 
τα απομεινάρια του τείχους σας μεταφέρουν στα γεγονότα 
του ψυχρού πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο 
της 17ης Ιουνίου απολαμβάνετε το διασημότερο πάρκο της 
πόλης, Tiergarten. Το τέλος της ξενάγησης αφιερώνεται στο 
ωραιότερο μουσείο της Ευρώπης, αυτό της Περγάμου, όπου 
θα επισκεφτούμε την Πύλη της Αγοράς της Μιλήτου, την Πύλη 
της Βαβυλωνίας / Αστάρτης, το Ξύλινο δωμάτιο από Συρία και 
την πρόσοψη κάστρου. Ελεύθερος χρόνος και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βερολίνο – Πότσνταμ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική πόλη Πότσνταμ που 
αποτελούσε μια από τις πρωτεύουσες της άλλοτε μεγάλης 
Γερμανίας και σήμερα είναι η πρωτεύουσα του Βρανδεμβούργου. 
Θα επισκεφθούμε τη θερινή βασιλική κατοικία, το περίφημο 
ανάκτορο Σανσουσί και θα περπατήσουμε στον «Νέο Κήπο» με 
το μαρμάρινο ανάκτορο. Επιστροφή στο Βερολίνο, όπου έχουμε 
ελεύθερο χρόνο στα εμπορικά κέντρα που βρίσκονται κυρίως 
κοντά στην Unter den Linden και στους κάθετους σε αυτή 
δρόμους. Το πιο γνωστό πολυκατάστημα του Βερολίνου είναι 
το KaDeWe επί της οδού Kurfustendam. Οι Galleries Lafayette 
στην οδό Friedrichstrasse, το γαλλικό πολυκατάστημα με τον 
εντυπωσιακό από αρχιτεκτονικής άποψης κώνο στο κέντρο του 
και το πολυτελές Quartier 206 αξίζουν επίσης μια επίσκεψη.

3η ημέρα Βερολίνο - Δρέσδη - Πράγα
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Δρέσδη. Η «Φλωρεντία του 
Βορρά», όπως την αποκαλούν, βρίσκεται στην ανατολική 
Γερμανία στο κρατίδιο της Σαξονίας. Θα δούμε τα ωραία 
αρχιτεκτονικά κτίρια ρυθμού μπαρόκ και αναγέννησης, όπως 
την όπερα Zwinger, τμήμα των ανακτόρων των βασιλέων της 
Σαξονίας με τον όμορφο κήπο και τις αίθουσες που φιλοξενούν 
σήμερα τις εκθέσεις των παλιών δασκάλων ζωγράφων αλλά 
και το μουσείο της μπλε πορσελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη 
εκκλησία των γυναικών Frauenkirche και άλλα αξιοθέατα. 
Χρόνος ελεύθερος, έπειτα αναχώρηση για την Πράγα. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη.

ΠΡΑΓΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 5,6 ΗΜΕΡΕΣ

Σημαντική σημείωση

Στην πενθήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η 
ημέρα του εξαήμερου προγράμματος.

4η ημέρα Πράγα (Καστρούπολη & Παλιά Πόλη) – 
Κρουαζιέρα Μολδάβα 
Πρόγευμα. Θα ξεκινήσουμε με τη ξενάγηση της Καστρούπολης 
και Κάστρου όπου θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι 
Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή 
της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του 
Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου κ.α.  Συνεχίζουμε με 
τη ξενάγηση της Παλιάς πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε 
την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske namesti), το 
μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το ναό της 
Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της 
πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την 
πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské namesti), την Εθνική βιβλιοθήκη, 
το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε στη πέτρινη 
γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων.  Στο 
τέλος της ξενάγησης θα επιβιβαστούμε (προαιρετικά) από την 
όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι – θα ακολουθήσει 
δίωρη κρουαζιέρα στο Μολδάβα με γεύμα όπου θα θαυμάσουμε 
την μεσαιωνική πόλη, με όλα της τα ιστορικά κτίρια. Έπειτα 
χρόνος ελεύθερος στην υπέροχη πόλη για να απολαύσετε 
την φημισμένη αγορά, να δοκιμάσετε τοπικές παραδοσιακές 
γεύσεις και να περπατήσετε στην περίφημη πλατεία με το ρολόι. 
Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
ή την Εθνική Πινακοθήκη.

5η ημέρα Πράγα - Εκδρομή στο Τσέσκι Κρουμλόβ
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και ημέρα ελεύθερη 
στην Πράγα. Προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στη δεύτερη 
ομορφότερη πόλη μετά την Πράγα, Τσέσκι Κρουμλόβ. Χείμαρροι 
του ποταμού Μολδάβα τρέχουν σε πολλά σημεία της μεσαιωνικής 
πόλης η οποία, όπως και η Πράγα, βρίσκεται στη λίστα των 
διατηρητέων πόλεων της Unesco. Αποτελεί πολιτισμικό στολίδι 
της νότιας Βοημίας με τα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα γοτθικού 
και αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια, τις εκκλησίες και τα στενά 
δρομάκια της. Τα τείχη του Κρουμλόβ εσωκλείουν θησαυρούς 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής αξίας όπως η «κρυφή 
γέφυρα». Επισκεφθείτε το κάστρο της πόλης και θαυμάστε από 
ψηλά την πανοραμική θέα.

6η ημέρα Πράγα – Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται • Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines • 
Πέντε (5) και τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά 
αναφέρονται στον τιμοκατάλογό μας. • Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο 
του ξενοδοχείου. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος 
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  
Δεν περιλαμβάνονται • Προαιρετική Κρουαζιέρα Μολδάβα διάρκειας 
2 ωρών (περιλαμβάνει φαγητό σε μπουφέ) 25€ • Εκδρομή στο Τσέσκι 
Κρούμλοβ 30€ ενήλικας - 15€ παιδί έως 12 ετών • Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά. • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. • 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

6 ημέρες                                  24/12
Θεσ/νίκη-Πράγα 08:00-09:15 A3 536
Πράγα-Θεσ/νίκη 11:00-14:00 Α3 537

5 ημέρες                29/12 & 02/01
Θεσ/νίκη-Πράγα 09:00-10:15 Α3 536 
Πράγα-Θεσ/νίκη 11:00-14:00 Α3 537
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ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
«Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ»

4,5 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Πτήση για Βουδαπέστη - Περιήγηση 
Πέστη και κρουαζιέρα Δούναβη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Άφιξη και ξεκινάμε την 
περιήγησή μας από την μνημειώδη πλατεία των Ηρώων 
με το μνημείο της Χιλιετηρίδας όπου θα γνωρίσουμε 
την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, τη λεωφόρο 
της Δημοκρατίας με την Όπερα και τα καλοδιατηρημένα 
κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο και τις γέφυρες 
που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Στη συνέχεια σας 
προτείνουμε κρουαζιέρα στο Δούναβη για να θαυμάσετε 
από μια άλλη οπτική γωνία τα μεγαλοπρεπή κτίρια του 
Κοινοβουλίου και του Πύργου των Ψαράδων.

2η ημέρα Βουδαπέστη (περιήγηση Βούδα)
Πρόγευμα και αμέσως μετά θα περάσουμε στη Βούδα όπου 
θα θαυμάσουμε το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, 
την Εθνική Πινακοθήκη, τον πύργο των Ψαράδων και τον 
ιστορικό ναό του Matthias (όπου στέφονταν οι Ούγγροι 
βασιλιάδες). Στη συνέχεια μετάβαση στο λόφο Gellert, από 
όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα της Βούδας και 
της Πέστης με τον Δούναβη. Το υπόλοιπο της ημέρας στη 
διάθεσή σας, για να κάνετε τη βόλτα σας στην περίφημη 
Vaci Utca και να πιείτε τον καφέ σας στα φημισμένα καφέ 
Gerbaeud & New York. To βράδυ προαιρετική διασκέδαση 
σε εστιατόριο με τσιγγάνικα βιολιά.

3η ημέρα Βουδαπέστη - Εκδρομή στα 
Παραδουνάβια Χωριά
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος 
Ανδρέας), ένα παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα 
επισκεφτούμε το μουσείο κεραμικής τέχνης της γλύπτριας 
Kovacs Margit, και την ορθόδοξη εκκλησία του 1752. 
Περιπλανηθείτε στο χωριό των Καλλιτεχνών και των 
Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται ο 
Άγιος Ανδρέας, όπου μπορείτε να αγοράσετε κρύσταλλα, 
πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά δώρα. Συνεχίζουμε 
για το Visegrad, το επόμενο χωριό πάνω στο Δούναβη. 
Θα θαυμάσουμε και θα περιηγηθούμε στα δύο τεράστια 
κάστρα, χτισμένα από τον Βασιλιά Bella IV για την 
προστασία της περιοχής από τους Μογγόλους. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το Βασιλικό Παλάτι χτισμένο 
από τον Βασιλιά Λουδοβίκο Α’. Τέλος θα σταματήσουμε 
στο χωριό Esztergom, όπου θα δούμε τα πολυάριθμα 
αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία είναι: η Βασιλική, το Κάστρο 
και ο Καθεδρικός Ναός του Ezstergom, και η υπέροχη θέα 
του Δούναβη από το κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες.

4η ημέρα Βουδαπέστη - Ημερήσια εκδρομή στη 
Βιέννη
Πρόγευμα και προαιρετική αναχώρηση για τη Βιέννη όπου 
θα ακολουθήσει η γνωριμία με την αυστριακή πρωτεύουσα. 
Θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, 
όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της 
Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, θα περάσουμε από τα 
χειμερινά ανάκτορα Hofburg, την Όπερα, το Τετράγωνο 
των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το 
νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, 
το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την 
Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική 
εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Χρόνος ελεύθερος και 
επιστροφή στη Βουδαπέστη.

5η ημέρα Βουδαπέστη - Πτήση επιστροφής 
Πρόγευμα. Χρόνος ελεύθερος για μία τελευταία βόλτα 
στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας και έπειτα 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής.

Περιλαμβάνονται • Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean 
Airlines • Τρεις (3), τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • 
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. •  Έλληνας έμπειρος 
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 
Δεν περιλαμβάνονται • Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων • Βραδινή διασκέδαση & φαγητό στο Borkatakomba 
με τσιγγάνικα βιολιά 30€ • Προαιρετική Εκδρομή Βιέννη 
30€ ενήλικας – 20€ παιδί έως 12 ετών • Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς 
χώρους • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Σημαντική σημείωση
Στην τετραήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η 
ημέρα του πενθήμερου προγράμματος.

Όπου μεσαίωνας και μπαρόκ συνδέονται πρακτικά με τον σύγχρονο 
κόσμο μέσω μιας γέφυρας.

Ή Βούδα και η Πέστη κάποτε μεγάλες και διαχωρισμένες και σήμερα 
άψογα αδιαχώριστες.

5 ημέρες                           22 & 29/12
Θεσ/νίκη-Βουδαπέστη 08:30-09:10 A3 522
Βουδαπέστη-Θεσ/νίκη 18:50-21:20 Α3 523

4 ημέρες                                    26/12
Θεσ/νίκη-Βουδαπέστη 17:30-18:10 A3 522

Βουδαπέστη-Θεσ/νίκη 09:50-12:20 Α3 523

ΑΝ
ΑΧ

ΩΡ
ΗΣ

ΕΙ
Σ



36

4,5 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται • Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines • Τρεις (3), τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Κρουαζιέρα Δούναβη 
(περιλαμβάνει ποτήρι σαμπάνια) • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου 
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Δεν περιλαμβάνονται • Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων • Προαιρετική 
Εκδρομή Βιέννη 30€ ενήλικας – 20€ παιδί έως 12 ετών • Βραδινή διασκέδαση & φαγητό στο Borkatakomba με τσιγγάνικα βιολιά 30€ • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & 
αρχαιολογικούς χώρους • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Bουδαπέστη      
  FAMILY



1η ημέρα Πτήση για Βουδαπέστη - Περιήγηση 
Πέστη και κρουαζιέρα Δούναβη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Άφιξη και ξεκινάμε την 
περιήγησή μας από την μνημειώδη πλατεία των Ηρώων 
με το μνημείο της Χιλιετηρίδας όπου θα γνωρίσουμε 
την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, τη λεωφόρο 
της Δημοκρατίας με την Όπερα και τα καλοδιατηρημένα 
κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο και τις γέφυρες 
που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Στη συνέχεια σας 
προτείνουμε κρουαζιέρα στο Δούναβη για να θαυμάσετε 
από μια άλλη οπτική γωνία τα μεγαλοπρεπή κτίρια του 
Κοινοβουλίου και του Πύργου των Ψαράδων.

2η ημέρα Βουδαπέστη (περιήγηση Βούδα) – 3D 
Gallery Budapest
Πρόγευμα και αμέσως μετά θα περάσουμε στη Βούδα όπου 
θα θαυμάσουμε το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, 
την Εθνική Πινακοθήκη, τον πύργο των Ψαράδων και τον 
ιστορικό ναό του Matthias (όπου στέφονταν οι Ούγγροι 
βασιλιάδες). Στη συνέχεια μετάβαση στο λόφο Gellert, από 
όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα της Βούδας και 
της Πέστης με τον Δούναβη. Το υπόλοιπο της ημέρας στη 
διάθεσή σας, για να κάνετε τη βόλτα σας στην περίφημη 
Vaci Utca. Για τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους 
μας φίλους προτείνουμε επίσκεψη στη 3D Gallery όπου 
μαθαίνουμε διασκεδάζοντας ενώ πειραματιζόμαστε 
με τα θαύματα της τέχνης και γινόμαστε μέρος της. Θα 
ενθουσιαστείτε! To βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε 
εστιατόριο με τσιγγάνικα βιολιά.

3η ημέρα Βουδαπέστη - Εκδρομή στα 
Παραδουνάβια Χωριά
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος 
Ανδρέας), ένα παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα 
επισκεφτούμε το μουσείο κεραμικής τέχνης της γλύπτριας 
Kovacs Margit, και την ορθόδοξη εκκλησία του 1752. 
Περιπλανηθείτε στο χωριό των Καλλιτεχνών και των 
Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται ο 
Άγιος Ανδρέας, όπου μπορείτε να αγοράσετε κρύσταλλα, 
πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά δώρα. Συνεχίζουμε 
για το Visegrad, το επόμενο χωριό πάνω στο Δούναβη. 
Θα θαυμάσουμε και θα περιηγηθούμε στα δύο τεράστια 

κάστρα, χτισμένα από τον Βασιλιά Bella IV για την 
προστασία της περιοχής από τους Μογγόλους. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το Βασιλικό Παλάτι χτισμένο 
από τον Βασιλιά Λουδοβίκο Α’. Τέλος θα σταματήσουμε 
στο χωριό Esztergom, όπου θα δούμε τα πολυάριθμα 
αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία είναι: η Βασιλική, το Κάστρο 
και ο Καθεδρικός Ναός του Ezstergom, και η υπέροχη θέα 
του Δούναβη από το κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες.

4η ημέρα Βουδαπέστη - Ημερήσια εκδρομή στη 
Βιέννη
Πρόγευμα και προαιρετική αναχώρηση για τη Βιέννη όπου 
θα ακολουθήσει η γνωριμία με την αυστριακή πρωτεύουσα. 
Θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, 
όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της 
Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, θα περάσουμε από τα 
χειμερινά ανάκτορα Hofburg, την Όπερα, το Τετράγωνο 
των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το 
νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, 
το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την 
Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική 
εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Χρόνος ελεύθερος και 
επιστροφή στη Βουδαπέστη.

5η ημέρα Βουδαπέστη - Πτήση επιστροφής 
Πρόγευμα. Χρόνος ελεύθερος για μία τελευταία βόλτα 
στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας και έπειτα 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής.

Σημαντική σημείωση

Στην τετραήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η 
ημέρα του πενθήμερου προγράμματος.

...για τους μικρούς, αλλά & τους μεγάλους...
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5 ημέρες                           22 & 29/12
Θεσ/νίκη-Βουδαπέστη 08:30-09:10 A3 522
Βουδαπέστη-Θεσ/νίκη 18:50-21:20 Α3 523

4 ημέρες                                    26/12
Θεσ/νίκη-Βουδαπέστη 17:30-18:10 A3 522

Βουδαπέστη-Θεσ/νίκη 09:50-12:20 Α3 523

ΑΝ
ΑΧ

ΩΡ
ΗΣ

ΕΙ
Σ



38

4,5 ΗΜΕΡΕΣ

  EXCLUSIVE
Boυδαπέστη



1η ημέρα Πτήση για Βουδαπέστη - Περιήγηση 
Πέστη και κρουαζιέρα Δούναβη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Άφιξη και ξεκινάμε την 
περιήγησή μας από την μνημειώδη πλατεία των Ηρώων 
με το μνημείο της Χιλιετηρίδας όπου θα γνωρίσουμε 
την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, τη λεωφόρο 
της Δημοκρατίας με την Όπερα και τα καλοδιατηρημένα 
κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο και τις γέφυρες 
που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Στη συνέχεια σας 
προτείνουμε κρουαζιέρα στο Δούναβη για να θαυμάσετε 
από μια άλλη οπτική γωνία τα μεγαλοπρεπή κτίρια του 
Κοινοβουλίου και του Πύργου των Ψαράδων.

2η ημέρα Βουδαπέστη (περιήγηση Βούδα) - 
Ιαματικές Πηγές - Πλατεία Goszdu
Πρόγευμα και αμέσως μετά θα περάσουμε στη Βούδα όπου 
θα θαυμάσουμε το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, 
την Εθνική Πινακοθήκη, τον πύργο των Ψαράδων και τον 
ιστορικό ναό του Matthias (όπου στέφονταν οι Ούγγροι 
βασιλιάδες). Στη συνέχεια μετάβαση στο λόφο Gellert, 
από όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα της Βούδας 
και της Πέστης  με τον Δούναβη. Η Βουδαπέστη είναι μία 
από τις πιο διάσημες πρωτεύουσες με ιαματικές πηγές. 
Όσοι επιθυμείτε να χαλαρώσετε μπορείτε να επισκεφθείτε 
τα περίφημα Gellert Baths. Το υπόλοιπο της ημέρας στη 
διάθεσή σας, για να κάνετε τη βόλτα σας στην περίφημη 
Vaci Utca. Για όσους επιθυμούν αργότερα σας προτείνουμε 
να περιπλανηθείτε στην πλατεία Gozsdu, όπου θα βρείτε 
εστιατόρια, καφέ και μπαρ. Το μέρος ζωντανεύει κάθε 
βράδυ και αποτελεί επιλογή για τη διασκέδασή σας.

3η ημέρα Βουδαπέστη - Εκδρομή στα 
Παραδουνάβια Χωριά
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος 
Ανδρέας), ένα παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα 
επισκεφτούμε το μουσείο κεραμικής τέχνης της γλύπτριας 
Kovacs Margit, και την ορθόδοξη εκκλησία του 1752. 
Περιπλανηθείτε στο χωριό των Καλλιτεχνών και των 
Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται ο 
Άγιος Ανδρέας, όπου μπορείτε να αγοράσετε κρύσταλλα, 
πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά δώρα. Συνεχίζουμε 
για το Visegrad, το επόμενο χωριό πάνω στο Δούναβη. 
Θα θαυμάσουμε και θα περιηγηθούμε στα δύο τεράστια 
κάστρα, χτισμένα από τον Βασιλιά Bella IV για την 
προστασία της περιοχής από τους Μογγόλους. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το Βασιλικό Παλάτι χτισμένο 
από τον Βασιλιά Λουδοβίκο Α’. Τέλος θα σταματήσουμε 
στο χωριό Esztergom, όπου θα δούμε τα πολυάριθμα 
αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία είναι: η Βασιλική, το Κάστρο 
και ο Καθεδρικός Ναός του Ezstergom, και η υπέροχη θέα 
του Δούναβη από το κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες.

4η ημέρα Βουδαπέστη - Ημερήσια εκδρομή στη 
Βιέννη
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βιέννη όπου θα 
ακολουθήσει η γνωριμία με την αυστριακή πρωτεύουσα. 
Θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, 
όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της 
Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, θα περάσουμε από τα 
χειμερινά ανάκτορα Hofburg, την Όπερα, το Τετράγωνο 
των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το 
νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, 
το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την 
Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική 
εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Χρόνος ελεύθερος και 
επιστροφή στη Βουδαπέστη.

5η ημέρα Βουδαπέστη - Πτήση Επιστροφής 
Πρόγευμα. Χρόνος ελεύθερος για μία τελευταία βόλτα 
στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Έπειτα 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής.

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines • Τρεις 
(3), τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5* - 
όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Ημερήσια 
εκδρομή στη Βιέννη • Κρουαζιέρα στο Δούναβη με 
ποτήρι σαμπάνια • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. •  Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός 
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων • 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους • Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Σημαντική σημείωση
Στην τετραήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η 
ημέρα του πενθήμερου προγράμματος.
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5 ημέρες                           22 & 29/12
Θεσ/νίκη-Βουδαπέστη 08:30-09:10 A3 522
Βουδαπέστη-Θεσ/νίκη 18:50-21:20 Α3 523

4 ημέρες                                    26/12
Θεσ/νίκη-Βουδαπέστη 17:30-18:10 A3 522

Βουδαπέστη-Θεσ/νίκη 09:50-12:20 Α3 523
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1η ημέρα Αναχώρηση για Μπρατισλάβα - Βιέννη 
(περιήγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπρατισλάβα. 
Άφιξη και θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της Αυστρίας, 
Βιέννη. Ακολουθεί η περιήγηση στην πόλη. Θα περιηγηθούμε 
στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε 
τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό 
Πάρκο, την Όπερα, το Τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη 
του Φραγκίσκου Iωσήφ, το νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το 
Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, 
το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ 
Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Έπειτα 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2η ημέρα Βιέννη (Ανάκτορο Schönbrunn & περιπατη-
τική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο) 
Πρόγευμα. Θα ξεκινήσουμε με την περιήγηση στο ανάκτορο 
και στον κήπο του Schönbrunn, που θεωρείται ισάξιο των 
Bερσαλλιών, πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής 
οικογένειας. Το έργο ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, όταν η 
Μαρία Θηρεσία προσέλαβε τον Πακάσι. Θα δούμε εξωτερικά και 
το ανάκτορο Belvedere, σύμπλεγμα μπαρόκ παλατιών και κήπων 
που δεσπόζει σε καταπράσινο λόφο της πόλης. Στη συνέχεια θα 
ξεκινήσουμε την περιπατητική μας περιήγηση. Η όμορφη βόλτα 
μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Hofburg. Το σύμπλεγμα του 
Hofburg περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά 
μουσεία, ένα παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική 
Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του 
προέδρου της Αυστρίας. Στη συνέχεια, θα δούμε την Ελληνική 
γειτονιά με την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, 
όπου θα θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία 
Μάρκτ - Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του Ιωσήφ με τη Μαρία, 
την Πλατεία Γκράμπεν με τον μεγαλοπρεπή στύλο της Πανώλης 
ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος απεικονίζει έναν 
άγιο και έναν άγγελο που παρακολουθούν την εξόντωση μίας 
μάγισσας. Η μάγισσα αυτή, στην ουσία, είναι η πανούκλα.

3η ημέρα Βιέννη - Hμερήσια εκδρομή στο 
Σάλτσμπουργκ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μοναδικό «κάστρο αλατιού», 
Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας 
άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ μπορείτε να περπατήσετε 
στους ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Επιπλέον, 

θα επισκεφτούμε τους κήπους του παλατιού Mιραμπέλ δίπλα 
στον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια 
της πόλης, θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον 
καθεδρικό ναό της πόλης και το Αββαείο του Aγίου Πέτρου. Το 
βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα Βιέννη - Εκδρομή στη Βουδαπέστη
Πρόγευμα και θα έχουμε ημερήσια εκδρομή στη Βουδαπέστη. 
Πανέμορφη, φιλόξενη και «ακουμπισμένη» στις όχθες του 
Δούναβη, δεξιά η Βούδα κτισμένη πάνω σε χαμηλούς λόφους 
και αριστερά η Πέστη απλωμένη σε πεδιάδα. Οκτώ θαυμαστές 
γέφυρες συνδέουν τούτα τα δύο κομμάτια, πού εδώ και 
περίπου 100 χρόνια έχουν ενωθεί σε μία πόλη. Θα δούμε το 
εντυπωσιακό κτίριο του Κοινοβουλίου, την Πλατεία Ηρώων, 
τη Γέφυρα των Αλυσίδων, την υπέροχή εκκλησία του Αγίου 
Ματθαίου, τον Πύργο των Ψαράδων που είναι το σύμβολο της 
πόλης και τον λόφο Γκέλερτ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Bιέννη - Μπάντεν - Δάση Μέγερλινγκ - 
Μπρατισλάβα (περιήγηση πόλης) - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα περίχωρα της Bιέννης, το 
περίφημο Bιεννέζικο Δάσος. Eκεί, στην τοποθεσία Mάγιερλινγκ, 
θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Aψβούργων, 
γνωστό από τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα 
Pοδόλφου, τελευταίου διάδοχου του Θρόνου και της Mαρίας 
Bετσέρα. Kατόπιν, θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του 
Xαϊλιγκενκρόιτς και τέλος θα κλείσουμε την εκδρομή μας 
με την επίσκεψη και γνωριμία της γνωστής λουτρόπολης 
Mπάντεν. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή το μεσημέρι στην 
Βιέννη. Έπειτα αναχώρηση για τη Μπρατισλάβα. Άφιξη και θα 
ξεκινήσουμε με μια περιήγηση της παλιάς πόλης, της οποίας 
μεγάλο μέρος είναι πεζοδρομημένο, του καθεδρικού του 
Αγίου Μαρτίνου, του αρχιεπισκοπικού μεγάρου, της εθνικής 
πινακοθήκης, του θεάτρου και του εθνικού μουσείου. Χρόνος 
στη διάθεσή σας για να περπατήσετε στην πόλη, να απολαύσετε 
τον καφέ σας στις όχθες του Δούναβη ή να χαρείτε την γοητεία 
των τεράστιων εμπορικών κέντρων της, με διεθνούς φήμης 
μπουτίκ. Τέλος, μεταφορά στο αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε 
την πτήση της επιστροφής μας.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ 4,5 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται • Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines • 
Τρεις (3) ή Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά 
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Ημερήσια εκδρομή στο Salzburg 
• Ημερήσια εκδρομή στη Βουδαπέστη • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & 
εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. 
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται • Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & 
αρχαιολογικούς χώρους • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

5 ημέρες                                     22/12
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα 05:00-05:45 Α3 4190
Μπρατισλάβα-Θεσ/νίκη 14:30-17:00 Α3  4191

4 ημέρες                                    26/12
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα 13:00-13:45 Α3 4190

Μπρατισλάβα-Θεσ/νίκη 21:00-23:30 Α3  4191
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Σημαντική σημείωση
Στο τετραήμερο πρόγραμμα δε θα πραγματοποιηθεί η 4η 
ημέρα του 5ημερου προγράμματος.

ΔΩΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ & ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
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Περιλαμβάνονται 
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines • Τρεις (3) 
ή Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως 
αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα 
με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-
αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων • 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα 
& αρχαιολογικούς χώρους • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
4,5 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση για Μπρατισλάβα - 
Σάλτσμπουργκ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα 
της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο 
και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Ακολουθεί περιήγηση της 
πόλης από τους κήπους του ανακτόρου Mιραμπέλ και τον ποταμό 
Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα 
δούμε το σπίτι του Mότσαρτ, το Δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό 
της πόλης και το Aββαείο του Aγίου Πέτρου. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος 
στη διάθεσή σας για καφέ και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του 
ιστορικού κέντρου με τις μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες 
προσόψεις. 

2η ημέρα Σάλτσμπουργκ - Ίνσμπρουκ (περιήγηση 
πόλης) 
Πρόγευμα & αναχώρηση για την αγαπημένη πόλη της Μαρία 
Θηρεσίας, την πρωτεύουσα του Τυρόλου, το Ίνσμπρουκ. Στην 
περιήγηση θα δούμε την Αψίδα του Θριάμβου, την λεωφόρο 
Μαρίας Θηρεσίας, την μικρή χρυσή στέγη και θα απολαύσουμε 
την μοναδική Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της πόλης. 
Επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ. 

3η ημέρα Σάλτσμπουργκ - Λίμνες Salzkammergut - 
Βιέννη
Πρόγευμα & αναχώρηση για μια θαυμάσια διαδρομή, τμήμα της 
οποίας διέρχεται από την εντυπωσιακή περιοχή των Λιμνών του 
Salzkammergut. Θα διασχίσουμε γραφικά χωριά και μοναδικά 
δρομάκια για να φτάσουμε στις λίμνες με κρυστάλλινα νερά 
όπως η Wolfgangsee, Fuschlsee. Αργά το απόγευμα άφιξη στην 
Βιέννη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για μια 
πρώτη γνωριμία με την υπέροχη πόλη της Βιέννης. 

4η ημέρα Βιέννη (περιήγηση πόλης & Ανάκτορο 
Schönbrunn) 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Θα 
επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της Mαρίας Θηρεσίας, 
το πασίγνωστο Schönbrunn, που θεωρείται ισάξιο των 
Bερσαλλιών. Θα δούμε εξωτερικά το ανάκτορο Belvedere και 
θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα 
θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το 
Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Mουσείων, την 

πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο, 
το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία 
του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε 
στον καθεδρικό ναό του Aγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε 
την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος 
να περπατήσετε στην Kernerstrasse, να απολαύσουμε έναν 
Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σε ένα από τα πολλά 
παλιά και διάσημα καφέ της πόλης, όπως το Cafe Central.

5η ημέρα Bιέννη - Δάση Mάγιερλιγκ - Mπάντεν - 
Πτήση επιστροφής από Μπρατισλάβα
Πρόγευμα και ακολουθεί επίσκεψη στα περίχωρα της 
Bιέννης, το περίφημο Bιεννέζικο Δάσος. Eκεί στην τοποθεσία 
Mάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των 
Aψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας 
του πρίγκιπα Pοδόλφου, τελευταίου διάδοχου του Θρόνου και 
της Mαρίας Bετσέρα. Kατόπιν θα επισκεφθούμε το μοναστήρι 
του Xαϊλιγκενκρόιτς και τέλος θα κλείσουμε την εκδρομή μας 
με επίσκεψη και γνωριμία της γνωστής λουτρόπολης Mπάντεν. 
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα που θα μεταφερθούμε στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Σημαντική σημείωση
Στο τετραήμερο πρόγραμμα δε θα πραγματοποιηθεί η 2η 
ημέρα του 5ημερου προγράμματος.

5 ημέρες                                     22/12
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα 05:00-05:45 Α3 4190
Μπρατισλάβα-Θεσ/νίκη 14:30-17:00 Α3  4191

4 ημέρες                                    26/12
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα 13:00-13:45 Α3 4190

Μπρατισλάβα-Θεσ/νίκη 21:00-23:30 Α3  4191
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1η ημέρα Αναχώρηση για Μπρατισλάβα - Βιέννη 
(περιήγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη πρωτεύουσα 
της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο 
και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας, Βιέννη. Στην 
πρωινή μας πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της 
Βιέννης θα δούμε εξωτερικά το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα 
διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, για να δούμε 
τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό 
Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, τη Πύλη του 
Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό 
Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την εκκλησία του 
Τάματος, και την Φωτίρ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε 
στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περπατήσουμε 
στην ιστορική συνοικία της Ελληνικής παροικίας. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.

2η ημέρα Βιέννη (Ανάκτορο Schönbrunn)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Νωρίς το πρωί θα επισκεφθούμε 
τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο 
Σέμπρουν, και θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο να 
περπατήσετε στην Κέρτνερστράσσε, και να απολαύσετε έναν 
βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σε ένα από τα πολλά 
παλιά και διάσημα καφέ της πόλης, όπως το Central Café ή 
Latman Café. Να αναζητήσετε ιστορικές μνήμες ελληνικού 
ενδιαφέροντος στις παλιές ταβέρνες της Φλάισμαρκτ. 
Επισκεφθείτε το Θησαυροφυλάκιο του Χόφπουργκ, το Μουσείο 
Καλών Τεχνών για να θαυμάσετε τις ανεκτίμητες συλλογές των 
Αψβούργων. 

3η ημέρα Βιέννη - Δάση Μάγερλινγκ - Βουδαπέστη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το περίφημο 
Βιεννέζικο Δάσος, Μάγερλινγκ, όπου και θα επισκεφθούμε το 
άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από 
την θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Ροδόλφου, 
τελευταίου διαδόχου του Θρόνου και της Μαρίας Βετσέρα. 
Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας την πανέμορφη 
Βουδαπέστη. Άφιξη νωρίς το απόγευμα στη Βουδαπέστη, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη 
διάθεσή σας για να κάνετε τη βόλτα σας στην οδό Βάτσι Ούτσα 
με τα ωραία καταστήματα και την μοντέρνα πλατεία Μαρτινέλι ή 
την πλατεία Βαροσμάρτι με το περίφημο καφέ Ζερμπό. 

4η ημέρα Βουδαπέστη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περιήγηση πόλης. Πανέμορφη, 
φιλόξενη και «ακουμπισμένη» στις όχθες του Δούναβη, δεξιά 

η Βούδα κτισμένη πάνω σε χαμηλούς λόφους και αριστερά 
η Πέστη απλωμένη σε πεδιάδα. Οκτώ θαυμαστές γέφυρες 
συνδέουν τούτα τα δύο κομμάτια, πού εδώ και περίπου 100 
χρόνια έχουν ενωθεί σε μία πόλη. Θα δούμε το εντυπωσιακό 
κτίριο του Κοινοβουλίου, την Πλατεία Ηρώων, τη Γέφυρα 
των Αλυσίδων, την υπέροχή εκκλησία του Αγίου Ματθαίου, 
τον Πύργο των Ψαράδων που είναι το σύμβολο της πόλης και 
τον λόφο Γκέλερτ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα 
ελεύθερο. 

5η ημέρα Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα (περιήγηση 
πόλης) - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Μπρατισλάβα, 
με την παλιά πόλη Στάρε Μέστο που ταξιδεύει τους επισκέπτες 
μερικούς αιώνες στο παρελθόν, καθώς περπατούν στους 
λιθόστρωτους δρόμους, θαυμάζουν τη μπαρόκ αρχιτεκτονική, 
και χαλαρώνουν σε καφετέριες και εστιατόρια. Σε μικρή 
απόσταση από την παλιά πόλη, θα δούμε ακόμα σημαντικά 
αξιοθέατα, όπως το κάστρο Χράντ του 15ου αιώνα που 
φιλοξενεί το Μουσεία Ιστορίας και Μουσικής, το Εθνικό Θέατρο 
και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σλοβακίας καθώς και την 

Εθνική Πινακοθήκη που στεγάζεται σε ένα ανάκτορο του 18ου 
αιώνα. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε 
στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 4,5 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται •  Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines 
• Τρεις (3) ή Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως 
αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
& εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου 
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
& ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται • Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται

Σημαντική σημείωση
Στο τετραήμερο πρόγραμμα δε θα πραγματοποιηθεί η 2η 
ημέρα του 5ημερου προγράμματος χωρίς παράλειψη της 
επίσκεψης στο ανάκτορο Schonbrunn.

5 ημέρες                                     22/12
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα 05:00-05:45 Α3 4190
Μπρατισλάβα-Θεσ/νίκη 14:30-17:00 Α3  4191

4 ημέρες                                    26/12
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα 13:00-13:45 Α3 4190

Μπρατισλάβα-Θεσ/νίκη 21:00-23:30 Α3  4191

ΑΝ
ΑΧ

ΩΡ
ΗΣ

ΕΙ
Σ



43

4,5 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται 
• Αεροπορικά εισιτήρια. • Τρεις (3) ή Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • 
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος 
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων • Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς 
χώρους • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Ναό της πόλης και το Αββαείο του Aγίου Πέτρου. 
Ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας για καφέ και βόλτα 
στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις 
μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις.

3η ημέρα Σάλτσμπουργκ - Ζελ αμ Ζέε - 
Κίτσμπουελ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ζελ αμ Ζέε που βρίσκεται 
κτισμένο στις όχθες της ομώνυμης λίμνης. Δίκαια έχει 
χαρακτηριστεί ως ένα από τα κοσμοπολίτικα θέρετρα της 
Ευρώπης. Στη συνέχεια αναχώρηση για το φημισμένο 
χιονοδρομικό κέντρο του Τιρόλο, Κίτσμπουελ. Πρόκειται 
για ένα παραμυθένιο χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά, με 
σπίτια σε τυπική τιρολέζικη αρχιτεκτονική και προσόψεις 
με έντονα χρώματα, σκεπές σε αυστηρό τιρολέζικο στυλ 
και ξύλινα μπαλκόνια.

4η ημέρα Σάλτσμπουργκ - Ίνσμπρουκ 
(περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και θα μεταβούμε στο γοητευτικό Ίνσμπρουκ 
με το αναλλοίωτο ιστορικό κέντρο. Στην περιήγησή μας 
θα δούμε την αψίδα του Λεοπόλδου, τη Χρυσή Στέγη, 
τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα 
Χόφμπουρν, την αψίδα του Θριάμβου και θα καταλήξουμε 
στην παλιά πόλη. Την πόλη διασχίζει ο παραπόταμος 
του Ρήνου, Ιν που δίνει ξεχωριστή ομορφιά. Το μέρος 

αποτελεί ένα από τα πιο φημισμένα και κοσμοπολίτικα 
θέρετρα της Ευρώπης. Θα απολαύσουμε τη μοναδική 
χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της πόλης. Επιστροφή 
στο Σάλτσμπουργκ.

5η ημέρα Σάλτσμπουργκ - Πτήση επιστροφής 
από Μπρατισλάβα
Πρόγευμα και μεταφορά στην Μπρατισλάβα για την πτήση 
της επιστροφής.

Σημαντική σημείωση
Στην τετραήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η 
ημέρα του πενθήμερου προγράμματος.

1η ημέρα Πτήση για Μπρατισλάβα - Βιέννη 
(περιήγηση πόλης) - Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ - 
Σάλτσμπουργκ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα. Άφιξη, 
επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για την 
αυτοκρατορική Βιέννη. θα περιηγηθούμε στην 
περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου θα θαυμάσουμε τα 
σημοντικότερα 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. Θα 
καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου 
και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής 
παροικίας. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την 
εντυπωσιακή περιοχή των λιμνών Σαλτσκάμεργκουτ. 
Θα διασχίσουμε γραφικά χωριά για να φτάσουμε στις 
λίμνες με τα κρυστάλλινα νερά, όπως η Wolfgangsee και 
Fuschlsee. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Σάλτσμπουργκ, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Σάλτσμπουργκ (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στο μοναδικό 
«κάστρο αλατιού», γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη 
μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ μπορείτε 
να περπατήσετε στους ατέλειωτους πεζόδρομους της 
παλιάς πόλης. Θα επισκεφτούμε, ακόμη, τους κήπους 
του ανακτόρου Μιραμπέλ δίπλα στον ποταμό Salzach. 
Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης, θα 
δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό 

5 ημέρες                                     22/12
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα 05:00-05:45 Α3 4190
Μπρατισλάβα-Θεσ/νίκη 14:30-17:00 Α3  4191

4 ημέρες                                    26/12
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα 13:00-13:45 Α3 4190

Μπρατισλάβα-Θεσ/νίκη 21:00-23:30 Α3  4191
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4,5 ΗΜΕΡΕΣ

   BAΣΙΛΙΚΟ
  Λονδίνο
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1η ημέρα Πτήση για Λονδίνο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη μεγαλύτερη 
ευρωπαϊκή μητρόπολη, το κοσμοπολίτικο Λονδίνο. Άφιξη και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση και ελεύθερος 
χρόνος. Προαιρετικά σας προτείνουμε έναν πανοραμικό γύρο 
της φωταγωγημένης πόλης (London by night) με στάσεις σε 
σημεία όπως το Soho και το Covent Garden.

2η ημέρα Λονδίνο (περιήγηση πόλης) - Βρετανικό 
Μουσείο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για πανοραμική 
ξενάγηση στη βρετανική πρωτεύουσα, κατά την οποία θα 
δούμε, μεταξύ άλλων, την πλατεία Τραφάλγκαρ με την 
Εθνική Πινακοθήκη, την οδό Γουάιτχολ, όπου βρίσκονται 
πολλά υπουργεία, το Αββαείο Γουέστμινστερ, το νεογοτθικό 
Κοινοβούλιο με το διάσημο ρολόι Big Ben, τα ανάκτορα του 
Μπάκιγχαμ, επίσημη κατοικία της βασίλισσας Ελισάβετ, τον 
καθεδρικό του Αγίου Παύλου, όπου λαμβάνουν χώρα οι 
μεγαλύτερες τελετές του αγγλικού έθνους, τον Πύργο του 
Λονδίνου, την πασίγνωστη πλατεία Πικαντίλι κ.ά. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το Βρετανικό Μουσείο, για να θαυμάσουμε 
τα περίφημα αγάλματα και γλυπτά του Παρθενώνα που 
φυλάσσονται στην πτέρυγα των ελληνικών αρχαιοτήτων 
(ελεύθερη είσοδος). Το βράδυ μπορείτε να παρακολουθήσετε 
κάποια από τις περίφημες θεατρικές παραστάσεις της αγγλικής 
πρωτεύουσας.

3η ημέρα Λονδίνο – Προαιρετική ημερήσια εκδρομή 
Οξφόρδη - Στράτφορντ–Απον–Έιβον - Bicester
Πρόγευμα και θα προτείνουμε μία προαιρετική ολοήμερη 
εκδρομή στην επαρχία της Αγγλίας. Θα επισκεφθούμε δύο 
σημαντικές πόλεις του πνεύματος, καθώς και το διάσημο 
εκπτωτικό χωριό Bicester, όπου θα ικανοποιηθούν και οι 
καταναλωτικές επιθυμίες μας. Πρώτος σταθμός στην εκδρομή, 
η περίφημη Πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης. Εκεί θα έχουμε 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα σύνολο από μεσαιωνικά 
κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελίσκους που υψώνονται πάνω από 
τα φημισμένα κολέγια, περιποιημένα παρτέρια και κήπους, 
τετράγωνες αυλές με κιονοστοιχίες και αετώματα. Στη συνέχεια 
θα ακολουθήσουμε μία γραφική διαδρομή περνώντας από τα 
παραδοσιακά χωριά της περιοχής Κότσγουολντς που θα μας 
οδηγήσει στην κωμόπολη του Στράτφορντ-Απον–Έιβον, τη 
γενέτειρα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ενός από τους μεγαλύτερους 
θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές στον κόσμο. Θα θαυμάσουμε 
τα κλασικά μεσαιωνικά σπίτια, τα στενά δρομάκια με τα κλασικά 
καταστήματα που σφύζουν από τουρισμό και το περίφημο 
ποτάμι Έιβον που είναι γεμάτο ποταμόπλοια. Μετά την επίσκεψή 
μας στο εκπτωτικό χωριό Bicester, επιστροφή στο Λονδίνο αργά 
το απόγευμα.

4η ημέρα Λονδίνο - Προαιρετική εκδρομή στο 
Γουίνδσορ
Πρόγευμα και για τη σημερινή μέρα προτείνουμε μία επίσκεψη 
στην πόλη του Γουίνδσορ με τα θερινά ανάκτορα της βασιλικής 
οικογένειας (προαιρετική είσοδος στο κάστρο) όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε την κατοικία των Βασιλέων της 
Αγγλίας από τον καιρό του Γουλιέλμου του Κατακτητή, έκτασης 
πέντε στρεμμάτων που ξετυλίγει τα επιβλητικά τείχη του πάνω 
σε ένα λοφίσκο που περιτριγυρίζεται με τάφρο. Θα επισκεφθείτε 

τα επίσημα διαμερίσματα και το κουκλόσπιτο της Βασίλισσας 
όπως και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου αφιερωμένο στον 
προστάτη άγιο του Τάγματος της Περικνημίδας. Μετά το τέλος 
της περιήγησής θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να απολαύσουμε 
μια βόλτα στα παραδοσιακά δρομάκια της όμορφης ομώνυμης 
πόλης Γουίνδσορ. Επιστροφή στο Λονδίνο.

5η ημέρα Λονδίνο - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το αεροδρόμιο 
για την πτήση της επιστροφής.

Σημαντική σημείωση
Στο τετραήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η τρίτη 
ημέρα του προγράμματος.

Περιλαμβάνονται • Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean 
Airlines • Τέσσερις (4), τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
4* • Πρόγευμα καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου. • 
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος 
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνονται • Φόροι αεροδρομίων 
& επίναυλοι καυσίμων • Βραδινός Γύρος Λονδίνου (London By 
Night) • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται 
στα περιλαμβάνονται

22/12
Θεσ/νίκη-Αθήνα 06:25-07:15 Α3 7101

Αθήνα - Λονδίνο 09:05-11:10 Α3 600
Λονδίνο-Αθήνα 16:35-22:20 Α3 603

Αθήνα-Θεσ/νίκη 23:15-00:10 Α3 7136

30/12
Θεσ/νίκη-Αθήνα 07:20-08:10 Α3 7103 

Αθήνα-Λονδίνο 09:05-11:10 Α3 600
Λονδίνο-Αθήνα 11:30-17:10 Α3 607

Αθήνα-Θεσ/νίκη 19:20-20:15 Α3 7126

24/12
Θεσ/νίκη-Αθήνα 11:35-12:25 Α3 7111

Αθήνα-Λονδίνο 13:25-15:30 Α3 602
Λονδίνο-Αθήνα 16:35-22:20 Α3 603 

Αθήνα-Θεσ/νίκη 23:15-00:10 Α3 7136

29/12
Θεσ/νίκη-Αθήνα 06:25-07:15 Α3 7101 

Αθήνα-Λονδίνο 09:05-11:10 Α3 600
Λονδίνο-Αθήνα 11:30-17:10 Α3 607

Αθήνα-Θεσ/νίκη 19:20-20:15 Α3 7126

26/12
Θεσ/νίκη-Αθήνα 06:25-07:15 Α3 7101

Αθήνα-Λονδίνο 08:40-10:30 Α3 606
Λονδίνο-Αθήνα 16:35-22:20 Α3 603

Αθήνα-Θεσ/νίκη 23:15-00:10 Α3 7136

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
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6 ΗΜΕΡΕΣ

ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ST. MORITZ
Αλπικό Τρένο

Περιλαμβάνονται • Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines • Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνονται • Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά •  Εισιτήριο 
Αλπικού Τρένου (Chur – St Moritz – Davos – Chur). •  Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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1η ημέρα Πτήση για Ζυρίχη (περιήγηση πόλης)
Η περιήγησή μας αρχίζει με την παλιά πόλη, όπου θα 
δούμε δύο υπέροχους αντικριστούς ναούς, το παλιό 
γυναικείο μοναστήρι του 13ου αιώνα, Φραουμνίστερ 
με τα περίφημα βιτρώ και τον μεγάλο μητροπολιτικό 
ναό Γκροσμίνστερ, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου με τη 
μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού της Ευρώπης, το Δημαρχείο, 
το Πανεπιστήμιο και την Όπερα. Η Μπανχοφστράσε, 
λεωφόρος των μεγάλων τραπεζών, είναι ο κεντρικότερος 
και πολυτελέστερος δρόμος της Ζυρίχης, όπου είναι 
συγκεντρωμένη η αφρόκρεμα των διεθνών οίκων μόδας, 
κοσμηματοπωλείων, ωρολογοποιείων και σοκολατερί. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Ζυρίχη - Ιντερλάκεν - Λουκέρνη
Πρόγευμα και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο 
Ιντερλάκεν, την πόλη μεταξύ των λιμνών όπως και το 
όνομά του. Θα περπατήσουμε στη λεωφόρο Χέεβεκ με 
τις καρυδιές και τις ινδικές καστανιές και θα θαυμάσουμε 
τις μοναδικές ομορφιές της πόλης. Αναχώρηση για 
τη Λουκέρνη. Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγησή μας 
στην πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, 
τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις μικρές πλατείες 
με τα σιντριβάνια. Σπουδαίο αξιοθέατο αποτελεί η 
ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα Καπελμπρίκε 
που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες 
ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο και το 
λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο που δίνουν στην πόλη μια 
παραμυθένια χροιά. Ελεύθερος χρόνος. Το απόγευμα 
επιστροφή στη Ζυρίχη.

3η ημέρα Ζυρίχη - Αλπικό τρένο (Chur - St. 
Moritz - Davos)
Πρόγευμα και αναχώρηση νωρίς το πρωί με προορισμό την 
πόλη Chur. Επιβίβαση στο αλπικό τρένο και αναχώρηση για 
το κοσμοπολίτικο St. Moritz. Ο συρμός αυτός περνά από 
γκρεμούς, χαράδρες, πάλλευκες χιονισμένες πλαγιές και 
μεγαλοπρεπή γεφύρια. Ώσπου να φτάσουμε στο λαμπερό 
διαμάντι Saint Moritz, ένα διάσημο θέρετρο χειμερινών 
διακοπών, που θεωρείται το πιο φημισμένο χιονοδρομικό 
κέντρο της Ευρώπης. Η ηλιοφάνεια στην περιοχή διαρκεί 
322 ημέρες τον χρόνο, αυτό όμως δεν εμποδίζει τη μικρή 
και κομψή αυτή πόλη-χωριό να είναι ντυμένη στα λευκά για 
πάρα πολλές ημέρες. Το Saint Moritz δεν απέκτησε τυχαία 
το όνομα «κορυφή του κόσμου». Γιατί μπορεί να μην είναι 
η πιο υψηλή κορυφή της γης, είναι όμως σίγουρα η πιο 
κοσμαγάπητη, χάρη στην υπέροχη φύση των Άλπεων 
που την αγκαλιάζει. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα στην 
πόλη, φαγητό και ψώνια στις πολυτελείς μπουτίκ. Αφού 
απολαύσουμε το μαγευτικό αυτό σκηνικό και το τοπίο, θα 
επιβιβαστούμε πάλι στο τρένο είτε για τη μετάβασή μας 
στο κοσμοπολίτικο και κέντρο διεθνών διασκέψεων Davos 
(εφόσον το επιτέπουν οι καιρικές συνθήκες) από όπου θα 

αναχωρήσουμε με το λεωφορείο για τη Ζυρίχη, είτε για 
την επιστροφή μας στον σιδηροδρομικό σταθμό της Chur. 
Επιβίβαση στο λεωφορείο και άφιξη αργά το απόγευμα 
στη Ζυρίχη.

4η ημέρα Ζυρίχη – Βέρνη
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
της Ελβετίας, Βέρνη. Η πόλη είναι κτισμένη σε μια 
απόκρημνη καμπή του ποταμού Άαρ, με χαρακτηριστική 
αρχιτεκτονική του 16ου αιώνα με φόντο τις μεγαλειώδεις 
Άλπεις. Στην περιήγηση μας θα δούμε τον καθεδρικό ναό 
του Αγίου Βικεντίου, την κεντρική αρτηρία Μάρκτγκάσε 
πλαισιωμένη από ψηφιδωτές στοές, τον περίφημο πύργο 
των Ρολογιών κ.α.

5η ημέρα Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - 
Βασιλεία
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα σύνορα Ελβετίας-
Γερμανίας, όπου θα θαυμάσουμε από τις εγκαταστάσεις 
του μεσαιωνικού κάστρου Λάουφεν, τους εντυπωσιακούς 
σε όγκο νερού καταρράκτες της Ευρώπης, καταρράκτες 

του ποταμού Ρήνου. Θα συνεχίσουμε για τη Βασιλεία 
των τεχνών, της αρχιτεκτονικής και της υψηλής 
γαστρονομίας που βρίσκεται στις όχθες του Ρήνου. 
Ζωηρή πανεπιστημιούπολη και κέντρο της παγκόσμιας 
φαρμακευτικής βιομηχανίας η Βασιλεία γοητεύει με τις 
αντιθέσεις της. Θα δούμε τον ουρανοξύστη της Roche, 
κτίρια διεθνών οργανισμών και την ιστορική γέφυρα 
Mittlere Brucke που από το 1226 ενώνει την παλιά με τη 
σύγχρονη πόλη. Επιστροφή στη Ζυρίχη.

6η ημέρα Ζυρίχη - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο όπου θα 
πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας.

6 ημέρες 24 & 28/12
Θεσ/νίκη-Αθήνα 06:25-07:15 Α3 7101 

Αθήνα-Zυρίχη 08:25-10:15 Α3 850
Zυρίχη-Αθήνα 11:00-14:40 Α3 851

 Αθήνα-Θεσ/νίκη 16:45-17:40 Α3 7120

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ



48

1η ημέρα Πτήση για Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - 
Ζυρίχη (περιήγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ζυρίχη. Αναχώρηση 
για τα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας, όπου θα θαυμάσουμε από 
τις εγκαταστάσεις του μεσαιωνικού κάστρου Λάουφεν, τους 
εντυπωσιακούς σε όγκο νερού καταρράκτες της Ευρώπης, 
καταρράκτες του ποταμού Ρήνου. Συνεχίζουμε για τη Ζυρίχη, 
τη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας που απλώνεται γύρω από την 
ομώνυμη λίμνη και στις δύο όχθες του ποταμού Λίματ, με φόντο 
τις χιονοσκέπαστες Άλπεις. Η περιήγησή μας αρχίζει με την 
παλιά πόλη, όπου θα δούμε δύο υπέροχους αντικριστούς ναούς, 
το παλιό γυναικείο μοναστήρι του 13ου αιώνα, Φραουμνίστερ 
με τα περίφημα βιτρώ και τον μεγάλο μητροπολιτικό ναό 
Γκροσμίνστερ, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου με τη μεγαλύτερη 
πλάκα ρολογιού της Ευρώπης, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο 
και την Όπερα. Η Μπανχοφστράσε, λεωφόρος των μεγάλων 
τραπεζών, είναι ο κεντρικότερος και πολυτελέστερος δρόμος 
της Ζυρίχης, όπου είναι συγκεντρωμένη η αφρόκρεμα των 
διεθνών οίκων μόδας, κοσμηματοπωλείων, ωρολογοποιείων 
και σοκολατερί. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Ζυρίχη - Ιντερλάκεν - Λουκέρνη
Πρόγευμα και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Ιντερλάκεν, 
την πόλη μεταξύ των λιμνών όπως και το όνομά του. Θα 
περπατήσουμε στη λεωφόρο Χέεβεκ με τις καρυδιές και τις 
ινδικές καστανιές και θα θαυμάσουμε τις μοναδικές ομορφιές 
της πόλης. Αναχώρηση για τη Λουκέρνη. Άφιξη και ξεκινάμε την 
περιήγησή μας στην πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των 
σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις μικρές πλατείες με τα 
σιντριβάνια. Σπουδαίο αξιοθέατο αποτελεί η ξύλινη σκεπαστή 
μεσαιωνική γέφυρα Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία 
της πόλης σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό 
Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο που δίνουν στην 
πόλη μια παραμυθένια χροιά. Ελεύθερος χρόνος. Το απόγευμα 
επιστροφή στη Ζυρίχη.

3η ημέρα Ζυρίχη - Αλπικό Τρένο (Chur – St. Moritz 
– Davos)
Πρόγευμα και αναχώρηση νωρίς το πρωί με προορισμό την 
πόλη Chur. Επιβίβαση στο αλπικό τρένο και αναχώρηση για το 
κοσμοπολίτικο St. Moritz. Ο συρμός αυτός περνά από γκρεμούς, 
χαράδρες, πάλλευκες χιονισμένες πλαγιές και μεγαλοπρεπή 
γεφύρια. Ώσπου να φτάσουμε στο λαμπερό διαμάντι Saint 
Moritz, ένα διάσημο θέρετρο χειμερινών διακοπών, που 
θεωρείται το πιο φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο της Ευρώπης. 
Η ηλιοφάνεια στην περιοχή διαρκεί 322 ημέρες τον χρόνο, 
αυτό όμως δεν εμποδίζει τη μικρή και κομψή αυτή πόλη-χωριό 

να είναι ντυμένη στα λευκά για πάρα πολλές ημέρες. Το Saint 
Moritz δεν απέκτησε τυχαία το όνομα «κορυφή του κόσμου». 
Γιατί μπορεί να μην είναι η πιο υψηλή κορυφή της γης, είναι 
όμως σίγουρα η πιο κοσμαγάπητη, χάρη στην υπέροχη φύση 
των Άλπεων που την αγκαλιάζει. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα 
στην πόλη, φαγητό και ψώνια στις πολυτελείς μπουτίκ. Αφού 
απολαύσουμε το μαγευτικό αυτό σκηνικό και το τοπίο, θα 
επιβιβαστούμε πάλι στο τρένο είτε για τη μετάβασή μας στο 
κοσμοπολίτικο και κέντρο διεθνών διασκέψεων Davos (εφόσον 
το επιτέπουν οι καιρικές συνθήκες) από όπου θα αναχωρήσουμε 
με το λεωφορείο για τη Ζυρίχη, είτε για την επιστροφή μας στον 
σιδηροδρομικό σταθμό της Chur. Επιβίβαση στο λεωφορείο και 
άφιξη αργά το απόγευμα στη Ζυρίχη.

4η ημέρα Ζυρίχη - Βέρνη - Λοζάνη - Γενεύη
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ελβετίας, 
Βέρνη. Η πόλη είναι κτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή του 
ποταμού Άαρ, με χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του 16ου αιώνα 
με φόντο τις μεγαλειώδεις Άλπεις. Στην περιήγηση μας θα δούμε 
τον καθεδρικό ναό του Αγ. Βικεντίου, την κεντρική αρτηρία 
Μάρκτγκάσε πλαισιωμένη από ψηφιδωτές στοές, τον περίφημο 
πύργο των Ρολογιών κ.α. Αναχώρηση για Λοζάνη, μέσω μίας 
υπέροχης διαδρομής στη βόρεια όχθη της λίμνης Λεμάν θα 
περάσουμε από τις πόλεις Μοντρέ και Βεβέ με προορισμό τη 
Λοζάνη, το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της λίμνης. Στην 
περιήγησή μας θα δούμε το Ολυμπιακό Μουσείο, την πλατεία 
Ριπόν με το συγκρότημα των μουσείων που στεγάζονται στο 
παλιό κτίριο του Πανεπιστημίου της πόλης, από όπου θα έχουμε 
θέα στον καθεδρικό ναό του 13ου αιώνα, αφιερωμένο στην 
Παναγία, με την εντυπωσιακή γοτθική αρχιτεκτονική και τον 
πανύψηλο πύργο που αγγίζει τα 75 μέτρα. Επίσης θα δούμε το 
κάστρο Σεν Μερ, έδρα των καντονιακών Αρχών, αλλά και την 
Πλατεία ντε λα Παλί, όπου βρίσκονται το Δημαρχείο της Λοζάνης, 
με την «κρήνη της δικαιοσύνης». Αναχωρούμε για τη Γενεύη 
που καθρεπτίζεται στα ήρεμα νερά της αλπικής λίμνης Λεμάν και 
περιβάλλεται από τις οροσειρές του Ιούρα και των Άλπεων της 
Σαβοΐας. Tακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

5η ημέρα Γενεύη - Προαιρετική εκδρομή Chamonix - 
Annecy
Πρόγευμα και ελεύθερη ημέρα στην κομψή και κοσμοπολίτικη 
Γενεύη. Προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στο Σαμονί που 
βρίσκεται στη σκιά του μεγαλόπρεπου Μον Μπλαν σε ύψος 
1030 μ. και γοητεύει σαν το παλιό καλό κρασί. Η πόλη στέκεται 
αναποφάσιστη ανάμεσα στη Γαλλία, Ελβετία και Ιταλία, ενώ 
φιλοξένησε το 1924 τους πρώτους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Συνεχίζουμε γαι το Ανεσί που προσκελκύει τουρίστες 

ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ-ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ 6 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines • Πέντε (5) 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται 
στον τιμοκατάλογο. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων. • Εισιτήριο 
Αλπικού Τρένου (Chur – St Moritz – Davos – Chur). 
• Προαιρετική εκδρομή Chamonix - Annecy €50 • 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα 
& αρχαιολογικούς χώρους. • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται.

καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η ομώνυμη λίμνη είναι μία από 
τις καθαρότερες του κόσμου με πλούσια πανίδα και μοναδικό 
τοπίο.

6η ημέρα Γενεύη (ξενάγηση πόλης) - Πτήση 
επιστροφής
Πρόγευμα και ξενάγηση στην πόλη της Γενεύης που συνδυάζει 
τη γαλλική φινέτσα με τον ελβετικό δυναμισμό. Θα δούμε το 
Μέγαρο των Εθνών με το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο 
παγκοσμίως, την παλιά πόλη, το άνθινο Ρολόι που φτιάχτηκε το 
1955, το ψηλότερο σιντριβάνι του οποίου ο πίδακας φτάνει τα 
140 μέτρα ύψος, καθώς επίσης το Δημαρχείο όπου υπεγράφη 
η Πρώτη Συνθήκη της Γενεύης, αλλά και τον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Πέτρου κυρίως γοτθικός με επιρροές ρωμανικού ρυθμού 
και εντυπωσιακή νεοκλασική πρόσοψη. Ελεύθερος χρόνος για 
βόλτα στα πλακόστρωτα δρομάκια, τα πανέμορφα βιβλιοπωλεία 
και αντικερί, τα πολυτελή καταστήματα και τα πολυάριθμα 
εστιατόρια και καφέ. Aναχώρηση για το αεροδρόμιο της Γενεύης 
όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας.

6 ημέρες 22/12
Θεσ/νίκη-Αθήνα 06:25-07:15 Α3 7101 

Αθήνα-Zυρίχη 08:25-10:15 Α3 850
Γενεύη-Αθήνα 16:55-20:40 Α3 857

Αθήνα-Θεσ/νίκη 22:00-22:50 Α3 7132

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
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1η ημέρα Πτήση για Μόναχο - Βαυαρικές Άλπεις 
(Κάστρο Neuschwanstein & Garmisch-Partenkirchen) 
- Ίνσμπρουκ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο πτήση για Μόναχο. Αναχωρούμε 
για τη «Ρομαντική Οδό». Φθάνουμε στο Φίσεν, φέουδο του 
βασιλιά Λουδοβίκου Β .́ Θα περιηγηθούμε στον υπέροχο πύργο 
Νοϊσβάνσταϊν, «Νέος Λίθος του Κύκνου». Συνεχίζουμε για το 
Garmisch-Partenkirchen, που ενώθηκαν για να υποδεχθούν 
τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936. Το απόγευμα, 
άφιξη στο πανέμορφο Ίνσμπρουκ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Ίνσμπρουκ (περιήγηση πόλης) – Εργοστάσιο 
Swarovski
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης, όπου θα 
δούμε τη χρυσή Αψίδα του Θριάμβου του Λεοπόλδου Β ,́ 
το Χόφμπουργκ, τη Χόφκιρχε, τα είκοσι οκτώ μπρούτζινα 
αγάλματα των Αψβούργων και των αξιωματούχων τους. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το εργοστάσιο κρυστάλλων 
Swarovski. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Ίνσμπρουκ – Κίτσμπουελ - Σάλτσμπουργκ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το πιο φημισμένο χιονοδρομικό 
κέντρο του Τιρόλο, Κίτσμπουελ. Πρόκειται για ένα παραμυθένιο 
χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά, με σπίτια χτισμένα σε 
τυπική τυρολέζικη αρχιτεκτονική και προσόψεις με έντονα 
χρώματα, σκεπές σε αυστηρό τυρολέζικο στυλ και ξύλινα 
μπαλκόνια. Συνεχίζουμε για το μοναδικό «κάστρο αλατιού», το 
Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας 
άλλης ρομαντικής εποχής. Χρόνος ελεύθερος και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Σάλτσμπουργκ (περιήγηση πόλης) – Λίμνες 
Salzkammergut
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας. Θα περπατήσουμε 
στους ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Θα 
επισκεφτούμε τους κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ, δίπλα 
στον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια 
της πόλης, θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον 
Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αββαείο του Aγίου Πέτρου. 
Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για τις μοναδικές λίμνες 
Σαλτσκάμεργκουτ. Θα επισκεφτούμε το Gmunden στις όχθες 
της λίμνης Traunsee, θα περάσουμε από τη λίμνη Attersee 
και θα καταλήξουμε στη κοσμοπολίτικη κωμόπολη Mondsee, 
στις όχθες της οποίας θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε 

την ομώνυμη λίμνη και το μοναδικό τοπίο. Επιστροφή στο 
Σάλτσμπουργκ.

5η ημέρα Σάλτσμπουργκ – Μόναχο (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε για το Μόναχο, πρωτεύουσα της 
Βαυαρίας, που είναι χτισμένο πάνω στους μεγαλύτερους 
παραποτάμους του Δούναβη. Μία πόλη ανάμεσα στην τέχνη 
και τον πολιτισμό, ανάμεσα στο μπαρόκ και το μοντέρνο. Αυτά 
είναι τα χαρακτηριστικά του Μονάχου. Στην περιπατητική μας 
περιήγηση θα δούμε την Όπερα, τον ποταμό Ίζαρ με τις νησίδες, 
τις πύλες και τους μεσαιωνικούς προμαχώνες του, το επιβλητικό 
Δημαρχείο με το ρολόι και τις φιγούρες από το γάμο του Δούκα 
Γουλιέλμου και τον καθεδρικό ναό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Μόναχο – Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για τις αγορές σας. Ο κεντρικός 
εμπορικός πεζόδρομος βρίσκεται στο κέντρο της παλιάς πόλης 
και εκτείνεται κατά μήκος των οδών Kaufingerstrasse και 
Neuhauser Strasse έως την Karlplatz –Stachus και την περιοχή 
γύρω από την Marienplatz. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο του 
Μονάχου. Πτήση επιστροφής.

EXCLUSIVE ΒΑΥΑΡΙΚΕΣ 
& ΑΥΣΤΡΙΑΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ 6 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται • Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean 
Airlines Θεσ/νίκη - Μόναχο // Μόναχο - Θεσ/νίκη • Πέντε (5) 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται • Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων •  Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται 
στα περιλαμβάνονται

6 ημέρες 21 & 28/12
Θεσ/νίκη-Μόναχο 08:15-09:35 Α3 500
Μόναχο-Θεσ/νίκη 19:40-22:55 Α3 503

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

με απ' ευθείας πτήσεις της
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΑΥΑΡΙΑΣ
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ

6 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Πτήση για Μόναχο (περιήγηση πόλης) 
- Νυρεμβέργη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μόναχο. Άφιξη 
στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας που είναι χτισμένη πάνω 
στους μεγαλύτερους παραποτάμους του Δούναβη. Μία πόλη 
ανάμεσα στην τέχνη και τον πολιτισμό, ανάμεσα στο μπαρόκ 
και το μοντέρνο. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Μονάχου. 
Στην περιπατητική μας περιήγηση θα δούμε την Όπερα, τον 
ποταμό Ίζαρ με τις νησίδες, τις πύλες και τους μεσαιωνικούς 
προμαχώνες του, το επιβλητικό Δημαρχείο με το ρολόι και τις 
φιγούρες από το γάμο του Δούκα Γουλιέλμου και τον καθεδρικό 
ναό. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για την Νυρεμβέργη. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Νυρεμβέργη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχοχείο και θα ξεκινήσουμε 
την ξενάγησή μας στην όμορφη Νυρεμβέργη, την πόλη που 
συνέδεσε το όνομά της με τη νεότερη ιστορία της Γερμανίας 
και πατρίδα του ζωγράφου της Αναγέννησης, Άλμπρεχτ 
Ντύρερ. Η Νυρεμβέργη υπήρξε λίκνο και έδρα του Ναζισμού 
κατά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και επιλέχτηκε συμβολικά 
για τη διεξαγωγή της Δίκης της Νυρεμβέργης κατά την οποία 
οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης τα ανώτατα στελέχη 
των Ναζί, ως εγκληματίες πολέμου. Θα περπατήσουμε στην 
παλιά πόλη, η οποία περιβάλλεται από μεσαιωνικά τείχη και 
οχυρωματικούς πύργους. Ο ποταμός Πέγκνιτς (Pegnitz) που 
τέμνει την παλιά πόλη στα δύο, τα γραφικά γεφυράκια και οι 
λιθόστρωτοι δρόμοι συνθέτουν μια πανέμορφη εικόνα. Θα 
δούμε την Κεντρική Πλατεία, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό 
Ναό, και γύρω τους η μεγάλη Χριστουγεννιάτικη αγορά 
(Nürnberg Christkindlesmarkt). Η Χριστουγεννιάτικη αγορά της 
Νυρεμβέργης με τα στολίδια από ξύλο και ύφασμα έχει τις ρίζες 
στης στο Μεσαίωνα. Παραδοσιακά γλυκίσματα, Gingerbread, 
κεριά και στολίδια, καρουσέλ και χριστουγεννιάτικη μουσική 
δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Χρόνος ελεύθερος στη 
Χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης.

3η ημέρα Νυρεμβέργη - Ρέγκενσμπουργκ - 
Βαλχάλα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το γραφικό Ρέγκενσμπουργκ. 
Το Ρέγκενσμπουργκ βρίσκεται στην καρδιά της Βαυαρίας, στο 
βορειότερο σημείο του Δούναβη και στην άκρη του βαυαρικού 
δάσους. Η πόλη αποτελούσε από το Μεσαίωνα έως και την 
αρχή του 19ου αιώνα ένα σημαντικό πολιτικό και οικονομικό 
κέντρο. Στην παλιά πόλη υπάρχουν πολλά μεσαιωνικά κτίρια 
με χαρακτηριστικούς ψηλούς πύργους, ενώ η γραφικότητα 
της περιοχής είναι ονομαστή. Συνεχίζουμε για τη Βαλχάλα 
(εξωτερικά), την αρχιτεκτονικά πετυχημένη μεταφορά του 
Παρθενώνα στον Δούναβη από τον Λουδοβίκο Ά  της Βαυαρίας. 
Η περιοχή είναι εντυπωσιακά χτισμένη σε έναν λόφο ακριβώς 
πάνω από τον ποταμό. Επιστροφή στη Νυρεμβέργη και 
διανυκτέρευση.

4η ημέρα Νυρεμβέργη - Ρότενμπουργκ ομπ ντερ 
Τάουμπερ - Χαϊδελβέργη
Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για να διασχίσουμε την 
εντυπωσιακή ύπαιθρο του φημισμένου Ρομαντικού Δρόμου. 
Θα φτάσουμε στην παραμυθένια πόλη του Ρότενμπουργκ, ίσως 
την καλύτερα διατηρημένη μεσαιωνική πόλη της Ευρώπης. 
Περπατήστε στα πλακόστρωτα δρομάκια, με τα χαρακτηριστικά 
σπιτάκια με τις ξυλοδεσιές, θαυμάστε το Αναγεννησιακό 

Δημαρχείο, επισκεφθείτε τον καθεδρικό του Αγίου Ιακώβου 
για να δείτε από κοντά το εκπληκτικό ξυλόγλυπτο του ιερού 
του Αγίου Αίματος ή ανεβείτε στα τείχη για να θαυμάσετε 
τη μοναδική οχύρωση της πόλης. Χρόνος ελεύθερος και 
αναχώρηση για την αρχαιότερη Πανεπιστημιούπολη της 
χώρας, την ιστορική Χαιδελβέργη. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Αργότερα και με την συνοδεία του αρχηγού θα 
περπατήσετε στο πεζοδρομημένο ιστορικό της κέντρο με τις 
όμορφες πλατείες και τις υπαίθριες αγορές. 

5η ημέρα Χαϊδελβέργη (ξενάγηση πόλης) 
Πρόγευμα και ξεκινάτε την ξενάγησή σας στη γραφική 
Χαϊδελβέργη, την πόλη που μοιάζει σαν να είναι βγαλμένη από 
μεσαιωνικό παραμύθι των αδελφών Γκριμ. Θα επισκεφθείτε το 
κάστρο Schloss, στην πλαγιά του λόφου Koenigsstuhl, για να 
δείτε τον Πύργο των Μαγισσών, τις «φυλακές των φοιτητών» 
και το μεγαλύτερο βαρέλι κρασιού στον κόσμο! Η βόλτα 
συνεχίζεται στην Παλιά Πόλη με τα καφέ, τα μπαρόκ κτήρια 
και τα δαιδαλώδη καλντερίμια, τα γεμάτα από τους φοιτητές 
που δίνουν ζωή σ’ αυτή την πόλη. Ακολουθεί ο «δρόμος των 
φιλοσόφων» (Philosophenweg), ένα υπέροχο μονοπάτι που 
ξεκινά από την πόλη και διασχίζοντας τη γέφυρα Karl-Theodor 
καταλήγει στην απέναντι όχθη του ποταμού, απ’ όπου η θέα 
στην πόλη, τον ποταμό και το Κάστρο κόβει την ανάσα. Χρόνος 
ελεύθερος και αργότερα, επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η Ημέρα Χαϊδελβέργη - Στουτγκάρδη - Μόναχο 
Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Στουτγκάρδη, μία από τις 
πιο πράσινες μεγαλουπόλεις της Γερμανίας. Θα δούμε στο 
ιστορικό κέντρο το Παλαιό Κάστρο (Altes Schloss), όπου στο 
εσωτερικού του λειτούργει το κυριότερο ιστορικό μουσείο 
της Βυρτεμβέργης. Συνεχίζουμε για τη μεγαλύτερη πλατεία 
Schlossplatz με τα αναρίθμητα καφέ, πολυκαταστήματα και θα 
έχουμε την ευκαιρία να δούμε το Νέο Κάστρο, το παλάτι του 
Γουλιέλμου Β ,́ το Κρατικό θέατρο, την Κρατική Πινακοθήκη, τη 
Βουλή, το δημαρχείο και τον πύργο της τηλεόρασης. Αναχώρηση 
για το αεροδρόμιο του Μονάχου. Πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται • Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean 
Airlines • Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - 
όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα 
με το παραπάνω πρόγραμμα. •  Έλληνας έμπειρος συνοδός-
αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται • Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται 
στα περιλαμβάνονται

6 ημέρες 21 & 28/12
Θεσ/νίκη-Μόναχο 08:15-09:35 Α3 500
Μόναχο-Θεσ/νίκη 19:40-22:55 Α3 503

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
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Περιλαμβάνονται • Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines 
Θεσ/νίκη – Αθήνα – Άμστερνταμ // Βρυξέλλες – Αθήνα – Θεσ/νίκη • 
Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται 
στον τιμοκατάλογο. • 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. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται • Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων • 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Άμστερνταμ 
4,5€ - Βρυξέλλες 4.25€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση) • Περίπατος στη Red 
Light District «Τα κόκκινα φανάρια» 12€ • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & 
αρχαιολογικούς χώρους • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

1η ημέρα Πτήση για Άμστερνταμ (περιήγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα 
της Ολλανδίας, Άμστερνταμ. Άφιξη και επίσκεψη στα 
αξιοθέατα της πόλης με με τα εκατόν εξήντα πέντε κανάλια. 
Θα δούμε τον παραδοσιακό «Μύλο του Rembrandt» στις 
όχθες του ποταμού Amstel, το εντυπωσιακό «Στάδιο Αρένα», 
το επιβλητικό «Rijksmuseum», την πανύψηλη «Δυτική 
Εκκλησία», το «μοναδικό Παλάτι του Βασιλιά» και τον «πλωτό» 
Κεντρικό Σταθμό. Θα θαυμάσουμε επίσης την πλατεία Νταμ 
με τα βασιλικά ανάκτορα και την Νέα Εκκλησία, τις πλατείες 
Ρέμπραντ και Λάιτσεπλεϊν, το εντυπωσιακό κτίριο του πλωτού 
σιδηροδρομικού σταθμού, θα νιώσουμε την ζωντάνια της 
πόλης στο γραφικό Ροκινκάι και θα καταλήξουμε στην μεγάλη 
πλατεία με την Λυρική Σκηνή. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικό περίπατο 
στην περίφημη συνοικία «Τα Κόκκινα Φανάρια» (Red Light 
District).

2η ημέρα Άμστερνταμ - Zaanse Schans - Φόλενταμ - 
Μάρκεν
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αναχωρούμε 
διασχίζοντας το κλασικό τοπίο της oλλανδικής εξοχής με τα 
polders και τα μικρά κανάλια. Στο φημισμένο και πανέμορφο 
χωριό Zaanse Schans θα θαυμάσουμε τους παραδοσιακούς 
ανεμόμυλους. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στα γραφικά ολλανδικά 
ψαροχώρια Φόλενταμ και Μάρκεν. Κατά τη διάρκεια της 
εκδρομής, θα επισκεφτούμε κι ένα τοπικό, παραδοσιακό 
τυροκομείο, όπου «Η Μικρή Ολλανδέζα», ντυμένη με 
παραδοσιακή φορεσιά, θα μας εξηγήσει πώς παρασκευάζουν 
τα περίφημα ολλανδικά τυριά και θα έχουμε την ευκαιρία να 
δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. Για το ελεύθερο απόγευμα, 
σας προτείνουμε να επισκεφθείτε στο Ρέικσμουζεουμ (Εθνικό 
Μουσείο) ή το Μουσείο Βαν Γκογκ, ή να κάνετε μια βόλτα στην 
Αγορά του Άλμπερτ Κάουπ, που είναι και η μεγαλύτερη υπαίθρια 
αγορά στην Ευρώπη.

3η ημέρα Άμστερνταμ - Χάγη - Ντελφτ - Ρότερνταμ - 
Αμβέρσα - Βρυξέλλες 
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την 
πόλη της «Ειρήνης», Χάγη, έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου 
και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου με το περίφημο «Παλάτι της 
Ειρήνης», τα μοναδικής αξίας κτίρια που στεγάζουν Υπουργεία 
και Πρεσβείες συγκροτώντας την πιο κομψή, καθώς και τη 
μεγαλύτερη και κοσμική παραλία της Ολλανδίας, Scheveningen. 
Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς τη μεσαιωνική πόλη 
Ντελφτ, που αποτελεί την πρώτη πρωτεύουσα του ολλανδικού 
κράτους, μία πόλη με πανέμορφο ιστορικό κέντρο & 
μεγαλοπρεπούς βασιλικούς ναούς. Έπειτα συνεχίζουμε για το 

Ρότερνταμ, στις εκβολές του ποταμού Ρήνου,  το μεγαλύτερο 
εμπορικό λιμάνι του κόσμου με τους ουρανοξύστες, τα 
μοντέρνα και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα 
και τις εντυπωσιακές γέφυρες Willem & Erasmus. Συνεχίζουμε 
για την Αμβέρσα, γνωστή ως «πόλη των διαμαντιών», καθώς 
πάνω από το 70% του συνόλου των διαμαντιών διακινούνται 
εκεί. Τελικός προορισμός μας μία από τις ομορφότερες πόλεις 
του Βελγίου και έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Βρυξέλλες - Γάνδη - Μπρυζ
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Ξεκινάμε για την 
γραφική Γάνδη, μία από τις αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου 
και πρωτεύουσα της Επαρχίας της Ανατολικής Φλάνδρας. Θα 
επισκεφτούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη. Εκεί θα 
δούμε έργα του Ρούμπεν, του Ιερώνυμου Μπος και το υπέροχο 
τρίπτυχο που αποδίδεται στους αδερφούς Βαν Έικ. Θα δούμε το 
κάστρο των ιπποτών και θα γνωρίσουμε την πόλη που υπήρξε 
κατά τον μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. 
Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στην πρωτεύουσα της επαρχίας 
της Δυτικής Φλάνδρας, μια από τις ομορφότερες πόλεις της 
κεντρικής Ευρώπης, τη Μπρυζ. Θα δούμε το πάρκο με τη «Λίμνη 
της Αγάπης», το παλαιότερο νοσοκομείο στην Ευρώπη του 
Αγίου Ιωάννη, τον Ναό της Παναγίας, τη πολυφωτογραφημένη 
γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, το Μέγαρο των Αρχόντων, 
τους κήπους Arends, το Κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο 
χρηματιστήριο στον κόσμο και το ιστορικό κέντρο, μοναδικό 
στολίδι της πόλης. Στην συνέχεια αργά το απόγευμα επιστροφή 
στις Βρυξέλλες.

5η ημέρα Βρυξέλλες - Bατερλό - Λουξεμβούργο
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το μνημείο του Βατερλό στο 
σημείο που έγινε η τελευταία μάχη του Ναπολέοντα Ά  στις 18 
Ιουνίου 1815 και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ιστορικά 
γεγονότα της Ευρώπης. Στη συνέχεια αναχώρηση για το 
μικρότερο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο. Θα 
διασχίσουμε τις Αρδέννες, με τα καταπράσινα δάση, τα γραφικά 
χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή κάστρα. Στην περιήγησή μας 
θα δούμε το παλάτι του Μεγάλου Δούκα, τον καθεδρικό Ναό 
της Παναγιάς, την εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα και τα τείχη 
της πόλης των τραπεζών. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας.

6η μέρα Βρυξέλλες (περιήγηση πόλης) - Πτήση 
επιστροφής 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την περιήγηση στην 
αριστοκρατική πόλη, έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα 
δούμε την πανέμορφη πλατεία Γκραν Πλας με το εντυπωσιακό 

BENELUX 6 ΗΜΕΡΕΣ

Δημαρχείο, το κτίριο που στεγάζει το Μουσείο της Πόλης, τα 
φλαμανδικά αναγεννησιακά κτίρια, αλλά και το αγαλματίδιο 
του Μανεκέν Πις, που είναι το σύμβολο της πόλης,το Βασιλικό 
Παλάτι, το Βελγικό Κοινοβούλιο, τον γοτθικό Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Μιχαήλ και της Αγίας Γουδούλης, τα κτίρια της Ευρωπαϊκής 
‘Ενωσης, την Αψίδα του Θριάμβου στο πάρκο Σενκαντενέρ και 
τέλος το Ατόμιουμ που είναι το σήμα κατατεθέν των Βρυξελλών. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

6 ημέρες 21,24 & 28/12
Θεσ/νίκη-Αθήνα 06:25-07:15 Α3 7101

Αθήνα-Άμστερνταμ 08:45-11:25 Α3 624
Βρυξέλλες-Αθήνα 18:30-22:30 Α3 623  
Αθήνα-Θεσ/νίκη 23:15-00:10 Α3 7136

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Σημαντική σημείωση
Η σειρά του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς καμία 
παράλειψη.
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5 ημέρες 24 & 29/12
Θεσ/νίκη-Αθήνα 06:25-07:15 Α3 7101 

Αθήνα-Μιλάνο 08:35-10:10 Α3 660
Μιλάνο-Αθήνα 18:00-21:30 Α3 665

 Αθήνα-Θεσ/νίκη 23:15-00:10 Α3 7136

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

 1η ημέρα Πτήση για Μιλάνο - Σιρμιόνε - Λίμνη 
Γκάρντα - Λίμνη Βαρέζε - Κόμο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, Μιλάνο. Άφιξη και 
αναχώρηση για το μεσαιωνικό Σιρμιόνε κτισμένο στο 
νότιο άκρο της λίμνης Γκάρντα που αποτελεί τη μεγαλύτερη 
λίμνη της Ιταλίας. Θα δούμε το επιβλητικό κάστρο, την 
παλιά πόλη με τα πέτρινα σπίτια και τα γραφικά σοκάκια. 
Προαιρετική βόλτα με σκάφος γύρω από το Σιρμιόνε 
όπου θα θαυμάσουμε το σπίτι της Μαρία Κάλλας, τη 
βίλα αρχαίου ρωμαίου πλούσιου άρχοντα και τα τείχη. 
Έπειτα ελεύθερος χρόνος για φαγητό. Αναχώρηση για 
τη λίμνη Βαρέζε. Η πόλη είναι κτισμένη στους πρόποδες 
του Sacro Monte di Varese (ιερού βουνού του Βαρέζε), 
το οποίο αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της 
Unesco. Μεταξύ άλλων θα δούμε το Palazzo Estense, 
κατασκευασμένο από τους δούκες του Έστε το 1766-1772, 
το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο, και τη βασιλική του 
San Vittore, με αγιογραφίες του 17ου αιώνα και μπαρόκ 
καμπαναριό. Τέλος, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Κόμο (Προαιρετική κρουαζιέρα 
Tavernola, Cernobbio, Moltrasio, Torno)
Πρόγευμα. Σήμερα θα θαυμάσουμε το μαγευτικό Κόμο. Η 
λίμνη αποτελούσε ένα θέρετρο διακοπών για την ιταλική 
αριστοκρατία για αυτό και είναι γνωστή για τις επιβλητικές 
τις βίλες που είναι χτισμένες στα παράλια της λίμνης. 
Μερικές από τις πιο γνωστές είναι η διάσημη Villa Carlotta, 
η Villa D’ Este και η Villa del Balbianello. Θα δούμε τον 
καθεδρικό ναό, την παλιά πόλη με τα στενά σοκάκια της. 
Σας προτείνουμε μια βόλτα με καραβάκι για να απολαύσετε 
τη μοναδική θέα των Άλπεων. Μεταξύ άλλων θα δούμε τα 
χωριά Tavernola, Cernobbio, Moltrasio, Torno που είναι 
μια εμπειρία που δεν πρέπει να λείπει από το ταξίδι σας. 
Τέλος, επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα Κόμο-Λίμνη Ματζόρε-Stresa-Cannobio
Πρόγευμα. Θα αναχωρήσουμε για τη λίμνη Ματζόρε, μία 
από τις μεγαλύτερες και γνωστότερες λίμνες της Ιταλίας. 

Η διαδρομή γύρω από τη δυτική όχθη της λίμνης θα μας 
αποκαλύψει όλες τις ομορφιές της. Έπειτα αναχώρηση για 
τη λουλουδιασμένη κωμόπολη Stresa, με το ευχάριστο 
κλίμα και το πιο τουριστικό θέρετρο της λίμνης, 
γνωστό για τους ευωδιαστούς κήπους της και για την 
αλησμόνητη θέα που προσφέρει στα απέναντι μυροβόλα 
νησάκια Borromean. Χρόνος ελεύθερος για προαιρετική 
κρουαζιέρα με το καραβάκι στο νησάκι Ίζολα Μπέλα 
όπου βρίσκεται το παλάτι Borromeo περιτριγυρισμένο 
από έναν πανέμορφο κήπο στολισμένο με υπέροχα 
σιντριβάνια, αγάλματα, τεχνητές σπηλιές και σπάνια 
φυτά. Μετά από έναν ευχάριστο περίπατο σε αυτόν τον 
όμορφο κήπο, κατευθυνόμαστε προς το διπλανό νησάκι 
Isola dei Pescatori (το νησί των ψαράδων), ένα ιδιαίτερα 
γραφικό χωριό με στενά δρομάκια, αρχαία σπίτια και 
απίστευτη ατμόσφαιρα. Επόμενη επίσκεψη το Cannobio. 
Η γαλήνη που είναι ικανό να σας προσφέρει το Cannobio 
δεν συγκρίνεται με τίποτα. Ατμοσφαιρικό, χωρίς πολλή 
κίνηση, με παλιά πόλη, γραφικά στενά, λόφους για βατές 
πεζοπορίες και μια λαϊκή αγορά γεμάτη ντόπια καλούδια. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα Κόμο - Λουγκάνο
Πρόγευμα και αναχώρηση για Ελβετία. Υπέροχα τοπία 
μας οδηγούν στο Λουγκάνο, στην πόλη που χτυπά με την 
ακρίβεια ελβετικού ρολογιού και είναι χτισμένη επάνω 
στην ομώνυμη λίμνη. Η ομορφιά της δεν οφείλεται μόνο 
στη φύση, αλλά κυρίως στους κατοίκους της, που έχουν 
φροντίσει να τη διατηρούν τόσο παραδοσιακή όσο και 
σύγχρονη. Στην περιήγηση που ακολουθεί, θα δούμε 
τον καθεδρικό ναό του Σαν Λορέντζο, το μουσείο της 
Βίλας Τσάνι (νεοκλασικού ρυθμού, στεγάζει το Δημοτικό 
Μουσείο) και την εκκλησία της Σάντα Μαρία ντέλι Άντζολι.. 
Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Κόμο - Μιλάνο (περιήγηση πόλης) - 
Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μιλάνο. Άφιξη και θα 
επισκεφθούμε την Πιάτσα ντελ Ντουόμο που αποτελεί 

ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ-
ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΚΟΜΟ-ΛΟΥΓΚΑΝΟ 5 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines • 
Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως 
αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων • 
Checkpoints €20 • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους • 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΔΏΡΟ ΛΟΥΓΚΑΝΟ
την κεντρική πλατεία την πόλης και πήρε το όνομά της 
από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου, έδρα του 
αρχιεπίσκοπου της πόλης και από τους σημαντικότερους 
καθεδρικούς ναούς παγκοσμίως. Θα περπατήσουμε 
στη γκαλέρια Βιττόριο Εμμανουέλε Β΄ με τις πολυτελείς 
μπουτίκ και εστιατόρια, αφιερωμένη στον πρώτο βασιλιά 
της ομόσπονδης Ιταλίας. Ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας 
στην όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η «Σκάλα του Μιλάνου» 
που αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του 
κόσμου και πήρε το όνομα της από την εκκλησία που 
βρισκόταν στην ίδια θέση, την Αγία Μαρία della Scala. 
Το απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.
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5 ημέρες 24 & 29/12
Θεσ/νίκη-Αθήνα 06:25-07:15 Α3 7101 

Αθήνα-Μιλάνο 08:35-10:10 Α3 660
Μιλάνο-Αθήνα 18:00-21:30 Α3 665

 Αθήνα-Θεσ/νίκη 23:15-00:10 Α3 7136

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Περιλαμβάνονται • Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean 
Airlines. • Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*, όπως 
αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα στο χώρο 
του ξενοδοχείου καθημερινά. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 
εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν 
περιλαμβάνονται • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων. • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. • 
Είσοδος στο Ωκεανογραφικό Μουσείο. • Checkpoint 20 € • 
Δημοτικός φόρος ξενοδοχείου το άτομο τη βραδιά (Νίκαια 
2,20 € & Μιλάνο 2€) • Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο και ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα

1η ημέρα Πτήση για Μιλάνο - Νίκαια
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη, 
επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για τη 
κοσμοπολίτικη Νίκαια. Στη πανοραμική μας περιήγηση 
Θα διασχίσουμε την Προμενάντ Ντες Αγκλαίς (λεωφόρος 
των Άγγλων) τον διάσημο παραλιακό δρόμο της πόλης, με 
τα υπέροχα κτίρια της Μπέλ επόκ όπως το Νεγκρέσκο ,το 
Παλαί ντε λα Μεντιτερανέ, θα δούμε την πλατεία Mασενά 
, την βιβλιοθήκη της πόλης (το τετράγωνο κεφάλι), το 
Ακρόπολις (το συνεδριακό κέντρο της πόλης) και θα 
καταλήξουμε στον λόφο Σιμιέζ εκεί όπου ξεκίνησε η 
ιστορία της πόλης. Στην διαδρομή μας θα περάσουμε 
από την αριστοκρατική συνοικία Σιμιέζ με τα υπέροχα 
αρχοντικά του 19ου αιώνα ανάμεσα στα οποία και το παλάτι 
Regina κατοικία της βασίλισσας της Αγγλίας Βικτόρια. Στον 
λόφο θα επισκεφτούμε την εκκλησία και τους κήπους του 
Φραγκισκανού Μοναστηριού. Στην συνέχεια μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα κάνουμε 
την βόλτα μας στην παλιά πόλη όπου μεταξύ άλλων θα 
δούμε την Όπερα, το Δημαρχείο, το Δικαστικό Μέγαρο, το 
παλάτι Ρούσκα, και τον Καθεδρικό Ναό.

2η ημέρα Νίκαια – Kάννες - Σαιντ Πωλ Ντεβάνς
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την 
αδιαμφισβήτητη “βασίλισσα” της Κυανής Ακτής τις Κάννες 
με την περίφημη Κρουαζέτ, έναν από τους πιο διάσημους 
δρόμους του κόσμου. Θα δούμε τα υπέροχα κτίρια, και 
τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, που χρονολογούνται 
από την εποχή της Μπελ Εποκ, καθώς και το Παλάτι του 
Φεστιβάλ των Καννών. Στη συνέχεια της διαδρομής μας 
αναχώρηση για το Σαιντ Πωλ Ντε Βανς το πιο διάσημο 
μεσαιωνικό χωριό της Κυανής Ακτής περιτριγυρισμένο 
από τα τείχη του Φραγκίσκου του Πρώτου, όπου και αυτό 
αποτελεί καταφύγιο πολλών ζωγράφων και καλλιτεχνών. 
Επιστροφή στην Νίκαια νωρίς το απόγευμα. Για το βράδυ 
σας προτείνουμε προαιρετικά έξοδο στο κοσμοπολίτικο 
Μόντε Κάρλο.

3η ημέρα Νίκαια – Μουσείο Fragonard/Ez - 
Mονακό
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό 
χωριό Εζ, για να επισκεφθούμε το εργοστάσιο 
παραγωγής αρωμάτων Fragonard. Επόμενη επίσκεψη 
το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μονακό, που είναι το 
πιο πυκνοκατοικημένο κράτος στον κόσμο και οι κάτοικοί 
του αποκαλούνται Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική μας 
περιήγηση θα δούμε το παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη 
κυβερνητική έδρα του Πριγκιπάτου και κατοικία της 
βασιλικής οικογένειας των Γκριμάλντι από τον 13ο αιώνα, 
τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και τέλος θα 
επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό Μουσείο που διεύθυνε 
για αρκετά χρόνια ο διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό, 
και θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε περισσότερα 
από 4.000 είδη ψαριών. Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο 
της πόλης. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο 
μας.

4η ημέρα Nίκαια – Λάκο Ματζόρε – Μιλάνο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε τη 
Λάγκο Ματζόρε (Μεγάλη Λίμνη), σημαντικός τουριστικός 
προορισμός που στις όχθες της βρίσκονται αρκετά 
τουριστικά θέρετρα. Βρίσκεται στις νότιες Άλπεις, στα 
σύνορα Ιταλίας και Ελβετίας. Η λίμνη βρίσκεται στην 
Ιταλία στις περιφέρειες Πεδεμόντιο και Λομβαρδία και 
στο Ελβετικό καντόνι Τιτσίνο, με το νησάκι Ίζολα Μπέλα, 
και το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι της αριστοκρατικής 
οικογένειας των Μπορομέι, και την Ίζολα ντέι Πεσκατόρι 
(Νησί των Ψαράδων). Αργά το απόγευμα μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο.

5η ημέρα Μιλάνο (περιήγηση & Shopping) – 
Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στη πανοραμική περιήγηση μας 
στη πόλης της μόδας Θα δούμε την Πιάτσα ντελ Ντουόμο 
που είναι η κεντρική πλατεία την πόλης και πήρε το όνομα 
της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου, την 
Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που πήρε το όνομα της από 

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑ
ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ

τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας και την Όπερα Λα 
Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του Μιλάνου, είναι ένα από τα 
πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε το όνομα 
της από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, την 
Αγία Μαρία Ντέλα Σκάλα. H μαγευτική Γκαλερία Βιτόριο 
Εμμανουέλε που δεν είναι τυχαία γνωστή ως το «σαλόνι 
του Μιλάνου», με την εντυπωσιακή θολωτή στοά, 
αποτελεί σήμα κατατεθέν του shopping, με καταστήματα 
μεγάλων οίκων αλλά κι εστιατόρια και cafe. Επίσης, ο 
πεζόδρομος Κόρσο Βιτόριο Εμμανουέλε είναι ιδανικός 
για shopping για όλα βαλάντια. Χρόνος ελεύθερος ως την 
ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για τη πτήση 
επιστροφής μας.
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ΡΩΜΗ «Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ» 5 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται • Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Θεσ/νίκη -  Αθήνα – Ρώμη // Ρώμη – Αθήνα - Θεσ/νίκη • Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*. • Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο 
του ξενοδοχείου • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. • Επίσημος ξεναγός στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου & στα Μουσεία του Βατικανό. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνονται • Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων • Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Ρώμη 6€ το άτομο τη διανυκτέρευση) • Checkpoints 20€ το άτομο • Πακέτο Βατικανό 28€ το άτομο (εισιτήριο μουσείου, προκράτηση & ραντεβού για αποφυγή ουράς κατά την 
είσοδο στα μουσεία, ακουστικά για τη ξενάγηση του Αγίου Πέτρου) • Ημερήσια Εκδρομή στη Φλωρεντία (παρουσία του συνοδού της εκδρομής & επίσημου ξεναγού 50€ το άτομο • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι σε 
μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

1η ημέρα Πτήση Για Ρώμη – Περιήγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Ρώμη. Άφιξη 
και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης από το Κολοσσαίο, 
το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο 
του κόσμου. Στη συνέχεια, θα θαυμάσουμε τη ρωμαϊκή 
αγορά που ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο 
εξουσίας της αυτοκρατορίας. Σήμερα, αποτελεί έναν από τους 
σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Στην 
Piazza Venezia θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο 
αφιερωμένο στον Vittorio Emanuele II, τον πρώτο βασιλιά της 
σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας. Το μνημείο περιέχει τον Τάφο του 
Άγνωστου Στρατιώτη με την αιώνια φλόγα, χτισμένο κάτω από 
το άγαλμα της Ιταλίας μετά τον Ά  Παγκόσμιο Πόλεμο. Βρίσκεται 
μπροστά από τον λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από 
τους επτά ιστορικούς λόφους που ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη. 
Επίσης θα δούμε την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον 
ιππόδρομο, τις θέρμες του Καρακάλα, την πολύβουη Piazza Di 
Spagna και θα φτάσουμε στη φημισμένη κρήνη της Fontana 
Di Trevi. Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.
 
2η ημέρα Ρώμη - Βατικανό (Μουσεία & Άγιος Πέτρος)
Πρόγευμα. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο κράτος του Βατικανού, 
για να ξεναγηθούμε στα μουσεία του Βατικανού, από τα 
σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε τις αίθουσες των 
γλυπτών, των χαλιών και των παπύρων, των αυτοκρατόρων και 
θα καταλήξουμε στη διάσημη Καπέλα Σιστίνα (Capella Sistina), 
το παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού, της κατοικίας 
του Πάπα της Καθολικής Εκκλησίας, του οποίου η οροφή 
ζωγραφίστηκε από τον Μιχαήλ Άγγελο (Michelangelo). Μετά 
θα περάσουμε στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη 
εκκλησία του κόσμου, που θα μας εντυπωσιάσει με τον πλούτο 
και την επιβλητικότητά της. Μεταξύ άλλων, θα δούμε την Πιετά 
του Μιχαήλ Άγγελου & τον τεράστιο μπρούτζινο άμβωνα που 
δεσπόζει πάνω από τον Παπικό Βωμό έργο του Μπερνίνι. 
Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
 
3η ημέρα Ρώμη – Προαιρετική ημερήσια εκδρομή στη 
Φλωρεντία
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε 
ημερήσια εκδρομή για την πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την 
υπέροχη Φλωρεντία. Με τη βοήθεια του ξεναγού μας θα 
δούμε την Πιάτσα ντε λα Σινιορία (Piazza Della Signoria), την 
εκκλησία Σάντα Κρότσε (Santa Croce) με τους τάφους του 
Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκιο (Ponte Vecchio) και 
την ιστορική πλατεία του Καθεδρικού Ναού με το καμπαναριό, 
την Παναγία των Λουλουδιών (Santa Maria Del Fiore) και το 

ιστορικό βαπτιστήριο. Θα επισκεφθούμε το σπίτι του Δάντη, 
του μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε ένα 
πέρασμα από το Ναό του Ορσανμικέλε (Orsanmichele), ενώ 
δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα (Piazza della Repubblica) με τα ιστορικά καφέ Gilli 
και Paszkowski και την περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας (Arch of 
Triumph). Επιστροφή στη Ρώμη. 
 
4η ημέρα Ρώμη – Προαιρετική περιήγηση Piazza 
Navona – Πάνθεον – Piazza del Popolo
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την όμορφη 
και γοητευτική τετράγωνη πλατεία που είναι γεμάτη με 
εστιατόρια και υπαίθριους ζωγράφους. Αυτή ήταν η θέση των 
αθλητικών εκδηλώσεων κατά τον 1ο αιώνα μ.Χ. Στην πλατεία θα 
θαυμάσουμε τις τρεις Κρήνες με πιο εντυπωσιακή την περίφημη 
Κρήνη του Μπερνίνι, των τεσσάρων ποταμών με καθένα από 
τα αγάλματα να αντιπροσωπεύουν ένα ποτάμι από διαφορετική 
ήπειρο. Πολύ κοντά μας βρίσκεται ο τελευταίος παγανιστικός 
ναός της Ρώμης, που παραμένει εντυπωσιακά άθικτος, ένα 
μεγάλο κατόρθωμα θεωρώντας ότι αρχικά κατασκευάστηκε το 
27 π.Χ. και αργότερα ξαναχτίστηκε στις αρχές του 2ου αιώνα 
μ.Χ. μετά από ζημιές από πυρκαγιά. Ένας βωμός προστέθηκε 
αργότερα για τη χριστιανική λατρεία μετά η χώρα εγκατέλειψε 
την ειδωλολατρική θεούς του. Μετά την Αναγέννηση, το 
Πάνθεον πήρε ακόμα ένα ρόλο ως ένας καθορισμένος τάφος 
για κάποιους καλλιτέχνες και ελίτ της πόλης, όπως τον ζωγράφο 
Ραφαήλ και πρώην βασιλείς της Ιταλίας. Η αρχιτεκτονική 
του Πάνθεον έχει εμπνεύσει αντιγραφείς σε όλο τον κόσμο 
με τις κολώνες της φτάνοντας προς τον ουρανό, επεκτατική 
εσωτερικά, με εντυπωσιακό θόλο και με τον ήλιο να λάμπει μέσα 
από την oculus, μια τρύπα 27-πόδι στο κέντρο της ροτόντας. Θα 
κλείσουμε την ξενάγησή μας στην πλατεία με τον Αιγυπτιακό 
Οβελίσκο του Ραμσή ΙΙ, το οποίο αρχικά βρισκόταν στο Circus 
Maximus. Στην πλατεία βρίσκεται και η περίφημη εκκλησία 
Santa Maria den Popolo, η οποία ανακατασκευάστηκε από 
Baccio Pontelli και Andrea Bregno τον 15ο αιώνα και πρόσοψη 
τροποποιήθηκε από Bernini τον 17ο αιώνα. Η εκκλησία περιέχει 
τις καμβάδες Cerasi Chapel of Caravaggio (Σταύρωση του Αγίου 
Πέτρου και την ανασυγκρότηση του Αγίου Παύλου). Η Chigi 
Chapel σχεδιάστηκε από τον Raphael και έχει γλυπτά από Bernini 
και Lorenzetto - ο θόλος είναι διακοσμημένο με ψηφιδωτά 
Ραφαήλ.
 
5η ημέρα Ρώμη - Πτήση επιστροφής 
Πρόγευμα και η μέρα σας ελεύθερη για ψώνια σε μία από τις 
γνωστότερες αγορές του κόσμου. Στη συνέχεια μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

5 
ημ

έρ
ες

22,23/12 & 02/01
Θεσ/νίκη-Αθήνα 06:25-07:15 Α3 7101

Αθήνα-Ρώμη 08:45-09:50 Α3 650
Ρώμη-Αθήνα 17:25-20:25 Α3 655

Αθήνα - Θεσ/νικη 22:00-22:50 Α3 7132

ΑΝ
ΑΧ

ΩΡ
ΗΣ

ΕΙ
Σ

5 
ημ

έρ
ες

24/12
Θεσ/νίκη-Αθήνα 06:25-07:15 Α3 7101

Αθήνα-Ρώμη 08:45-09:50 Α3 650
Ρώμη-Αθήνα 17:25-20:25 Α3 655

Αθήνα - Θεσ/νικη 23:15-00:10 Α3 7136
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1η ημέρα Πτήση για Φρανκφούρτη - Στρασβούργο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Φρανκφούρτη. 
Άφιξη και κατευθυνόμαστε στην πρωτεύουσα της Αλσατίας, 
Στρασβούργο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Εφόσον οι 
συνθήκες το επιτρέψουν, θα έχουμε μια πρώτη γνωριμία με την 
πόλη με τη βοήθεια του αρχηγού μας.

2η ημέρα Στρασβούργο - Μέλανας Δρυμός 
(Swartzwald) & Χωριά Ωρολογοποιών - 
Φράιμπουργκ
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα η ημέρα μας 
είναι αφιερωμένη στην πανέμορφη και δασώδη περιοχή του 
Μέλανα Δρυμού που βρίσκεται ανάμεσα στον ποταμό Ρήνο 
και τις πηγές του Δούναβη. Θα θαυμάσουμε χωριά, αγροικίες, 
λίμνες, ρυάκια, αλπικά λιβάδια και καταρράκτες. Φθάνοντας 
στο Schonachbach, θα δούμε το μεγαλύτερο ρολόι-κούκο στον 
κόσμο. Επόμενη στάση οι καταρράκτες Triberg μέσα σε μία 
καταπράσινη τοποθεσία με τα νερά να πέφτουν από ύψος 163μ. 
Θα επισκεφθούμε τα ξακουστά καταστήματα των ωρολογοποιών. 
Συνεχίζουμε για τη λίμνη Titisee, τη μεγαλύτερη φυσική λίμνη 
του Μέλανα Δρυμού που βρίσκεται σε υψόμετρο 850μ. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το Φράιμπουργκ που αποτελεί μια 
από τις πιο όμορφες και ζωηρές παλιές πόλεις της Γερμανίας και 
ιστορική πανεπιστημιούπολη. Η παλιά πόλη είναι ένα κόσμημα 
γοτθικής και αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής που αιχμαλωτίζει 
το βλέμμα. Στο κέντρο της Munsterplatz θα θαυμάσουμε έναν 
από τους ωραιότερους γοτθικούς καθεδρικούς ναούς του 
κόσμου και θα δούμε τις κομψές αριστοκρατικές κατοικίες 
της Franziskanergrasse, όπου έζησε ο σπουδαίος Ολλανδός 
φιλόσοφος Έρασμος. Επιστροφή στο Στρασβούργο.

3η ημέρα Στρασβούργο (περιήγηση πόλης) - 
Προαιρετική κρουαζιέρα στον ποταμό Ιλ
Πρόγευμα και περιήγηση στο Στρασβούργο. Θα επισκεφτούμε 
το ιστορικό κέντρο της πόλης, το ονομαζόμενο και «Petite 
France» (Μικρή Γαλλία). Έχει χαρακτηρισθεί ως αξιοθέατο 
παγκόσμιας κληρονομιάς από την Unesco. Οι εικόνες που 
χαρίζει απλόχερα στους επισκέπτες της η «Μικρή Γαλλία» είναι 
πανέμορφες, σχεδόν παραμυθένιες, και άνετα προσφέρονται 
για καρτ-ποστάλ. Μικρές παρόχθιες κατοικίες του 16ου και 17ου 
αιώνα με ξύλινο σκελετό. Επισκεφθείτε οπωσδήποτε το φράγμα 
Vauban (17ου αιώνα) και τις πολυφωτογραφημένες μεσαιωνικές 
γέφυρες Ponts Couverts με τους τέσσερις πύργους του 14ου 
αιώνα. Άλλα σημαντικά αξιοθέατα που θα επισκεφτούμε 
είναι ο καθεδρικός ναός της Παναγίας από ροζ γρανίτη και 

κορυφαίο δείγμα γοτθικής τέχνης, η maison Kammerzell, το 
αστρονομικό ρολόι της πόλης και το παλάτι Rohan που πλέον 
φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές εκθέσεις. Χρόνος ελεύθερος 
και για όσους επιθυμούν, προαιρετικά κρουαζιέρα στον 
παραπόταμο του Ρήνου, Ιλ. Θα πλοηγηθούμε στα στενά υδάτινα 
μονοπάτια του, όπου θα δούμε τα κουκλίστικα σπίτια με τα 
λουλουδιασμένα μπαλκόνια που καθρεπτίζονται στα ασάλευτα 
νερά των καναλιών. Οι παραδοσιακές γέφυρες που ενώνουν τις 
όχθες, ενισχύουν και αναδεικνύουν τη γραφικότητα του τοπίου.

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

5η ημέρα Στρασβούργο - Μπάντεν-Μπάντεν - 
Χαϊδελβέργη
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για 
το Baden-Baden. Λένε ότι αναγράφεται δύο φόρες το όνομα 
της πόλης λόγω της ομορφιάς της. Είναι κτισμένη σε μπαρόκ 
ρυθμό, καταπράσινη πόλη με μεγάλα πάρκα και φημίζεται 
για τα θερμά λουτρά της. Μπορείτε να κάνετε περιήγηση της 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ - 
ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ-ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ 6 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Θεσ/νίκη – 
Φρανκφούρτη – Θεσ/νίκη • Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
4* - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το 
παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός 
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων • Κρουαζιέρα στον 
ποταμό Ιλ • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται

πόλης είτε με άμαξες, είτε με τα ειδικά λεωφορεία. Αξίζει να 
επισκεφθείτε το καζίνο για να θαυμάσετε το υπέροχο κτίριο. 
Αναχωρούμε για την παραμυθένια Χαϊδελβέργη, έδρα του 
παλαιότερου πανεπιστημίου της Γερμανίας, που είναι κτισμένη 
στις όχθες του ποταμού Neckar και στη σκιά του κάστρου Σλος. 
Θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο, όπου 
θα θαυμάσουμε πολλές μεσαιωνικές και νεότερης περιόδου 
εκκλησίες, όπως αυτή του Αγίου Πνεύματος αλλά και των 
Ιησουϊτών. Επίσης, θα δούμε τον δρόμο των φιλοσόφων από 
τον οποίο έχει κανείς την πιο ωραία θέα στην πόλη, το ιστορικό 
κέντρο με τον πεζόδρομο Hauptstrasse που θεωρείται ο 
μεγαλύτερος της Γερμανίας και ένας από τους μεγαλύτερους της 
Ευρώπης, με μήκος 1,6 χλμ. Στην πόλη επίσης εντυπωσιάζουν η 
λεγόμενη «φυλακή των φοιτητών», ο «πύργος των μαγισσών», 
που είναι τμήμα του μεσαιωνικού οχυρωματικού τείχους, το 
ξενοδοχείο Zum Ritter, το οποίο χρονολογείται από το 1592 και 
η παλιά γέφυρα που ενώνει την πόλη με την απέναντι όχθη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Χαϊδελβέργη - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης 
για την πτήση της επιστροφής.

6 ημέρες 24/12
Θεσ/νίκη-Φρανκφούρτη 15:35-17:10 Α3 530
Φρανκφούρτη-Θεσ/νίκη 11:15-14:50 Α3 531

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
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1η ημέρα Αναχώρηση - Πτήση για Βαρσοβία - Κρακοβία 
(περιήγηση)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Κρακοβία που 
αποτελεί στολίδι της χώρας με ανεξάντλητη ιστορία. Κοιτίδα του 
μεσαιωνικού εμπορίου και μεγάλο κέντρο τεχνών και επιστημών 
κατά τον 16ο αιώνα, διατηρεί μέχρι σήμερα την αρχοντιά του 
Παλαιού Κόσμου. Βρίσκεται κτισμένη στις όχθες του Βιστούλα και 
συνιστά το πολιτιστικό κέντρο της χώρας. Η παλιά πόλη βρίσκεται 
στη λίστα των μνημείων της Unesco. Αποτελεί το θρησκευτικό 
και πνευματικό κέντρο της χώρας και ταυτίζεται με την ιστορία 
της Πολωνίας. Το πρώτο οχυρό κτίστηκε στον λόφο Βαβέλ. Η 
πόλη απλώθηκε στην κοιλάδα του Βιστούλα και έπειτα κτίστηκαν 
πανεπιστήμια και εκκλησίες, αντικατοπτρίζοντας τον πλούτο τον 
μεσαιωνικών βασιλείων. Στην ξενάγησή μας, μεταξύ άλλων, 
θα δούμε τον λόφο Βαβέλ, τη γοτθικού ρυθμού μητρόπολη της 
Κρακοβίας, όπου γινόταν η στέψη και ο ενταφιασμός των πολωνών 
βασιλέων, τη μεγάλη πλατεία Κεντρικής Αγοράς Ρίνεκ Γκλόβνι με 
την παλιά μεσαιωνική αγορά υφασμάτων που σήμερα φιλοξενεί 
τουριστικά καταστήματα, τον Πύργο του Δημαρχείου.

2η ημέρα Κρακοβία - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για τη 
Βιελίτσκα όπου τα αλατωρυχεία της αποτελούν τη ζωντανή 
απόδειξη του πανέμορφου και ιδιαίτερου κόσμου μας. Στις 
υπόγειες στοές των αλατωρυχείων του 13ου αιώνα που αποτελούν 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco, θα θαυμάσουμε 
το «Παρεκκλήσι της Αγίας Κίνγκα», έναν υπόγειο καθεδρικό 
ναό λαξεμένο εξ ολοκλήρου μέσα σε πετρώματα αλατιού με 
εκπληκτικά ανάγλυφα βιβλικών παραστάσεων και πολυέλαιους 
από κρυστάλλους αλατιού. Θα δούμε επίσης, φωσφορίζουσες 
λίμνες, αγάλματα του Ιησού, την Αγία Τράπεζα, όλα φτιαγμένα και 
σκαλισμένα πάνω στο αλάτι. Έπειτα επιστροφή στο ιστορικό κέντρο 
της Κρακοβίας όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο.

3η ημέρα Κρακοβία - Άουσβιτς - Βρότσλαβ
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και θα μεταβούμε στον 
ειδικά διαμορφωμένο μουσειακό χώρο του Άουσβιτς Ι και Άουσβιτς 

ΙΙ - Μπιρκενάου, όπου κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
έλαβε χώρα ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ιστορίας από 
τους Ναζί με αποτέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι να βρουν τον 
θάνατο. Η επίσκεψη αποτελεί μια από τις πιο συγκινητικές και 
διδακτικές εμπειρίες του ταξιδιού. Αφήνουμε τη νότια Πολωνία με 
προορισμό την πρωτεύουσα της Κάτω Σιλεσίας, το παραμυθένιο 
Βρότσλαβ. Η πόλη βρίσκεται κτισμένη σε 12 νησιά του ποταμού 
Όντερ, στα νερά του οποίου καθρεφτίζονται οι 112 γέφυρες και τα 
πανέμορφα κτίρια. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, την κεντρική πλατεία 
Ρίνεκ, μία από τις ωραιότερες της Ευρώπης, το Δημαρχείο, τον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή και το νησί Πιάσεκ. 
Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προτείνουμε 
περίπατο στο κέντρο της πόλης με την πανέμορφη πλατεία.

4η ημέρα Βρότσλαβ - Τσεστοχόβα (Μαύρη Παναγία) - 
Βαρσοβία
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την 
Τσεστοχόβα, πόλη όπου χτυπάει η καρδιά της Καθολικής Πολωνίας. 
Το μοναστήρι της Γιάσνα Γκόρα (Μαύρη Μαντόνα, ή Μαύρη Παναγία) 
διαθέτει την ομώνυμη εικόνα που θεωρείται το μεγαλύτερο 
θρησκευτικό κειμήλιο της Πολωνίας. Εκατομμύρια πιστοί από όλη 
τη χώρα, αλλά και από το εξωτερικό καταφθάνουν συνεχώς για να 
προσκυνήσουν την εικόνα της Παρθένου Μαρίας που θεωρείται 
θαυματουργή. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Βαρσοβία. Άφιξη 
στην αρχαία πρωτεύουσα των δουκών της Μαζοβίας, που κατέχει 
μια θέση στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Προτείνουμε το βράδυ περίπατο 
για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.

5η ημέρα Βαρσοβία
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείο και ακολουθεί ξενάγηση στα 
σημαντικότερα αξιοθέατα της ιστορικής πόλης που περιβάλλεται από 
παλιές οχυρώσεις. Θα ξεκινήσουμε από τους κήπους του ανακτόρου 
Λαζένκι που αποτελεί το μεγαλύτερο πάρκο στη Βαρσοβία. Θα 
δούμε το μνημείο αφιερωμένο στον Σοπέν και θα συνεχίσουμε τη 
διαδρομή μας προς την κεντρική πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό 
Ανάκτορο, πολύ καλό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής που λειτουργεί 

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines • Πέντε (5) διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • 
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. • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά 
• Εισιτήριο εισόδου Αλατωρυχεία Wieliczka περίπου €25 • Εισιτήριο 
εισόδου Auschwitz-Birkenau περίπου €20. Περιλαμβάνει ξενάγηση 2 1/2 
ωρών με ακουστικά. • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς 
χώρους • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

6 ΗΜΕΡΕΣ

ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ
     Πολωνία

σαν μουσείο, το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, 
από τα λίγα σημεία που σώθηκαν από τη ναζιστική λαίλαπα, το 
μνημειώδες Μέγαρο Πολιτισμού και Επιστήμης, το Μεγάλο Θέατρο 
Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι 
Κρασίνσκι, που θεωρείται από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης και 
το σπίτι της Μαρί Κιουρί που τιμήθηκε με Νόμπελ. Το απόγευμα 
προτείνουμε να περπατήσετε στους δρόμους της Βαρσοβίας, 
να επισκεφθείτε κάποιο από τα αμέτρητα πάρκα της πόλης ή να 
εξερευνήσετε τη λιγότερο τουριστική, δυτική όχθη του ποταμού 
Βιστούλα, διασχίζοντας μία από τις πολλές γέφυρες που ενώνουν 
τα δύο κομμάτια της πόλης.

6η ημέρα Βαρσοβία - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο της 
Βαρσοβίας. Πτήση επιστροφής και άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

6 ημέρες 21/12
Θεσ/νίκη-Αθήνα 07:20-08:10 Α3 7103
 Βαρσοβία-Αθήνα 09:05-10:40 Α3 870
Βαρσοβία-Αθήνα 17:05-20:35 Α3 873

Αθήνα-Θεσ/νίκη 22:00-22:50 Α3 7132

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
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MEΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΜΑΡΟΚΟΥ 8 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Πτήση για Μαρακές - 
Καζαμπλάνκα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μαρακές. Άφιξη 
και μεταφορά στην Καζαμπλάνκα, οικονομική πρωτεύουσα 
του Μαρόκου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Μεκνές - Φεζ
Πρόγευμα και θα ξεναγηθούμε στην κεντρική αγορά, στην 
πλατεία Ηνωμένων Εθνών, στην πλατεία Μοχάμεντ Ε’, στο 
μέγα τζαμί του Χασάν Β’ (εξωτερικά), στην παραλιακή λεωφόρο 
Κορνίς και την πλούσια συνοικία Άνφα με τον ιππόδρομο και τα 
γήπεδα γκολφ. Αναχώρηση για τη μητροπολιτική πρωτεύουσα 
του Μαρόκου, Ραμπάτ. Εκεί θα θαυμάσουμε το παλάτι του 
βασιλιά Χασάν Β ,́ το μαυσωλείο του Μοχάμεντ Ε ,́ τον πύργο 
Χασάν και την εντυπωσιακή Κάσμπα της Ουντάγια. Συνεχίζουμε 
για την πρώην αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές, όπου 
θα δούμε την ιστορική πλατεία Λαχεντίμ γνωστή ως πλατεία 
καταστροφής της μεγαλοπρεπής πόλης Μπαμπ ελ Μανσούρ και 
το παλάτι Μουλάι Ισμαήλ. Τέλος, άφιξη στην ιερή πόλη Φεζ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα Φεζ
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση στη μεγαλύτερη 
πόλη σε πληθυσμό μετά την Καζαμπλάνκα και μία από τις 
τέσσερις αυτοκρατορικές πόλεις, Φεζ. Η ξενάγηση στην πρώτη 
μουσουλμανική Μεντίνα ξεκινάει από το παλαιότερο οχυρωμένο 
τμήμα της πόλης με τα 9.202 σοκάκια. Εκεί θα δούμε εξωτερικά 
την κορανική σχολή Μπου Ανανία και την εβραϊκή συνοικία 
Μελλάχ, ενώ θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το παλάτι 
των Μερενίδων, το τζαμί Καραουίν που αποτελούσε ένα από 
τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του αραβικού τότε κόσμου και το 
μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα Φεζ - Μιντέλτ - Ερασίντια - Ερφούντ
Πρόγευμα και θα αφήσουμε τη Φεζ με προορισμό πόλεις και 
χωριά της οροσειράς του μέσου Άτλαντα. Θα περάσουμε από την 
ορεινή Ιφράν, το εμπορικό κέντρο Μιντέλτ και την Ερασίντια για 
να φτάσουμε στην Ερφούντ. Η πόλη ιδρύθηκε από τους Γάλλους 
σαν τοπικό διοικητικό κέντρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα Ερφούντ - Δώρο σαφάρι στη Μερζούγκα με 
τζιπ 4x4 - Τινερχίρ - Ελ Κελάα - Περιοχή Ουαρζαζάτ
Αφύπνιση νωρίς το πρωί για να ζήσουμε μια μοναδική εμπειρία. 
Θα αναχωρήσουμε για τους αμμόλοφους της Μερζούγκα 
με ειδικά διαμορφωμένα τζιπ 4x4 όπου θα απολαύσουμε 
την ανατολή του ηλίου. Ακολούθως θα διαδιασχίσουμε 
εντυπωσιακές οάσεις και θα περάσουμε από την Τινερχίρ, τη 
λεγόμενη «πόλη με τις χίλιες κάσμπες», την M’ Γκούνα Ελ Κελάα 

«πόλη των ρόδων» και την Σκούρα για να καταλήξουμε στην 
περιοχή της Ουαρζαζάτ, γνωστή και ως «πύλη της ερήμου» 
που αποτελούσε παλιότερα οχυρό των γάλλων λεγεωνάριων. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

6η ημέρα Ουαρζαζάτ - Μαρακές
Πρόγευμα και ακολουθεί ημέρα ξενάγησης στην Ουαρζαζάτ. 
Αποτελεί προπύργιο της ερήμου και διαθέτει δύο από τις 
ωραιότερες κάσμπες του Μαρόκου τις οποίες θα επισκεφθούμε. 
Η πρώτη γνωστή ως κάσμπα Ταουρίρτ (εξωτερική επίσκεψη) 
ήταν τόπος κατοικίας του πασά Ταμί Ελ Γκλάουι με πύργους 
που υψώνονται πάνω από τις σκεπές των παραδοσιακών 
σπιτιών. Η δεύτερη κάσμπα ονομάζεται Αΐτ Μπεν Xαντού, έχει 
χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
από την Unesco και έχει χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό για πολλές 
κινηματογραφικές ταινίες. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε 
στο Μαρακές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

7η ημέρα Μαρακές - Αποχαιρετιστήριο φοκλορικό 
θέαμα
Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές. Θα δούμε, μεταξύ 
άλλων, εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, σύμβολο του Μαρακές, 
το παλάτι Ελ Μπαχία και το μουσείο Νταρ Σι Σαΐντ, πανέμορφο 
ανάκτορο που στεγάζει μια εντυπωσιακή συλλογή μαροκινών 
λαϊκών τεχνών. Συνεχίζουμε με τη φημισμένη πλατεία Τζεμάα 
ελ Φνα γνωστή ως «Πλατεία των Θαυμάτων». Η Τζεμάα ελ 
Φνα αποτελεί σύμβολο του Μαρακές, όπου επί καθημερινής 
βάσης εκτυλίσσεται ένα μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν 
υπαίθριοι αυτοσχέδιοι πάγκοι-εστιατόρια, γητευτές φιδιών, 
παραμυθάδες, σε συνδυασμό πάντα με τα εκατοντάδες μαγαζιά 
που ξετρυπώνουν στις πιο απίθανες γωνίες των εμπορικών 
περιοχών που ονομάζονται σουκς. Η Μεντίνα του Μαρακές 
(παλιά πόλη) έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
της Unesco. Στη συνέχεια, προαιρετικά, θα περιηγηθούμε στα 
μονοπάτια του ολάνθιστου παραμυθένιου κήπου Μαζορέλ 
όπου βρίσκεται και το μνημείο για τον Yves Saint Laurent, ο 
οποίος εξασφάλισε τη διατήρηση των κήπων με προσωπική 
φροντίδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και στη συνέχεια 
θα μεταβούμε για το αποχαιρετιστήριο φολκλορικό γλέντι, όπου 
θα απολαύσουμε ένα φανταστικό θέαμα.

8η ημέρα Μαρακές - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και λίγος ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες αγορές 
σας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μαρακές για την πτήση 
επιστροφής.

Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Μεκνές - Φεζ - Ερφούντ - Ουαρζαζάτ - Μαρακές

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή με Aegean Airlines. • Μεταφορές 
από και προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού. • Διαμονή σε ξενοδοχεία 
4* και 5*. • Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο. • Φολκλορική βραδιά με 
ποτό. • Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
• Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός. • Τοπικοί ξεναγοί. • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι Αεροδρομίων • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. • Φιλοδωρήματα 20€

21/12 & 28/12

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
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1η ημέρα – Πτήση για το Ντουμπάι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ντουμπάι μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού. Διανυκτέρευση εν πτήση.

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

3η ημέρα – Χρόνος ελεύθερος για Shopping & 
Απογευματινό Σαφάρι στην έρημο με 4x4 & βεδουίνικη 
βραδιά & ΒΒQ Δείπνο
Πρωινό και προτείνουμε να επισκεφθείτε το Mall of Emirates, με 
το χιονοδρομικό κέντρο της πόλης για συνέχεια του shopping. Το 

απόγευμα μας περιμένει περιπέτεια στην Αραβική έρημο. Μέσω 
μιας όμορφης διαδρομής θα κατευθυνθούμε έξω από την πολύβουη 
πόλη, με κατεύθυνση τα σύνορα με το Ομάν, όπου το τοπίο αρχίζει 
να παίρνει ένα καστανό χρώμα από τους αμμόλοφους της ερήμου. 
Συγκέντρωση με όλα τα άλλα τζιπ για αναμνηστική φωτογραφία, 
πριν το ξεκίνημα μιας διαφορετικής δραστηριότητας, που θα σας 
κάνει να νιώσετε σαν να κάνετε σερφινγκ σε κύματα. Ακολουθεί 
στάση σε εκτροφείο καμήλων και ενώ ο ήλιος έχει ήδη αρχίσει να 
δύει και να παίζει με τα χρώματα της άμμου, μας δίνεται η ευκαιρία 
για υπέροχες φωτογραφίες με φόντο το ηλιοβασίλεμα στην 
έρημο. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε σε βεδουίνικες τέντες, 
όπου θα γευθούμε αραβικά εδέσματα και θα παρακολουθήσουμε 
παραδοσιακούς χορούς. Έξω από τις τέντες θα μπορέσουμε επίσης 
να κάνουμε βόλτα με καμήλες, καθώς και σερφινγκ με ιστιοσανίδα 
στην άμμο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα – Ντουμπάι - Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου 
Ντάμπι και στο Yas Island με γεύμα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα των Αραβικών 
Εμιράτων, το Άμπου Ντάμπι. Η πρώτη στάση της διαδρομής μας 
θα είναι στο περίφημο θεματικό πάρκο της Φεράρι, στο νησί Γιαζ, 
δίπλα από τις εγκαταστάσεις της Formula 1. Συνεχίζουμε για το 
κέντρο της πόλης, διασχίζοντας την κοσμοπολίτικη παραλιακή 
λεωφόρο Corniche. Θα θαυμάσουμε από τη μαρίνα του Άμπου 
Ντάμπι, το 7* ξενοδοχείο Emirates Palace, υπόδειγμα πολυτελούς 
αραβικής αρχιτεκτονικής και το White Palace, τη νέα κατοικία της 
βασιλικής οικογένειας. Στάση για φαγητό και ακολουθεί η επίσκεψη 
του Μεγάλου Λευκού Τζαμιού, κατασκευασμένου από μάρμαρο 
και χρυσό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Ντουμπάι αργά το 
απόγευμα. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο.

5η ημέρα – Ντουμπάι (Ημέρα ελεύθερη για βόλτες και 
shopping)
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα για χαλάρωση στη θάλασσα με βόλτα 
στη μαρίνα του Ντουμπάι και το The Walk. Για τον απογευματινό 
σας καφέ ή δείπνο, σας προτείνουμε το υπέροχο ξενοδοχειακό 

more
a trip

THAN JUST

Περιλαμβάνονται • Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση σύμφωνα 
με τις παραπάνω πτήσεις • Μία αποσκευή 30kg και μία χειραποσκευή 8kg 
κατ’ άτομο • Μεταφορές από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι στο ξενοδοχείο 
της επιλογής σας • Διαμονή στο Ντουμπάι σε ξενοδοχείο της επιλογής 
σας • Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας. • Ξενάγηση μισής ημέρας 
στο Ντουμπάι με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό. • Ολοήμερη εκδρομή στο 
Άμπου Ντάμπι με γεύμα & με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό. • Σαφάρι στην 
έρημο με 4x4 και βεδουίνικη βραδιά με μπάρμπεκιου δείπνο & με επίσημο 
ελληνόφωνο ξεναγό. • Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων • 24ωρο 
τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης • ΦΠΑ Δεν περιλαμβάνονται • Φόρους αεροδρομίων 
και επίναυλος καυσίμων 370 € • Έξοδα προσωπικής φύσεως • Οτιδήποτε 
προαιρετικό η προτεινόμενο • Προαιρετικές εκδρομές η δραστηριότητες • 
Δημοτικό φόρο διαμονής (πληρωτέος τοπικά, περίπου 3 € σε 3* ξενοδοχείο, 
4 € σε 4* ξενοδοχείο, 5 € σε 5* ξενοδοχείο ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση)

20, 23, 27, 30/12 & 03/01

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

7 ημέρες / 5 διανυκτερεύσεις

Κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, χλιδή, πολυτέλεια & έρημος ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΞΕΝΑΓΟ

συγκρότημα Μαντινάτ Τζουμέιρα, για να απολαύσετε την όμορφη 
θέα στα κανάλια του και να φωτογραφήσετε το Μπουρζ αλ Αράμπ, 
πίνοντας το ποτό σας σε ένα από τα πολυάριθμα μαγαζάκια και 
εστιατόρια. Αξίζει να περιπλανηθείτε στο ομώνυμο σουκ, ένα μικρό 
παζάρι με παραδοσιακά αραβικά ενθύμια και να δοκιμάσετε ένα 
ναργιλέ ή Sisha, όπως είναι γνωστό.

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

7η ημέρα – Ντουμπάι – Πτήση επιστροφής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.

με πτήσεις μέσω Κων/πολης

Εγγυημένες θέσεις
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Περιλαμβάνονται • Αεροπορικό εισιτήριο. • Τέσσερεις (4) 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται 
στον τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου 
καθημερινά. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με 
πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. 
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων. • Κρουαζιέρα Δούναβη με ποτήρι σαμπάνια περίπου 
€15 το άτομο. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. • Είσοδοι σε 
μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά 
όπου απαιτείται. • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

BOYΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ
     Πράγα 5 ΗΜΕΡΕΣ

4η ημέρα Πράγα
Πρόγευμα και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση πόλης. 
Μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske 
namesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το 
ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της 
πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την 
πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské namesti), την Εθνική βιβλιοθήκη, το 
Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε στη πέτρινη γέφυρα 
του Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Θα συνεχίσουμε 
τη ξενάγησή μας στην Καστρούπολη όπου θα δούμε το μοναστήρι 
Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, 
την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό 
ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου κ.α Προτείνουμε 
να επιβιβαστούμε από την όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι 
όπου θα ακολουθήσει δίωρη κρουαζιέρα με γεύμα. Το βράδυ 
προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση Μαύρου θεάτρου.

5η ημέρα Πράγα - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

1η ημέρα Αναχώρηση για Βουδαπέστη
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση 
για σύνορα Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι, Νόβι 
Σαντ. Περνώντας τα σύνορα Ουγγαρίας φθάνουμε στη 
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βουδαπέστη (ξενάγηση πόλης) - 
Προαιρετική κρουαζιέρα Δούναβη
Πρόγευμα και η ημέρα είναι αφιερωμένη στη Βουδαπέστη. 
Υδάτινο σύνορο των δύο πλευρών της ουγγρικής πρωτεύουσας, 
ο Δούναβης βάζει τη δική του πινελιά γοητείας σε αυτή την 
πόλη-αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Στην περιήγησή μας θα 
δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, 
τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη 
λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ 
Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα 
των Λεόντων. Στον λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και 
την εκκλησία του Matthias, στην οποία γινόταν οι στέψεις των 
βασιλέων. Από το λόφο του Gellert θα έχουμε μία πανοραμική 
θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της 

ελευθερίας και το κάστρο, την Citadella. Για όσους το επιθυμούν 
προτείνουμε μια προαιρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου 
θα απολαύσουμε τα αξιοθέατα που βρίσκονται στις όχθες του 
ποταμού. Μία σίγουρα αξέχαστη εμπειρία.

3η ημέρα Βουδαπέστη - Βιέννη - Πράγα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας, 
Βιέννη. Άφιξη και θα επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της 
Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται 
ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούμε εξωτερικά το ανάκτορο 
Belvedere και θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του 
Ρινγκ όπου θα θαυμάσουμε τα σημοντικότερα 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 Τάματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Θα καταλήξουμε 
στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περπατήσουμε 
στην ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για την Πράγα. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και χρόνος ελεύθερος.

20/12
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1η ημέρα Αναχώρηση για Βουδαπέστη
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και 
αναχώρηση για σύνορα Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, 
Βελιγράδι, Νόβι Σαντ. Περνώντας τα σύνορα Ουγγαρίας 
φθάνουμε στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βουδαπέστη (ξενάγηση πόλης) - 
Προαιρετική κρουαζιέρα Δούναβη
Πρόγευμα και η ημέρα είναι αφιερωμένη στη Βουδαπέστη. 
Υδάτινο σύνορο των δύο πλευρών της ουγγρικής 
πρωτεύουσας, ο Δούναβης βάζει τη δική του πινελιά 
γοητείας σε αυτή την πόλη-αρχιτεκτονικό αριστούργημα. 
Στην περιήγησή μας θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με 
το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας 
και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα 
θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. 
Στον λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την 
εκκλησία του Matthias, στην οποία γινόταν οι στέψεις 
των βασιλέων. Από το λόφο του Gellert θα έχουμε μία 
πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε 
το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Citadella. 
Για όσους το επιθυμούν προτείνουμε μια προαιρετική 
κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου θα απολαύσουμε τα 
αξιοθέατα που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού. Μία 
σίγουρα αξέχαστη εμπειρία.

3η ημέρα Βουδαπέστη - Βιέννη (ξενάγηση 
πόλης)
Πρόγευμα και θα ακολουθήσει η ξενάγησή μας στην 
πόλη. Θα δούμε εξωτερικά το ανάκτορο Μπελβεντέρε 
και θα περιηγηθούμε στην 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. Θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία 
της ελληνικής παροικίας. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

4η ημέρα Βιέννη - Ανάκτορο Σένμπρουν - Πτήση 
επιστροφής
Πρόγευμα και θα μεταβούμε στο ανάκτορο και στον κήπο 
του Schönbrunn, που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών, 
πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. 
Στα πολυτελή του δωμάτια φιλοξένησε ανά τις εποχές 
τη Μαρία Θηρεσία, την αυτοκράτειρα Σίσσυ, τη Μαρία 
Αντουανέτα, το Μέγα Ναπολέοντα αλλά και την πρώτη 
παράσταση, στην αίθουσα με τους καθρέπτες, ενός 
εξάχρονου πιανίστα με το όνομα Μότσαρτ. Στη συνέχεια 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

BOYΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται • Αεροπορικό εισιτήριο. • Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα 
στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. 
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνονται • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. • Κρουαζιέρα Δούναβη με ποτήρι σαμπάνια περίπου €15 
το άτομο. • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. • Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

21/12
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1η ημέρα Αναχώρηση για Ζάγκρεμπ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και 
αναχώρηση για τα σύνορα των Ευζώνων. Συνεχίζουμε 
για Νις και Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα της 
Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για 
μια βόλτα - γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα Ζάγκρεμπ - Γκρατς - Βιέννη
Πρόγευμα και θα μεταβούμε στο πανέμορφο Γκρατς τη 
δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Αυστρίας. Η παλιά πόλη 
του Γκρατς είναι ένα από τα καλύτερα διατηρητέα κέντρα 
πόλεων στην κεντρική Ευρώπη και το 1999 προστέθηκε 
στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
της Unesco. Τα σημαντικότερα αξιοθέατα της είναι η 
Χάουπτπλατς, η τριγωνική πλατεία στην καρδιά της Παλιάς 
Πόλης, το νέου αναγεννησιακού ρυθμού Δημαρχείο, ο 
καθεδρικός ναός, το τοπικό Κοινοβούλιο Λαντχάουζ και 
το μαυσωλείο του αυτοκράτορα Φερδινάρδου του Β .́ Θα 
αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της Αυστρίας, την 
αυτοκρατορική Βιέννη. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την 
πρωτεύουσα του βαλς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Βιέννη
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο 
του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την 
Όπερα, το Τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του 
Φραγκίσκου Iωσήφ, το νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το 
Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό Aνακτορικό 
Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, 
τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία του Αγίου 
Καρόλου. Θα δούμε εξωτερικά και το ανάκτορο Belvedere, 
σύμπλεγμα μπαρόκ παλατιών και κήπων που δεσπόζει σε 
καταπράσινο λόφο της πόλης. Στη συνέχεια, θα δούμε 
την Ελληνική γειτονιά με την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, 
τον Άγιο Στέφανο, όπου θα θαυμάσουμε την εξωτερική 
πρόσοψη, την Πλατεία Μαρκτ - Κρήνη αφιερωμένη στο 
Γάμο του Ιωσήφ με τη Μαρία, την Πλατεία Γκράμπεν με 
τον μεγαλοπρεπή στύλο της Πανώλης ή αλλιώς στύλο της 
Αγίας Τριάδας, ο οποίος απεικονίζει έναν άγιο και έναν 
άγγελο που παρακολουθούν την εξόντωση μίας μάγισσας. 
Η μάγισσα αυτή, στην ουσία, είναι η πανούκλα. Ελεύθερος 
χρόνος για τις εορταστικές σας αγορές.

4η ημέρα Βιέννη - Ανάκτορο Σένμπρουν - Πτήση 
επιστροφής
Πρόγευμα και θα μεταβούμε στο ανάκτορο και στον κήπο 
του Schönbrunn, που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών, 
πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. 
Στα πολυτελή του δωμάτια φιλοξένησε ανά τις εποχές 
τη Μαρία Θηρεσία, την αυτοκράτειρα Σίσσυ, τη Μαρία 
Αντουανέτα, το Μέγα Ναπολέοντα αλλά και την πρώτη 
παράσταση, στην αίθουσα με τους καθρέπτες, ενός 
εξάχρονου πιανίστα με το όνομα Μότσαρτ. Στη συνέχεια 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΓΚΡΑΤΣ - ΒΙΕΝΝΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται 
• Αεροπορικό εισιτήριο. • Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα στον χώρο του 
ξενοδοχείου καθημερινά. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με 
πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. • Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά. • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς 
χώρους και γενικά όπου απαιτείται. • Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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1η ημέρα Πτήση για Βουδαπέστη - Προαιρετική 
κρουαζιέρα Δούναβη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, μεγαλοπρεπή Βουδαπέστη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Για όσους το επιθυμούν 
προτείνουμε μια προαιρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη, 
όπου θα απολαύσουμε τα αξιοθέατα που βρίσκονται στις 
όχθες του ποταμού. Μία σίγουρα αξέχαστη εμπειρία.

2η ημέρα Βουδαπέστη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και η ημέρα είναι αφιερωμένη στη Βουδαπέστη. 
Υδάτινο σύνορο των δύο πλευρών της ουγγρικής 
πρωτεύουσας, ο Δούναβης βάζει τη δική του πινελιά 
γοητείας σε αυτή την πόλη-αρχιτεκτονικό αριστούργημα. 
Στην περιήγησή μας θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με 
το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας 
και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα 
θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. 
Στον λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την 
εκκλησία του Matthias, στην οποία γινόταν οι στέψεις 
των βασιλέων. Από το λόφο του Gellert θα έχουμε μία 
πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το 
άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Citadella.

3η ημέρα Βουδαπέστη-Βιέννη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την αυτοκρατορική Βιέννη. 
Στην περιήγησή μας θα θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα 
της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, που 
θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούμε εξωτερικά 
το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε στην 
περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, όπου θα δούμε τα 
σημαντικότερα 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 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 5 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται • Αεροπορικό εισιτήριο. • Τέσσερεις (4) 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. 
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-
αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων. • Κρουαζιέρα Δούναβη με ποτήρι σαμπάνια περίπου €15 το 
άτομο. • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, 
θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. • Ό,τι 
δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.

Σημαντική σημείωση
Το παραπάνω πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα 
με αναχώρηση στις 18/12.

4η ημέρα Βιέννη - Μπρατισλάβα (περιήγηση 
πόλης) - Βελιγράδι
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και κατευθυνόμαστε 
στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Από τις ομορφότερες 

μητροπόλεις της Ευρώπης, η Μπρατισλάβα 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. 
Συνεχίζουμε για το Βελιγράδι. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

5η ημέρα Βελιγράδι - Επιστροφή
Πρόγευμα και μετά από μία σύντομη περιήγηση στα 
σημαντικότερα αξιοθέατα του Βελιγραδίου, αναχώρηση 
για τον δρόμο της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας το 
βράδυ.
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Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines • Επτά (7) 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας - όπως 
αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα 
με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-
αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
• Μεταφορά στη Disneyland • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων • Δημοτικοί φόροι 
ξενοδοχείων (2,60€ σε 4* ξενοδοχεία & 1,70€ σε 3* ξενοδοχεία 
το άτομο τη διανυκτέρευση) • Vaporetto για μεταφορά από 
Tronchetto στη Βενετία και αντίστροφα κατά την επιστροφή 
15€ ανά άτομο • Πακέτο Εισόδου Λούβρο (περιλαμβάνει 
επίσημο ξεναγό, εισιτήριο μουσείου, προκράτηση & ραντεβού 
εισόδου για αποφυγή ουράς κατά την είσοδο & ακουστικά) 25€ 
ενήλικας – 20€ παιδί έως 26 ετών • Εισιτήριο Disneyland (1 
parc) 79€ ενήλικας – 72€ παιδί 3-11 ετών
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1η ημέρα Αναχώρηση για Ζάγκρεμπ
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση μέσω Νις και 
Βελιγραδίου για την καταπράσινη και γοητευτική πρωτεύουσα 
της Κροατίας, Ζάγκρεμπ. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Ζάγκρεμπ - Βενετία - Βερόνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βενετία. Μεταφορά στο 
Τρονκέτο (Tronchetto) όπου θα επιβιβαστούμε στο βαπαρέτο 
(εισιτήριο εξ ιδίων) και μεταφορά στο ιστορικό κέντρο της 
Γαληνοτάτης για να γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 νησάκια, 
τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες που τα συνδέουν. Για μία 
βαθύτερη προσέγγιση της ιστορίας της πόλης, η ίδρυση της 
οποίας χρονολογείται στον 5ο αιώνα, θα επισκεφθούμε τη 
Γέφυρα των Στεναγμών, την πλατεία Σαν Μάρκο (Piazza San 
Marco) που κατά τον Ναπολέοντα είναι «το ωραιότερο σαλόνι 
της Ευρώπης», εδώ θα δούμε την ομώνυμη εκκλησία (San 
Marco) με τους πέντε τρούλους, τον Πύργο του Ρολογιού αλλά 
και το περίφημο παλάτι των Δόγηδων. Ολόκληρη η πόλη είναι 
ένα «ζωντανό μουσείο» και τα βενετσιάνικου, γοτθικού ρυθμού 
κτίρια της θα σας ενθουσιάσουν. Αναχώρηση για τη Βερόνα, 
άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Βερόνα - Ζυρίχη (περιήγηση πόλης) - 
Βασιλεία - Μυλούζη
Πρόγευμα. Ξεκινάμε για την οικονομική πρωτεύουσα της 
Ελβετίας, με την άφιξή μας αρχίζουμε την περιήγησή μας 
με την παλιά πόλη, όπου θα δούμε την Γοτθική Εκκλησία 
του 13ου αιώνα Φραουμνίστερ με τα περίφημα βιτρώ, την 
εκκλησία του Αγ. Πέτρου την μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού της 
Ευρώπης, το Δημαρχείο, το πάρκο Ρίτερ, το λόφο του Ηλίου 
Σόνενμπεργκ, και τους τροπικούς κήπους του Πανεπιστημίου, 
την Όπερα και το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ κέντρο 
προστασίας περιβάλλοντος. Η Μπανχόφστρασε, λεωφόρος των 
μεγάλων τραπεζών, είναι ο κεντρικότερος και πολυτελέστερος 
δρόμος της Ζυρίχης. Συνεχίζουμε κάνοντας μία πανοραμική 
βόλτα στη Βασιλεία μια πόλη με το σημαντικότερο εμπορικό 
παραποτάμιο λιμάνι της Ελβετίας. Ο καθεδρικός ναός, το 
Μουσείο Καλών Τεχνών, το Μέγαρο του Κισσγκαρντεν και 
ο Πύργος της Τράπεζας των Διεθνών Κανονισμών, τονίζουν 
τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της πόλης. Συνεχίζουμε για τη 
Μυλούζη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Μυλούζη - Ντιζόν - Παρίσι
Πρόγευμα. Ξεκινάμε με προορισμό το Παρίσι. Στη διαδρομή μας 
θα επισκεφθούμε την πρωτεύουσα της Βουργουνδίας, Ντιζόν. Η 
πόλη είναι συνώνυμη με τα κρασιά και την υψηλή γαστρονομία. 

Συνεχίζουμε για τη γαλλική πρωτεύουσα, το ατμοσφαιρικό και 
ρομαντικό Παρίσι. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Παρίσι (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στο Παρίσι. Θα 
επισκεφθούμε την Παναγία των Παρισίων και το ιστορικό 
πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε στο Πάνθεον, 
σημείο ταφής των επιφανέστερων Γάλλων. Ακολούθως, θα 
θαυμάσουμε τους κήπους και το ανάκτορο του Λουξεμβούργου, 
όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα, θα οδηγηθούμε 
στη γειτονιά Σεν Ζερμέν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαργκό και 
ντε Φλόρ, αλλά και τον ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια, 
θα περάσουμε από το μουσείο Ορσέ, την πανέμορφη γέφυρα 
του Αλεξάνδρου Γ ,́ το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του 
Ναπολέοντα Ά  για να ολοκληρώσουμε την πορεία μας με το 
σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Συνεχίζοντας 
τη ξενάγησή μας, θα θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα, όπου 
κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα Θριάμβου στον κόσμο. 
Στην πλατεία Ομόνοιας θα δούμε το γαλλικό κοινοβούλιο, τον 
οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους 
κήπους του Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας 
το εμπορικό κέντρο της πόλης, θα περάσουμε από το εμπορικό 
κέντρο της πόλης, θα περάσουμε από τον ναό της Αγίας 
Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία της 
Μουσικής και την πλατεία Βαντόμ. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

6η ημέρα Παρίσι (Μουσείο Λούβρου & 
Βερσαλλίες)
Μετά το πρόγευμα, θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, όπου και 
θα περιηγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. Εκεί 
μαζί με τα άλλα εκθέματα, μας περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες 
το παλατιού, η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης 
και η αινιγματική Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίτσι. Στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το ανάκτορο των Βερσαλλιών 
που αποτέλεσαν το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών 
Οίκων της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε την Αίθουσα των 
Κατόπτρων όπου υπογράφηκε η συνθήκη των Βερσαλλιών, 
τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του Λουδοβίκου του 14ου του 
Βασιλιά Ήλιου, της Μαρίας Αντουανέτας και θα περπατήσουμε 
στους καταπληκτικούς κήπους των ανακτόρων. Το βράδυ σας 
προτείνουμε έναν νυχτερινό γύρο (προαιρετικά) και ανάβαση 
στο υψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, τον λόφο της 
Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, η πλατεία 
των υπαίθριων ζωγράφων και η οικεία του Σαλβαδόρ Νταλί. 
Στη συνέχεια θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε μια μαγευτική 
κρουαζιέρα στον Σηκουάνα.

ΒΕΝΕΤΙΑ-ΖΥΡΙΧΗ-ΠΑΡΙΣΙ 8 ΗΜΕΡΕΣ

7η ημέρα Παρίσι - Disneyland
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ια αναχωρήσουμε για τη χώρα 
του παραμυθιού, την εξωπραγματική Disneyland. Εκεί θα 
ζήσουμε στιγμές χαράς στα θεάματα και στα διάφορα παχνίδια 
του πάρκου. Ελευθερώστε το μικρό παιδί που κρύβετε μέσα 
σας απολαμβάνοντας τα χρώματα και τις φιγούρες που μας 
μεγάλωσαν. Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με 
τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των 
πειρατών με τους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε 
σε ένα από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο 
της Ωραίας Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των επτά νάνων, του 
Πινόκιο και του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον 
Ιούλιο Βερν, ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών 
και διαστημοπλοίων στο Star Tour. Aργότερα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.

8η ημέρα Παρίσι - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα. Μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής.
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1η ημέρα Αναχώρηση για Ζάγκρεμπ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για τα σύνορα των Ευζώνων. 
Συνεχίζουμε για Νις, 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 - Σάλτσμπουργκ - Μόναχο
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη του Μότσαρτ, 
Σάλτσμπουργκ. Θα ξεναγηθούμε στην αυτοκρατορική πόλη. 
Θα περάσουμε από τους κήπους του παλατιού Μιραμπέλ και 
τον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια 
της πόλης θα δούμε το σπίτι του Mότσαρτ, το Δημαρχείο, τον 
καθεδρικό ναό της πόλης και το Αββαείο του Aγίου Πέτρου. 
Xρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για καφέ και βόλτα στα 
γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις μεσαιωνικές 
καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για το Μόναχο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Μόναχο (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγησή μας με το νέο 
ποδοσφαιρικό γήπεδο του Μονάχου Allianz Arena, το Ολυμπιακό 
κέντρο όπου έλαβαν χώρα οι Ολυμπιακοί αγώνες του 1972, το 
Μουσείο της BMW, την Όπερα, το Πανεπιστήμιο, την Αψίδα 
της Νίκης κ.α. Κατόπιν με τα πόδια, θα δούμε την πλατεία του 
Καρόλου Stachus, την εκκλησία του Αγ. Μιχαήλ, τον καθεδρικό 
ναό αφιερωμένο στην Παρθένο Μαρία την Frauenkirche, την 
εντυπωσιακή κεντρική πλατεία Marienplatz με το νεογοτθικό 
Δημαρχείο να δεσπόζει στην καρδιά της. Στη συνέχεια, θα 
δούμε τη μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά εδώδιμων προϊόντων 
από όλο τον κόσμο την Viktualienmarkt και ολοκληρώνουμε με 
τα χειμερινά ανάκτορα της οικογένειας Βίτελσμπαχ το Residenz 
με τους ξεχωριστούς κήπους και την πλατεία με τα αγάλματα 
των 2 λιονταριών να δεσπόζουν αποτελώντας σύμβολο της 
Βαυαρίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα Μόναχο - Στρασβούργο (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Στρασβούργο. Θα ξεκινήσουμε 
την ξενάγηση στην πόλη που μοιάζει περισσότερο με 
πρωτεύουσα της Ευρώπης παρά με παλιά πόλη της Αλσατίας, 
καθώς σημαντικοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί εδρεύουν στη 
βορειοανατολική συνοικία της πόλης. Το ιστορικό κέντρο, 
ονομαζόμενο «Petite France» (Μικρή Γαλλία), χαρακτηρίστηκε 
ως αξιοθέατο παγκόσμιας κληρονομιάς από την Unesco. 
Διαθέτει τη ζωντάνια μιας πανεπιστημιούπολης, εξαιτίας του 
πανεπιστημίου του Στρασβούργου που ιδρύθηκε το 1566 και 
είναι από τα αρχαιότερα της χώρας. Θα περπατήσουμε στην 
παλιά πόλη, γεμάτη γραφικά σπιτάκια με ξύλο και χρώμα, όπου 

δεσπόζει ο καθεδρικός ναός της Παναγίας του Στρασβούργου. 
Αξίζει να ανεβείτε τα σκαλιά μέχρι την εξέδρα για να θαυμάσετε 
τα γλυπτά που κοσμούν την κορυφή του. Στη πλατεία Σατό δίπλα 
στον καθεδρικό, βρίσκεται ο πύργος των Ροάν του 18ου αιώνα, 
που κάποτε ήταν οικία του αρχιεπισκόπου και σήμερα στεγάζει 
τα κυριότερα μουσεία της πόλης, το μουσείο Καλών Τεχνών και 
το Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών και Αρχαιολογίας, η οικία 
Καμερζέλ, το αστρονομικό ρολόι της πόλης. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο της περιοχής.

5η ημέρα Στρασβούργο - Χαϊδελβέργη 
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφτούμε την παραμυθένια 
Χαϊδελβέργη, έδρα του παλαιότερου πανεπιστημίου της 
Γερμανίας, που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Νέκαρ και 
στη σκιά του κάστρου Σλος. Περπατείστε στο πεζοδρομημένο 
ιστορικό της κέντρο, όπου θα θαυμάσετε πολλές μεσαιωνικές 
και νεώτερης περιόδου εκκλησίες, όπως αυτή του Αγίου 
Πνεύματος αλλά και αυτόν των Ιησουϊτών. Επίσης θα δείτε 
τον δρόμο των φιλοσόφων από τον οποίο έχει κανείς την πιο 
ωραία θέα στην πόλη, το ιστορικό κέντρο με τον πεζόδρομο 
«Hauptstrasse» που θεωρείται ο μεγαλύτερος της Γερμανίας 
και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης, με μήκος 1,6 
χμ. Στην πόλη επίσης εντυπωσιάζουν η λεγόμενη «φυλακή 
των φοιτητών», ο «πύργος των μαγισσών», που είναι τμήμα 
του μεσαιωνικού οχυρωματικού τείχους, το ξενοδοχείο Zum 
Ritter, το οποίο χρονολογείται από το 1592 και η παλιά γέφυρα 
που ενώνει την πόλη με την απέναντι όχθη. Ελεύθερος χρόνος 
για το γεύμα σας σε κάποιο από τα παραδοσιακά εστιατόρια της 
παλιάς πόλης που φημίζονται για τα τοπικά εδέσματα ή σε κάποια 
από τις μπυραρίες που σφύζουν από ζωή. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο Στρασβούργο.

6η ημέρα Στρασβούργο - Δρόμοι Κρασιού (Colmar – 
Riquewihr –Eguisheim) - Ίνσμπρουκ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Γαλλική Colmar, το στολίδι 
της Αλσατίας. Βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού και φημίζεται 
για αυτά. Περιηγηθείτε στο ιστορικό του κέντρο που 
χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά σπίτια κτισμένα στις όχθες 
του ποταμού Λάουχ. Εκεί θα θαυμάσετε το δημαρχείο, τον 
καθεδρικό ναό αφιερωμένο στον Άγιο Μαρτίνο όπως επίσης 
και μικρές πανέμορφες πλατείες με ενδιαφέρουσες υπαίθριες 
αγορές. Ελεύθερο χρόνο θα έχουμε στο πιο όμορφο σημείο 
της παλαιάς πόλης, την Μικρή Βενετία που χαρακτηρίζεται 
από κανάλια, περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ και 
γκουρμε εστιατόρια. Έπειτα αναχώρηση για το χωριό Riquewihr, 
δημοφιλή τουριστικό προορισμό κυρίως για την αρχιτεκτονική 
των κτιρίων του 16ου αιώνα, που μοιάζουν ανέπαφα, και των 
τειχών που το περιβάλλουν. Έπειτα αναχώρηση διασχίζοντας ένα 

Περιλαμβάνονται • Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως 
αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα σε μπουφέ στο 
χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
& εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου 
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
& ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι 
σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους • Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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μέρος από τον «Δρόμο του κρασιού», γεμάτο από αμπελώνες, 
στις πλαγιές των Βοσγίων λόφων, φτάνουμε στο γραφικό 
χωριό Eguisheim στη βόρειο-ανατολική Γαλλία στο οποίο 
οι λέξεις ποτέ δεν μοιάζουν αρκετές για να περιγράψουν την 
ομορφιά του. Βρίσκεται «απλωμένο» γύρω από ένα φρούριο 
του 8ου αιώνα και έχει αλλάξει ελάχιστα τους τελευταίους πέντε 
αιώνες. Με τα πόδια θα περιηγηθείτε στο ιστορικό του κέντρο 
που φιλοξενεί τον πραγματικά εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της 
πόλης του 13ου αιώνα, χαρακτηριστικό δείγμα ρωμανικού και 
γοτθικού ρυθμού. Επίσης θα δείτε το ιστορικό Κάουφχαους του 
16ο αιώνα που θυμίζει το γεγονός πως η πόλη στο παρελθόν 
υπήρξε σημαντικό εμπορικό κέντρο. Η βόλτα θα ολοκληρωθεί 
στο δημαρχείο από το οποίο ξεκινά ένα μοναδικό σύμπλεγμα 
καναλιών και στενών πλακόστρωτων οδών με παραδοσιακά 
εστιατόρια που φημίζονται για τις τοπικές λιχουδιές από κυνήγι, 
αριστοκρατικά καφενεία και μπυραρίες. Αναχώρηση για την 
πόλη κόσμημα, Ίνσμπρουκ, που γνώρισε λαμπρές ημέρες στην 
περίοδο της παντοδυναμίας των Αψβούργων. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

7η ημέρα Ίνσμπρουκ - Λιουμπλιάνα - Ζάγκρεμπ
Πρόγευμα και θα δούμε την Μικρή Χρυσή Στέγη, τον καθεδρικό 
ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφμπουρν, την αψίδα 
του Θριάμβου, την κεντρική λεωφόρο Τερεζιεν Στράσε και θα 
καταλήξουμε στην παλιά πόλη. Αναχώρηση για τη Λιουμπλιάνα. 
Άφιξη και περιήγηση στη πόλη που είναι χτισμένη στις όχθες 
του ομώνυμου ποταμού, με έντονα στοιχεία από την αυστριακού 
τύπου αρχιτεκτονική σε αρκετά κτίρια. θα δούμε το παλιό 
Δημαρχείο και τον καθεδρικό ναό που δεσπόζουν την πόλη. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για Ζάγκρεμπ. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

8η ημέρα Ζάγκρεμπ - Επιστροφή
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση. Με τις ενδιάμεσες 
στάσεις καθ’ οδόν για καφέ και φαγητό φθάνουμε στην πόλη 
μας το βράδυ.

21/12
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1η ημέρα Αναχώρηση για Βουδαπέστη
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί για τα σύνορα. 
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις, φθάνουμε στην πανέμορφη 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το μαργαριτάρι του Δούναβη, 
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βουδαπέστη (περιήγηση πόλης) - Βιέννη
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Θα δούμε 
την Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον 
καθεδρικό ναό του Αγίου 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 Gellert θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας 
και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το 
κάστρο, την Citadella. Το μεσημέρι αναχώρηση για τη Βιέννη, 
άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για 
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

3η ημέρα Βιέννη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Θα 
θαυμάσουμε εξωτερικά το ανάκτορο Belvedere, του Ευγενίου 
της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. 
Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρινγκ 
Στράσε (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 τον ορθόδοξο ναό της Αγίας Τριάδας και 
θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. 
Χρόνος ελεύθερος στην αυτοκρατορική 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 κοντσέρτο κλασικής 
μουσικής.

4η ημέρα Βιέννη - Πράγα (Κάστρο)- Προαιρετική 
Κρουαζιέρα Μολδάβα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Τσέχικης 
Δημοκρατίας τη 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.

5η ημέρα Πράγα (Παλιά Πόλη) - Κάρλοβι Βάρι 
Πρόγευμα και 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 του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε τον 
Πύργο της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς την πλατεία 
του Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και 
θα δούμε επίσης το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας. Το μεσημέρι προτείνουμε να συμμετέχετε προαιρετικά 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ 
 Κεντρικής Ευρώπης

σε εκδρομή στο πασίγνωστο θέρετρο του Κάρλοβι Βάρι. Μετά 
από μία ωραία διαδρομή φτάνουμε στην πασίγνωστη «Βασιλική 
Πόλη» τόπο συνάντησης των ανθρώπων των γραμμάτων, των 
τεχνών και της πολιτικής όπως ο Τσάρος Μέγας Πέτρος Ά , η 
Μαρία Θηρεσία, ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπαχ κ.α. Διασχίζοντας 
τον κεντρικό πεζόδρομο κατά μήκος του ποταμού Tepla 
θαυμάζουμε το γραφικό αρχιτεκτονικό στυλ των κτιρίων που 
κατά καιρούς φιλοξένησαν μεγάλους καλλιτέχνες του τσέχικου 
κινηματογράφου. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Πράγα.

6η ημέρα Πράγα - Μπρατισλάβα (περιήγηση πόλης) - 
Βουδαπέστη
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 Αγίου Μιχαήλ. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για τη 
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

7η ημέρα Βουδαπέστη - Επιστροφή
Μετά το πρόγευμα παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. 
Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για 
καφέ και φαγητό, φθάνουμε στην πόλη μας.

7 ΗΜΕΡΕΣ

χριστουγεννιάτικη αγορά
στη Βουδαπέστη

κρουαζιέρα στον
ποταμό Μολδάβα

εκδρομή στα βιεννέζικα
δάση 

εκδρομή στο γραφικό
Κάρλοβι Βάρι

Περιλαμβάνονται
• Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα σε μπουφέ στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. 
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα 
με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Προαιρετική εκδρομή Κάρλοβι Βάρι 30€ 
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους • Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

20,27/12 & 02/01
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1η ημέρα Αναχώρηση για Βελιγράδι – Βουδαπέστη 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και άμεση αναχώρηση για τη 
Βουδαπεστη. Άφιξη στα σύνορα των Ευζώνων, στάση στα 
αφορολόγητα για τις πιθανές σας αγορές. Διέλευση συνόρων 
και μέσω Νις, Βελιγραδίου και Νόβι Σαντ, φθάνουμε το βράδυ 
στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βουδαπέστη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και αμέσως μετά θα αρχίσουμε την περιήγηση μας 
στην πόλη, αρχικά με το λεωφορείο, για να αποκτήσουμε μια 
συνολική εικόνα και αργότερα με τα πόδια, για να θαυμάσουμε 
επιμέρους σημαντικά αξιοθέατα. Περιήγηση με το λεωφορείο: 
Τα ωραιότερα κτίρια της Βουδαπέστης είναι χτισμένα πάνω 
στις όχθες του Δούναβη, μεταξύ των οποίων το Βασιλικό 
Ανάκτορο, εκκλησίες, ιστορικά ανάκτορα και το Κοινοβούλιο 
της Ουγγαρίας. Πεζή περιήγηση: H συνοικία του Πύργου & η 
Παλιά Πόλη έχουν πεζοδρομηθεί και επανέκτησαν την αρχική 
τους γοητεία. Στην περιοχή του λόφου του Πύργου, μπορεί 
κανείς να επισκεφθεί εκτός από το Ανάκτορο των Aψβούργων, 
το Μουσείο Ιστορίας της Βουδαπέστης, την κρήνη του Matthias, 
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 Bούδας, σταθείτε στην οδό των Λόρδων, όπου 
παλιότερα έμεναν αριστοκράτες και έμποροι. H αρχιτεκτονική 
των σπιτιών συνδυάζει τα μεσαιωνικά θεμέλια με τις γοτθικές 
λεπτομέρειες και τις ήσυχες αυλές. Αξίζει να δείτε την Εκκλησία 
του Aγίου Matthias, τον «Προμαχώνα των Ψαράδων» με 
τους κωνικούς πύργους και την υπέροχη θέα. Το μεσημέρι θα 
γευματίσουμε κατ ιδίαν στο κέντρο της πόλης και θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο. Το βράδυ θα απολαύσουμε κρουαζιέρα στον 
ποταμό Δούναβη για να θαυμάσετε εν πλω τα φωταγωγημένα 

κτίρια της πόλης με την μακροχρόνια ιστορία και την πλούσια 
πολιτιστική κληρονομιά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

3η ημέρα Βουδαπέστη - Βιέννη (περιήγηση πόλης) - 
Πράγα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας, 
Βιέννη. Άφιξη και θα επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της 
Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται 
ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούμε εξωτερικά το ανάκτορο 
Belvedere και θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του 
Ρινγκ όπου θα θαυμάσουμε τα σημοντικότερα 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 Τάματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Θα καταλήξουμε 
στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περπατήσουμε 
στην ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για την Πράγα. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και χρόνος ελεύθερος.

4η ημέρα Πράγα (περιήγηση πόλης) 
Πρόγευμα και στην συνέχεια θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση 
πόλης. Μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης 
(Staromestske namesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το 
αστρονομικό ρολόι, το ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή 
συνοικία, το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του 
Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské 
namesti), την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, και 
θα περπατήσουμε στη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη 
με 30 αγάλματα αγίων. Θα συνεχίσουμε τη ξενάγησή μας στην 
Καστρούπολη όπου θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι 

ΠΡΑΓΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 6 ΗΜΕΡΕΣ
ΔΩΡΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ

+ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ

Περιλαμβάνονται
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο. • Κρουαζιέρα στον Δούναβη με ποτήρι σαμπάνια • Πρόγευμα σε 
μπουφέ στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. 
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

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

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 Προτείνουμε να 
επιβιβαστούμε από την όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι 
όπου θα ακολουθήσει δίωρη κρουαζιέρα με γεύμα. Το βράδυ 
προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση Μαύρου 
θεάτρου.

5n ημέρα Πράγα - Ζάγκρεμπ (περιήγηση πόλης) 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ζάγκρεμπ. Μετά από 
ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη και περιήγηση πόλης. Θα δούμε τα 
ιστορικά μνημεία, τα στενά δρομάκια, τους ποδηλατοδρόμους, 
τα μικρά καφέ. Επίσης θα δούμε την εκκλησία του Αγίου 
Μάρκου, το κοινοβούλιο και το προεδρικό Μέγαρο. Στη 
συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. 
Διανυκτέρευση. 

6η ημέρα Ζάγκρεμπ – Θεσσαλονίκη 
Πρόγευμα στη συνέχεια αναχώρηση. Με τις απαραίτητες 
στάσεις καθοδόν για καφέ και φαγητό φτάνουμε στην πόλη μας 
το βράδυ.

το ανάκτορο
Belvedere

το αστρονομικό ρολόι
στην Πράγα

η ιστορική πόλη
του Ζάγκρεμπ 

η γέφυρα του Καρόλου
στην Πράγα

21 & 28/12
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3η ημέρα Βουδαπέστη - Βιέννη
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βιέννη. Στην περιήγησή μας 
θα θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, 
το πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των 
Βερσαλλιών, θα δούμε εξωτερικά το ανάκτορο Μπελβεντέρε 
και θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου 
θα δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το 
Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την 
πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το 
παλιό Ανακτορικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του 
Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την 
ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Χρόνος ελεύθερος . 
Στην συνέχεια επιστροφή αργά το απόγευμα στην Βουδαπέστη.

4η ημέρα Βουδαπέστη – Παραδουνάβια Χωριά 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), 
ένα παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε 
το μουσείο κεραμικής τέχνης της γλύπτριας Margit Kovacs, 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ 5,6 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση για Βουδαπέστη
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας για σύνορα 
Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι, Νόβι Σαντ. 
Περνώντας τα σύνορα Ουγγαρίας φθάνουμε στη Βουδαπέστη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βουδαπέστη (περιήγηση πόλης) 
Πρόγευμα και αναχώρηση για Βουδαπέστη. Άφιξη και 
περιήγηση της πόλης. Θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το 
μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, 
θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες 
σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα 
από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε 
τα κάστρα και την εκκλησία του Matthias, στην οποία γινόταν οι 
στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Gellert θα έχουμε μία 
πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα 
της ελευθερίας και το κάστρο, την Citadella. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ θα απολαύσουμε κρουαζιέρα στον 
ποταμό Δούναβη για να θαυμάσουμε εν πλω τα φωταγωγημένα 
κτίρια της πόλης με την μακρόχρονη ιστορία και την πλούσια 
πολιτιστική κληρονομιά

και την ορθόδοξη εκκλησία του 1752. Περιπλανηθείτε 
στο χωριό των Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως 
χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος Ανδρέας, όπου μπορείτε 
να αγοράσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά 
δώρα. Συνεχίζουμε για το Visegrad, το επόμενο χωριό πάνω 
στο Δούναβη. Θα θαυμάσουμε και θα περιηγηθούμε στα δύο 
τεράστια κάστρα, χτισμένα από τον Βασιλιά Béla IV για την 
προστασία της περιοχής από τους Μογγόλους. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το Βασιλικό Παλάτι χτισμένο από τον Βασιλιά 
Λουδοβίκο Α’. Τέλος θα σταματήσουμε στο χωριό Esztergom, 

όπου θα δούμε τα πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία 
είναι: η Βασιλική, το Κάστρο και ο Καθεδρικός Ναός του 
Ezstergom, και η υπέροχη θέα του Δούναβη από το κάστρο, 
ιδανική για φωτογραφίες. Επιστροφή το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο.

5η ημέρα Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. 
Από τις πιο όμορφες μητροπόλεις της Ευρώπης, η Μπρατισλάβα 
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 

Περιλαμβάνονται
• Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας - όπως 
αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο 
του ξενοδοχείου • Κρουαζιέρα στον Δούναβη με ποτήρι σαμπάνια • 
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα 
με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

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

ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ

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 ημέρα Βουδαπέστη - Επιστροφή
Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση νωρίς το ταξίδι της 
επιστροφής μας. Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

Σημαντική σημείωση

Στο πενθήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 5η ημέρα 
του εξαήμερου προγράμματος.

5ημ. 22,29/12 & 02/01

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

6ημ. 21 & 28/12
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6 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας - όπως αυτό 
αναφέρεται στον τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του 
ξενοδοχείου • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος 
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

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

ΤΥΡΟΛΕΖΙΚEΣ ΑΛΠΕΙΣ
ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
1η ημέρα Αναχώρηση - Ζάγκρεμπ
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση μέσω Νις και 
Βελιγραδίου για την καταπράσινη και γοητευτική πρωτεύουσα 
της Κροατίας, Ζάγκρεμπ. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Ζάγκρεμπ - Λιουμπλιάνα - Κιτσμπούελ - 
Σάλτσμπουργκ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Λιουμπλιάνα που αποπνέει 
αέρα αυθεντικής κομψότητας και αρχοντιάς σε κάθε της γωνιά. 
Άφιξη και περιήγηση στη πόλη που είναι χτισμένη στις όχθες 
του ομώνυμου ποταμού, με έντονα στοιχεία από την αυστριακού 
τύπου αρχιτεκτονική σε αρκετά κτίρια. Μεταξύ άλλων, θα 
δούμε τη γέφυρα του Δράκου που θεωρείται εξαίσιο δείγμα Αρ 
Νουβό αρχιτεκτονικής, το παλιό Δημαρχείο και τον καθεδρικό 
ναό του Αγίου Νικολάου, ένα αριστούργημα της τέχνης του 
μπαρόκ. Συνεχίζουμε για το φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο 
του Τιρόλο, Κίτσμπουελ. Πρόκειται για ένα παραμυθένιο χωριό, 
χτισμένο αμφιθεατρικά, με σπίτια χτισμένα σε τυπική τιρολέζικη 
αρχιτεκτονική και προσόψεις με έντονα χρώματα, σκεπές 
σε αυστηρό τιρολέζικο στυλ και ξύλινα μπαλκόνια. Έπειτα, 
αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα Σάλτσμπουργκ (περιήγηση πόλης) - Λίμνες 
Σαλτσκάμεργκουτ - Βιέννη
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στο μοναδικό 
«κάστρο αλατιού», γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας 
άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ μπορείτε να περπατήσετε στους 
ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Θα επισκεφτούμε, 
ακόμη, τους κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ δίπλα στον ποταμό 
Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης, θα 
δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό 
της πόλης και το Αββαείο του Aγίου Πέτρου. Χρόνος ελεύθερος 
και αναχώρηση για τις μοναδικές λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ. Θα 
επισκεφτούμε το Gmunden στις όχθες της λίμνης Traunsee, 
θα περάσουμε από τη λίμνη Attersee και θα καταλήξουμε στη 
κοσμοπολίτικη κωμόπολη Mondsee, στις όχθες της οποίας θα 
έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την ομώνυμη λίμνη και 
το μοναδικό τοπίο. Τέλος, αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Αυστρίας, Βιέννη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Βιέννη (περιήγηση πόλης & Schönbrunn) 
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του 
Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της 

Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το Τετράγωνο 
των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το 
νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το 
παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία 
του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία 
του Αγίου Καρόλου. Θα δούμε εξωτερικά και το ανάκτορο 
Belvedere, σύμπλεγμα μπαρόκ παλατιών και κήπων που 
δεσπόζει σε καταπράσινο λόφο της πόλης και στη συνέχεια 
θα μεταβούμε στο ανάκτορο και στον κήπο του Schönbrunn, 
που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών, πρώην θερινή κατοικία 
της αυτοκρατορικής οικογένειας. Στα πολυτελή του δωμάτια 
φιλοξένησε ανά τις εποχές τη Μαρία Θηρεσία, την αυτοκράτειρα 
Σίσσυ, τη Μαρία Αντουανέτα, το Μέγα Ναπολέοντα αλλά και 
την πρώτη παράσταση, στην αίθουσα με τους καθρέπτες, ενός 
εξάχρονου πιανίστα με το όνομα Μότσαρτ.

5η ημέρα Βιέννη - Βουδαπέστη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πόλη που χωρίζεται από 
το Δούναβη, στη Bούδα και την Πέστη. Θα δούμε τη γέφυρα 
των Λεόντων, το πανέμορφο νησάκι της Mαργαρίτας, τη 
μεγαλοπρεπή πλατεία των Hρώων, τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, 
τον Πύργο των Ψαράδων, την Eκκλησία του Matthias στη Bούδα 
και την περιοχή των Παλατιών στην Πέστη. Θα τελειώσουμε 
την ξενάγηση με επίσκεψη στο λόφο του Gellert, όπου θα 
θαυμάσουμε το άγαλμα της Nίκης, αφιερωμένο στους ήρωες 
του B΄ Παγκόσμιου πόλεμου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

6n ημέρα Βουδαπέστη - Αναχώρηση
Αναχώρηση νωρίς το πρωί και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη 
στην πόλη μας το βράδυ.

Σημαντική σημείωση

Το παραπάνω πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα.

21/12

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
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1η ημέρα Αναχώρηση για το λιμάνι - Επιβίβαση
Αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας ή της Ηγουμενίτσας. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους 
για το λιμάνι της Ανκόνα. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε 
τις ανέσεις του πλοίου, διανυκτέρευση.

2η ημέρα Ανκόνα - Μιλάνο
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
της Λομβαρδίας, Μιλάνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
εφόσον υπάρχει χρόνος, περιήγηση στην πόλη. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα Μιλάνο - Λουκέρνη - Κολμάρ - Στρασβούργο
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Λουκέρνη. Θα δούμε, μεταξύ 
άλλων, την εντυπωσιακή παλιά πόλη με τις χρωματιστές 
προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις 
στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες. Αποτελεί σπουδαίο 
αξιοθέατο η μεσαιωνική σκεπαστή ξύλινη γέφυρα με τους 
120 πίνακες. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε για την Κολμάρ, 
πρωτεύουσα του Άνω Ρήνου. Η πόλη είναι πλούσια σε μουσεία, 
ναούς και αρχιτεκτονικά μνημεία που κοσμούν την πόλη και 
την κάνουν μοναδική. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα 
της Αλσατίας και έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Στρασβούργο. Θα επισκεφτούμε το ιστορικό κέντρο της πόλης, 
το ονομαζόμενο και «Petite France» (Μικρή Γαλλία). Έχει 
χαρακτηρισθεί ως αξιοθέατο παγκόσμιας κληρονομιάς από την 
Unesco. Οι εικόνες που χαρίζει απλόχερα στους επισκέπτες της 
η «Μικρή Γαλλία» είναι πανέμορφες, σχεδόν παραμυθένιες, 
και άνετα προσφέρονται για καρτ-ποστάλ. Μικρές παρόχθιες 
κατοικίες του 16ου και 17ου αιώνα με ξύλινο σκελετό. Άλλα 
σημαντικά αξιοθέατα είναι ο καθεδρικός ναός της Παναγίας 
από ροζ γρανίτη και κορυφαίο δείγμα γοτθικής τέχνης, το 
αστρονομικό ρολόι της πόλης και το παλάτι Rohan που πλέον 
φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές εκθέσεις. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

4η ημέρα Στρασβούργο - Λουξεμβούργο - Άμστερνταμ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μέγα Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου. Στην περιήγησή μας στην πρωτεύουσα 
θα δούμε τον καθεδρικό ναό της Παρθένου Μαρίας. Είναι 
κτισμένος σε υστερογοτθικό ρυθμό με πολλά αναγεννησιακά 
στοιχεία και φιλοξενεί το περίφημο άγαλμα της Παναγίας 
της Παρηγορήτριας, πολιούχου της πόλης και του Μεγάλου 
Δουκάτου. Επίσης, θα δούμε τα μεσαιωνικά τείχη, τις τάφρους 
και τον υπέροχο πεζόδρομο Chemin de la Corniche. Αργά το 
απόγευμα άφιξη στο Άμστερνταμ. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα Άμστερνταμ (περιήγηση πόλης) - Μάρκεν - 
Φόλενταμ
Πρόγευμα και ακολουθεί περιήγηση στην «πλωτή» πόλη 
με τα αμέτρητα κανάλια. Θα δούμε το Εθνικό Μουσείο 
που συγκεντρώνει έργα των μεγαλύτερων Φλαμανδών 
ζωγράφων. Το βασιλικό ανάκτορο, το σπίτι του Ρέμπραντ, το 
Νομισματοκοπείο και τη φημισμένη πλατεία Νταμ. Επόμενη 
επίσκεψη τα γραφικά ολλανδικά ψαροχώρια Μάρκεν και 
Φόλενταμ. Θα δούμε τους ντόπιους με τις παραδοσιακές 
φορεσιές και τη ζωή της υπαίθρου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Για το ελεύθερο απόγευμα προτείνουμε να ζήσετε την έντονη 
νυχτερινή ζωή της πόλης.

6η ημέρα Άμστερνταμ - Χάγη - Ρότερνταμ - Βρυξέλλες
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη διοικητική πρωτεύουσα της 
Ολλανδίας, Χάγη. Αποτελεί έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου 
της Δικαιοσύνης, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αλλά 
και του ολλανδικού Κοινοβουλίου. Θα θαυμάσουμε το Παλάτι 
της Ειρήνης και τα μοναδικής αρχιτεκτονικής αξίας κτίρια 
που στεγάζουν διπλωματικές αποστολές και υπηρεσίες, 
συγκροτώντας τη μεγαλύτερη και πιο κοσμική παραλία της 
Ολλανδίας. Συνεχίζουμε με προορισμό το Ρότερνταμ που 
βρίσκεται στις εκβολές του Ρήνου και αποτελεί το μεγαλύτερο 
εμπορικό λιμάνι του κόσμου με ουρανοξύστες και εντυπωσιακές 
γέφυρες. Τέλος, άφιξη στην πρωτεύουσα του Βελγίου, 
Βρυξέλλες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος 
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

7η ημέρα Βρυξέλλες - Γάνδη - Μπρυζ
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στην 
αριστοκρατική πόλη των Βρυξελλών. Θα δούμε μία από τις 
ωραιότερες πλατείες του κόσμου, την πλατεία Γκραν-Πλας 
(Μεγάλη Πλατεία) με το εντυπωσιακό δημαρχείο, τον οίκο 
του βασιλιά, το παλάτι των Δουκών της Βραβάντης και άλλα 
αναγεννησιακά φλαμανδικά κτίρια. Επιπλέον, θα θαυμάσουμε 
κτίριο του βελγικού Κοινοβουλίου, τον γοτθικό καθεδρικό ναό 
του Αγίου Μιχαήλ, τα κτίρια της Ε.Ε., την αψίδα του Θριάμβου 
κ.ά. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε με προορισμό τη Γάνδη, 
μία από τις παλαιότερες πόλεις του Βελγίου. Εκεί, μεταξύ άλλων, 
θα δούμε το κάστρο των Ιπποτών και θα γνωρίσουμε την πόλη 
που υπήρξε κατά τον Μεσαίωνα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι. 
Συνεχίζουμε σε μια από τις ομορφότερες πόλεις της κεντρικής 
Ευρώπης, τη γραφική Μπρυζ, όπου θα δούμε τον πύργο του 
ναού της Παναγίας που αποτελεί το ψηλότερο τούβλινο κτίριο 
της Ευρώπης και φιλοξενεί το γλυπτό του Μιχαήλ Άγγελου 

ENΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 15 ΗΜΕΡΕΣ

«η Παρθένος και το Θείο Βρέφος». Η πόλη είναι γεμάτη από 
γραφικά κανάλια, παραμυθένιες λίμνες, όπως η Minnewater, 
και πλακόστρωτα μεσαιωνικά δρομάκια. Ελεύθερος χρόνος και 
επιστροφή στις Βρυξέλες.

8η ημέρα Βρυξέλλες - Λονδίνο
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μαγευτικό Λονδίνο μέσω 
Eurotunnel. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος 
χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη με τη βοήθεια του 
αρχηγού μας.

9η ημέρα Λονδίνο (ξενάγηση πόλης) - Βρετανικό Μουσείο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για πανοραμική 
ξενάγηση στη βρετανική πρωτεύουσα, κατά την οποία θα 
δούμε, μεταξύ άλλων, την πλατεία Τραφάλγκαρ με την 
Εθνική Πινακοθήκη, την οδό Γουάιτχολ, όπου βρίσκονται 
πολλά υπουργεία, το Αββαείο Γουέστμινστερ, το νεογοτθικό 
Κοινοβούλιο με το διάσημο ρολόι Big Ben, τα ανάκτορα του 
Μπάκιγχαμ, επίσημη κατοικία της βασίλισσας Ελισάβετ, τον 
καθεδρικό του Αγίου Παύλου, όπου λαμβάνουν χώρα οι 
μεγαλύτερες τελετές του αγγλικού έθνους, τον Πύργο του 
Λονδίνου, την πασίγνωστη πλατεία Πικαντίλι κ.ά. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το Βρετανικό Μουσείο, για να θαυμάσουμε 
τα περίφημα αγάλματα και γλυπτά του Παρθενώνα που 
φυλάσσονται στην πτέρυγα των ελληνικών αρχαιοτήτων 
(ελεύθερη είσοδος) και το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων της 
Μαντάμ Τισό (είσοδος εξ ιδίων). Το απόγευμα ελεύθερος χρόνος 
για αγορές και να χαρείτε το φωταγωγημένο Λονδίνο.

10η ημέρα Λονδίνο - Παρίσι
Πρόγευμα και αναχώρηση μέσω Eurotunnel για την πόλη 
του φωτός, Παρίσι. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
το βράδυ σας προτείνουμε έναν νυχτερινό γύρο πόλης και 
ανάβαση στο υψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, τον λόφο 
της Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, η πλατεία 
των υπαίθριων ζωγράφων και η οικεία του Σαλβαδόρ Νταλί. 
Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στον 
Σηκουάνα.

11η ημέρα Παρίσι (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση της πόλης. Θα 
επισκεφθούμε την Παναγία των Παρισίων και το ιστορικό 
πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε στο Πάνθεον, 
σημείο ταφής των επιφανέστερων Γάλλων. Ακολούθως, θα 
θαυμάσουμε τους κήπους και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, 

Χριστούγεννα στο Άμστερνταμ. Πρωτοχρονιά στο Παρίσι.
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όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα, θα οδηγηθούμε 
στη γειτονιά Σεν Ζερμέν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και 
ντε Φλορ, αλλά και τον ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια, 
θα περάσουμε από το μουσείο Ορσέ, την πανέμορφη γέφυρα 
του Αλεξάνδρου Γ ,́ το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του 
Ναπολέοντα Α για να ολοκληρώσουμε την πορεία μας με το 
σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Συνεχίζοντας 
τη ξενάγησή μας, θα θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα, όπου 

κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο. 
Στην πλατεία Ομόνοιας θα δούμε το γαλλικό κοινοβούλιο, τον 
οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους 
κήπους του Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας 
το εμπορικό κέντρο της πόλης, θα περάσουμε από τον ναό της 
Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία 
της Μουσικής και την πλατεία Βαντόμ. Ελεύθερος χρόνος για 
αγορές.

12η ημέρα Παρίσι - Λούβρο - Βερσαλλίες
Μετά το πρόγευμα, θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, όπου 
και θα ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. 
Εκεί μαζί με τα άλλα εκθέματα, μας περιμένουν οι τρεις 
Βασίλισσες του παλατιού, η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της 
Σαμοθράκης και η αινιγματική Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα 
Βίντσι. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα ανάκτορα των 
Βερσαλλιών που αποτέλεσαν το πρότυπο των περισσοτέρων 
Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε την Αίθουσα 
των Κατόπτρων όπου υπογράφηκε η συνθήκη των Βερσαλλιών, 
τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του Λουδοβίκου του 14ου του 
Βασιλιά Ήλιου, της Μαρίας Αντουανέτας και θα περπατήσουμε 
στους καταπληκτικούς κήπους των ανακτόρων. Το βράδυ σας 
προτείνουμε μια αξέχαστη βραδιά σε ένα από τα πολυάριθμα 
καμπαρέ της πόλης.

13η ημέρα Παρίσι - Μιλάνο
Πρόγευμα και αφήνουμε το Παρίσι για να κατευθυνθούμε 
προς την Ιταλία και το Μιλάνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
διανυκτέρευση.

14η ημέρα Μιλάνο - Ανκόνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα, όπου μας 
περιμένει το πλοίο της επιστροφής. Επιβίβαση, τακτοποίηση 
στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

15η ημέρα Ανκόνα - Επιστροφή
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίοι μέχρι την ώρα που 
θα φθάσουμε στο λιμάνι. Αποβίβαση και αναχώρηση για την 
πόλη μας.

Περιλαμβάνονται · Δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
όπως αυτά αναφέρεται στον τιμοκατάλογο. · Ακτοπλοϊκά εισιτήρια 
Πάτρα / Ηγουμενίτσα - Ανκόνα - Πάτρα/Ηγουμενίτσα σε 4κλινες 
εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4) · Πρόγευμα σε μπουφέ στο 
χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. · Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
& εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. ·  Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. ·  Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται · Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά · Είσοδοι 
σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους · Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

21/12

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
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1η ημέρα Αναχώρηση για Βουδαπέστη
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί για τα 
σύνορα Ευζώνων. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις, 
φθάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, 
το μαργαριτάρι του Δούναβη, Βουδαπέστη. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βουδαπέστη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης που 
βρίσκεται στις όχθες του Δούναβη, υδάτινο σύνορο 
των δύο πλευρών, Βούδας και Πέστης της ουγγρικής 
πρωτεύουσας. Θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το 
μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγίου 
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 Gellert θα έχουμε μία πανοραμική θέα 
της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της 
ελευθερίας και το κάστρο, την Citadella. 

3η ημέρα Βουδαπέστη - Δάση Μάγιερλινγκ - 
Βιέννη
Πρόγευμα και αναχώρηση για την αριστοκρατική 
Βιέννη. Στη διαδρομή μας θα συναντήσουμε λίμνες, 
ποτάμια και γραφικά χωρά. Στα περίχωρα της Bιέννης, 
θα επισκεφθούμε το περίφημο Bιεννέζικο Δάσος. Εκεί, 
στην τοποθεσία Mάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε 
κυνηγετικό περίπτερο των Aψβούργων, γνωστό από τη 
θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Pοδόλφου, 
τελευταίου διάδοχου του Θρόνου και της Mαρίας Bετσέρα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για 
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

4η ημέρα Βιέννη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο 
του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την 
Όπερα, το Τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του 
Φραγκίσκου Iωσήφ, το νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το 
Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό Aνακτορικό 
Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, 

τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία του Αγίου 
Καρόλου. Θα δούμε εξωτερικά το ανάκτορο Belvedere, 
σύμπλεγμα μπαρόκ παλατιών και κήπων που δεσπόζει 
σε καταπράσινο λόφο της πόλης και στη συνέχεια θα 
μεταβούμε στο ανάκτορο και στον κήπο του Schönbrunn, 
που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών, πρώην θερινή 
κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Στα πολυτελή 
του δωμάτια φιλοξένησε ανά τις εποχές τη Μαρία Θηρεσία, 
την αυτοκράτειρα Σίσσυ, τη Μαρία Αντουανέτα, τον Μέγα 
Ναπολέοντα, αλλά και την πρώτη παράσταση, στην 
αίθουσα με τους καθρέπτες, ενός εξάχρονου πιανίστα με 
το όνομα Μότσαρτ. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον 
καθεδρικό ναό του Aγίου Στεφάνου και θα περιδιαβούμε 
την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. 
Ελεύθερος χρόνος και προτείνουμε να απολαύσετε μία 
ζεστή σοκολάτα βιενουά στον Πύργο του Δούναβη ή να 
επισκεφθείτε την κρασογειτονιά Γκρίντσιχ στα περίχωρα 
της Βιέννης για μια βραδιά με μουσική και τοπικούς 
χορούς.

5η ημέρα Βιέννη - Πράγα - Προαιρετική 
Κρουαζιέρα Μολδάβα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Τσέχικης Δημοκρατίας, τη γραφική Πράγα. Άφιξη 
στη «Χρυσή Πόλη», μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία 
με την πόλη. Για το βράδυ προτείνουμε να επιβιβαστούμε 
από την όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι όπου θα 
ακολουθήσει δίωρη κρουαζιέρα με γεύμα.

6η ημέρα Πράγα (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα και 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 του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της 
Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς την πλατεία του 
Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
και θα δούμε επίσης το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας.

7η ημέρα Πράγα - Κάρλοβι Βάρι
Πρόγευμα και εκδρομή στο πασίγνωστο θέρετρο του 
Κάρλοβι Βάρι. Μετά από μία ωραία διαδρομή φτάνουμε 
στην πασίγνωστη «Βασιλική Πόλη» τόπο συνάντησης των 
ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής 
όπως ο Τσάρος Μέγας Πέτρος Ά , η Μαρία Θηρεσία, ο 
Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπαχ κ.α. Διασχίζοντας τον κεντρικό 
πεζόδρομο κατά μήκος του ποταμού Tepla θαυμάζουμε 
το γραφικό αρχιτεκτονικό στυλ των κτιρίων που κατά 
καιρούς φιλοξένησαν μεγάλους καλλιτέχνες του τσέχικου 
κινηματογράφου. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη 
Πράγα.

8η ημέρα Πράγα - Μόναχο
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη βαυαρική πρωτεύουσα, 
το Μόναχο, που συνδυάζει αρμονικά την επαρχιακή 
ατμόσφαιρα ενός μεγάλου χωριού με τον μοντερνισμό 
μιας σύγχρονης μητρόπολης. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία 
με την πόλη.

9η ημέρα Μόναχο
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγησή μας από την 
εντυπωσιακή κεντρική πλατεία Marienplatz με το 
νεογοτθικό Δημαρχείο να δεσπόζει στην καρδιά της. 
Θα συνεχίσουμε με τον ναό του Αγίου Πέτρου που 
είναι ο παλαιότερος του Μονάχου. Ο καθεδρικός ναός 
Frauenkirche, χτισμένος τον 15ο αιώνα, με τους δίδυμους 
θολωτούς πύργους του αποτελεί τη μεγαλύτερη γοτθική 
εκκλησία στη Νότια Γερμανία και σύμβολο της πόλης. 
Ακολούθως θα δούμε το χειμερινό παλάτι, την όπερα του 
Μονάχου και θα περπατήσουμε στη λαμπερή λεωφόρο 
Maximilianstrasse, προορισμό για πολυτελείς αγορές. Θα 
συνεχίσουμε με την παραδοσιακή μπυραρία Hofbräuhaus, 
καθώς το Μόναχο είναι συνώνυμο με την τέχνη της 
ζυθοποιίας και προχωρώντας θα βρεθούμε στο σπίτι όπου 
ο Μότσαρτ το 1780 έγραψε την όπερα Ιδομενέας, βασιλιάς 
της Κρήτης.

11 ΗΜΕΡΕΣ
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Περιλαμβάνονται 
· Δέκα (10) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά 
αναφέρεται στον τιμοκατάλογο. · Πρόγευμα σε μπουφέ στο 
χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. · Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
& εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. ·  Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. ·  Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

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

20/12

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

10η ημέρα Μόναχο - Σάλτσμπουργκ - Ζάγκρεμπ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη του Μότσαρτ, 
Σάλτσμπουργκ. Θα ξεναγηθούμε στην αυτοκρατορική 
πόλη. Θα περάσουμε από τους κήπους του παλατιού 
Μιραμπέλ και τον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα 
ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα δούμε το σπίτι του 
Mότσαρτ, το Δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό της πόλης και 
το Αββαείο του Aγίου Πέτρου. Στη συνέχεια αναχώρηση 

για την καταπράσινη πρωτεύουσα της Κροατίας, 
Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

11η ημέρα Ζάγκρεμπ - Επιστροφή
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση και μέσω Βελιγραδίου 
παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Περνώντας τα 
σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και 
φαγητό, φθάνουμε στην πόλη μας το βράδυ.

ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ
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Χριστούγεννα στο Βερολίνο. Πρωτοχρονιά στη Ζυρίχη.

14 ΗΜΕΡΕΣ

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΤΣΕΣΚΙ ΚΡΟΥΜΛΟΒ - ΠΡΑΓΑ - ΔΡΕΣΔΉ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΟΤΣΝΤΑΜ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΉ - ΜΟΝΑΧΟ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΖΥΡΙΧΉ - ΛΟΥΚΕΡΝΉ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΚΟΜΟ - ΜΙΛΑΝΟ
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1η ημέρα Αναχώρηση για Ζάγκρεμπ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση 
για τα σύνορα των Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, 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 - Σάλτσμπουργκ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη της μελωδίας, 
το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. Θα ξεναγηθούμε στην 
αυτοκρατορική πόλη. Θα περάσουμε από τους κήπους του 
παλατιού Μιραμπέλ και τον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας 
τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα δούμε το σπίτι του 
Mότσαρτ, το Δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό της πόλης και το 
Αββαείο του Aγίου Πέτρου. Θα δούμε την Getreidegasse με τα 
καλοδιατηρημένα αρχοντικά και τον πύργο Glockenspiel με τις 
τριάντα πέντε καμπάνες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Σάλτσμπουργκ - Τσέσκι Κρουμλόβ - Πράγα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Τσέσκι Κρουμλόβ. Χείμαρροι 
του ποταμού Μολδάβα τρέχουν σε πολλά σημεία της μεσαιωνικής 
πόλης η οποία, όπως και η Πράγα, βρίσκεται στη λίστα των 
διατηρητέων πόλεων της Unesco. Αποτελεί πολιτισμικό στολίδι 
της νότιας Βοημίας με τα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα γοτθικού 
και αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια, τις εκκλησίες και τα στενά 
δρομάκια της. Τα τείχη του Κρουμλόβ εσωκλείουν θησαυρούς 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής αξίας όπως η «κρυφή 
γέφυρα». Επισκεφθείτε το κάστρο της πόλης και θαυμάστε από 
ψηλά την πανοραμική θέα. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για 
τη μαγευτική Πράγα. Άφιξη το απόγευμα και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

4η ημέρα Πράγα (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στη «χρυσή πόλη των 
100 πύργων», μία πόλη αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης. 
Επίσκεψη στην Καστρούπολη, την ακρόπολη της Πράγας, Θα 
δούμε τον γοτθικό ναό μαυσωλείο των βασιλέων, τον δρόμο 
των Αλχημιστών και θα μεταβούμε στην πανέμορφη πλατεία της 
παλιάς πόλης. Θα δούμε το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο 
αστρονομικό ρολόι, θα περάσουμε από το Κλεμεντίνου και θα 
φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου του ΙV. 
Το απόγευμα ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τις λαμπρές 
χριστουγεννιάτικες αγορές.

5η ημέρα Πράγα - Δρέσδη - Βερολίνο
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη λεγόμενη «Φλωρεντία του 
Βορρά», τη Δρέσδη που βρίσκεται στην ανατολική Γερμανία στο 
κρατίδιο της Σαξονίας. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, πανέμορφα 
αρχιτεκτονικά κτίρια μπαρόκ ρυθμού και αναγέννησης, όπως 
την όπερα, το ανάκτορο Zwinger, τμήμα των ανακτόρων 
των βασιλέων της Σαξονίας με τους όμορφους κήπους, την 
πανέμορφη εκκλησία των γυναικών Frauenkirche και άλλα 
αξιοθέατα. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα 
της Γερμανίας, το μοντέρνο και λαμπερό Βερολίνο. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Βερολίνο (ξενάγηση πόλης) - Μουσείο 
Περγάμου
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και ξεκινάμε την 
ξενάγηση πόλης. Από την πύλη του Βραδεμβούργου έως 
την λεωφόρο Καρλ Μαξ εναλλάσσονται τα μνημεία της 
βασιλικής εποχής με τα κτίρια σοσιαλιστικού ρεαλισμού από το 

κομμουνιστικό παρελθόν της πόλης, ενώ κοντά στο πέρασμα 
του σημείου ελέγχου, Checkpoint Charlie, τα απομεινάρια του 
τείχους σας μεταφέρουν στα γεγονότα του ψυχρού πολέμου. 
Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο της 17ης Ιουνίου 
απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο της πόλης, Τιεργκάρτεν. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το φημισμένο μουσείο της 
Περγάμου (είσοδος εξ ιδίων). Στο μουσείο στεγάζονται 
ανακατασκευασμένα οικοδομήματα μεγάλου μεγέθους, όπως 
ο βωμός της Περγάμου και η πύλη της αγοράς της Μιλήτου. 
Eκτός από τη συλλογή αρχαιοτήτων, στον ίδιο χώρο υπάρχουν 
το μουσείο ισλαμικής τέχνης και το μουσείο Μέσης Ανατολής. 
Το απόγευμα ελεύθερο για να πραγματοποιήσετε εορταστικές 
αγορές.

7η ημέρα Βερολίνο - Πότσνταμ
Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για το Πότσνταμ. Η πόλη 
είναι ευρέως γνωστή για τα μοναδικά της τοπία, ειδικότερα τα 
πάρκα και το περίφημο ανάκτορο «Σανσουσί» (Sanssouci), που 
έκτισε ο Φρειδερίκος ο Μέγας και που έχει ανακηρυχθεί μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς από την Unesco. Θα κατευθυνθούμε 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου θα ξεκινήσουμε την 
περιήγησή μας από την Παλιά Αγορά, η οποία αποτελεί και την 
κεντρική πλατεία της πόλης. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, ο 
κήπος Lustgarten και το ιστορικό δημαρχείο σχηματίζουν μέχρι 
σήμερα ένα συγκρότημα με αριστοκρατικό αέρα. Επιστροφή το 
απόγευμα στο Βερολίνο.

8η ημέρα Βερολίνο - Νυρεμβέργη - Μόναχο
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη ρομαντική και ατμοσφαιρική 
Νυρεμβέργη. Αποτέλεσε έδρα των γερμανών βασιλέων, ισχυρό 
εμπορικό κέντρο της μεσαιωνικής Ευρώπης και πόλος έλξης 
σπουδαίων καλλιτεχνών και διανοούμενων την περίοδο της 
Αναγέννησης. Θα δούμε το μεγαλοπρεπές μέγαρο που έλαβε 
χώρα η Δική της Νυρεμβέργης, για τους εγκληματίες ναζί του 
β΄ παγκοσμίου πολέμου, την παλιά πόλη και τον καθεδρικό 
ναό. Συνεχίζουμε για τη βαυαρική πρωτεύουσα, το Μόναχο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη.

9η ημέρα Μόναχο
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγησή μας από την εντυπωσιακή 
κεντρική πλατεία Marienplatz με το νεογοτθικό Δημαρχείο να 
δεσπόζει στην καρδιά της. Θα συνεχίσουμε με τον ναό του Αγίου 
Πέτρου που είναι ο παλαιότερος του Μονάχου. Ο καθεδρικός 
ναός Frauenkirche, χτισμένος τον 15ο αιώνα, με τους δίδυμους 
θολωτούς πύργους του αποτελεί τη μεγαλύτερη γοτθική 
εκκλησία στη Νότια Γερμανία και σύμβολο της πόλης. Ακολούθως 
θα δούμε το χειμερινό παλάτι, την όπερα του Μονάχου και 
θα περπατήσουμε στη λαμπερή λεωφόρο Maximilianstrasse, 
προορισμό για πολυτελείς αγορές. Θα συνεχίσουμε με την 
παραδοσιακή μπυραρία Hofbräuhaus, καθώς το Μόναχο είναι 
συνώνυμο με την τέχνη της ζυθοποιίας και προχωρώντας θα 
βρεθούμε στο σπίτι όπου ο Μότσαρτ το 1780 έγραψε την όπερα 
Ιδομενέας, βασιλιάς της Κρήτης.

10η ημέρα Μόναχο - Ίνσμπρουκ - Ζυρίχη
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ίνσμπρουκ. Στην περιήγηση της 
πόλης, θα δούμε τη χρυσή Αψίδα του Θριάμβου του Λεοπόλδου 
Β ,́ το Χόφμπουργκ, τη Χόφκιρχε, τα είκοσι οκτώ μπρούτζινα 
αγάλματα των Αψβούργων και των αξιωματούχων τους. Στη 
συνέχεια θα μεταβούμε στη Ζυρίχη, τη μεγαλύτερη πόλη της 
Ελβετίας που απλώνεται γύρω από την ομώνυμη λίμνη και στις 

δύο όχθες του ποταμού Λίματ, με φόντο τις χιονοσκέπαστες 
Άλπεις. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

11η ημέρα Ζυρίχη - Λουκέρνη
Πρόγευμα και η περιήγησή μας αρχίζει με την παλιά πόλη, όπου 
θα δούμε δύο υπέροχους αντικριστούς ναούς, το παλιό γυναικείο 
μοναστήρι του 13ου αιώνα, Φραουμνίστερ με τα περίφημα 
βιτρώ και τον μεγάλο μητροπολιτικό ναό Γκροσμίνστερ, την 
εκκλησία του Αγίου Πέτρου με τη μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού 
της Ευρώπης, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο και την Όπερα. 
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στη Λουκέρνη. Στην περιήγησή μας 
θα συναντήσουμε τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα 
πλακόστρωτα δρομάκια και τις μικρές πλατείες με τα σιντριβάνια. 
Σπουδαίο αξιοθέατο αποτελεί η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική 
γέφυρα Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 
120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο, το 
ανάκτορο Ρίτερ, το μνημείο των λιονταριών και το λιθόστρωτο 
ιστορικό κέντρο που δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. 
Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στη Ζυρίχη.

12η ημέρα Ζυρίχη - Λουγκάνο - Κόμο - Μιλάνο
Πρόγευμα και υπέροχα τοπία μας οδηγούν στο Λουγκάνο, την 
πόλη που χτυπά με την ακρίβεια ελβετικού ρολογιού και είναι 
χτισμένη δίπλα στην ομώνυμη λίμνη. Στην περιήγηση που 
ακολουθεί, θα δούμε τον καθεδρικό ναό του Σαν Λορέντζο, 
το μουσείο της Βίλας Τσάνι (νεοκλασικού ρυθμού, στεγάζει 
το Δημοτικό Μουσείο) και την εκκλησία της Σάντα Μαρία ντέλι 
Άντζολι. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο μαγευτικό Κόμο, 
το οποίο διαθέτει πολυάριθμα έργα τέχνης, εκκλησίες, κήπους, 
θέατρα, πάρκα και παλάτια. Το απόγευμα καταλήγουμε στο 
Μιλάνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

13η ημέρα Μιλάνο - Ανκόνα -Εν πλω
Πρόγευμα και μετά από ένα αξέχαστο ταξίδι φθάνουμε προς 
το τέλος γεμάτοι από όμορφες εικόνες και μοναδικά τοποία. 
Αναχωρούμε για το λιμάνι της Ανκόνα για το πλοίο της 
επιστροφής. Διανυκτέρευση σε καμπίνες εν πλω.

14η ημέρα Εν πλω - Λιμάνι - Επιστροφή
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου και φθάνουμε στο λιμάνι 
της αποβίβασης (Ηγουμενίτσα / Πάτρα). Άφιξη και αναχώρηση για 
τον τελικό προορισμό μας.

21/12

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Περιλαμβάνονται • Δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια Πάτρα / Ηγουμενίτσα - Ανκόνα - Πάτρα/Ηγουμενίτσα σε 
4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4) • Πρόγευμα σε 
μπουφέ στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. • Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με 
το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός 
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι 
σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους • Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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1η ημέρα Αναχώρηση - Ζάγκρεμπ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για τα σύνορα και 
μέσω Νις και Βελιγραδίου για την καταπράσινη και γοητευτική 
πρωτεύουσα της Κροατίας, Ζάγκρεμπ. Άφιξη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

2η ημέρα Ζάγκρεμπ - Ίνσμπρουκ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Τιρόλου, 
Ίνσμπρουκ. Θα ακολουθήσουμε μια μαγευτική διαδρομή και 
με την άφιξή μας στο Ίνσμπρουκ, θα αρχίσουμε αμέσως την 
περιήγησή μας όπου θα δούμε την αψίδα του Λεοπόλδιου, τη 
Χρυσή Στέγη, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα 
Χόφμπουρν, την αψίδα του Θριάμβου και θα καταλήξουμε στην 
παλιά πόλη. Την πόλη διασχίζει ο παραπόταμος του Ρήνου, Ιν 
που δίνει ξεχωριστή ομορφιά. Το μέρος αποτελεί ένα από 
τα πιο φημισμένα και κοσμοπολίτικα θέρετρα της Ευρώπης. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Ίνσμπρουκ - Μουσείο Σβαρόφσκι 
(Swarovski) - Ζέεφελντ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το φημισμένο μουσείο Σβαρόφσκι 
με τις κρυστάλλινες δημιουργίες, φιλοτεχνημένες με φαντασία 
και καλαισθησία. Η είσοδος στο μουσείο είναι ιδιαίτερη 
εντυπωσιακή με έναν γίγαντα να δεσπόζει με κρυστάλλινο 
βλέμμα. Ένας μπλε θάλαμος οδηγεί σε ένα καλειδοσκόπιο 
που διεγείρει τις αισθήσεις με τον κρυστάλλινο κόσμο των 
παραμυθιών. Ελεύθερος χρόνος και επόμενος σταθμός το 
γειτονικό Ζέεφελντ. Πρόκειται για ένα υπέροχο τιρολέζικο 
χωριό, χώρος διαμονής πολλών διασήμων. Απλώνεται σε ένα 
οροπέδιο περιτρυγιρισμένο από τις πλαγιές των Άλπεων σε ένα 
τοπίο ασύλληπτης ομορφιάς με τους αμαξάδες στην κεντρική 
πλατεία που περιμένουν για μια βόλτα στον μικρό παράδεισο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

4η ημέρα Ίνσμπρουκ - Σάλτσμπουργκ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μελωδικό Σάλτσμπουργκ. Με την 
άφιξη ξεκινάει και η περιήγησή μας στην παλιά πόλη. Διασχίζοντας 
τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης, θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, 
το Δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό της πόλης και το Αββαείο του Aγίου 
Πέτρου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

5η ημέρα Σάλτσμπουργκ - Κιτσμπούελ - Ζελ αμ Ζέε
Πρόγευμα και πρώτος μας σταθμός το φημισμένο χιονοδρομικό 
κέντρο του Τιρόλο, Κίτσμπουελ. Πρόκειται για ένα παραμυθένιο 
χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά, με σπίτια χτισμένα σε τυπική 
τιρολέζικη αρχιτεκτονική και προσόψεις με έντονα χρώματα, 
σκεπές σε αυστηρό τιρολέζικο στυλ και ξύλινα μπαλκόνια. Επόμενος 
σταθμός το Ζελ αμ Ζέε που βρίσκεται κτισμένο στις όχθες της 
ομώνυμης λίμνης. Δίκαια έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο 
κοσμοπολίτικα θέρετρα της Ευρώπης. Περπατήστε στο κέντρο και 
θα θαυμάσετε τα παλιά αρχοντικά, απολαμβάνοντας τον καφέ σας 
ή μια ζεστή σοκολάτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μέσα από μία 
υπέροχη διαδρομή.

6η ημέρα Σάλτσμπουργκ - Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ 
- Βιέννη
Πρόγευμα και αναχώρηση για τις πανέμορφες λίμνες 
Σαλτσκάμεργκουτ. Περιήγηση με φανταστικά τοπία και εκπληκτικές 
ομορφιές. Στη συνέχεια αναχώρηση για την αριστοκρατική Βιέννη. 
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη.

7η ημέρα Βιέννη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, 
όπου θα θαυμάσουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Bιέννης, 
όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το Τετράγωνο των Mουσείων, 
την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το νεοκλασικό Kοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το 
Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, 

ΑΥΣΤΡΙΑΚΑ   Στολίδια

την εκπληκτική εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Θα δούμε εξωτερικά 
το ανάκτορο Belvedere, σύμπλεγμα μπαρόκ παλατιών και κήπων 
που δεσπόζει σε καταπράσινο λόφο της πόλης και στη συνέχεια 
θα μεταβούμε στο ανάκτορο και στον κήπο του Σένμπρουν, που 
θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών, πρώην θερινή κατοικία της 
αυτοκρατορικής οικογένειας. Στα πολυτελή του δωμάτια φιλοξένησε 
ανά τις εποχές τη Μαρία Θηρεσία, την αυτοκράτειρα Σίσσυ, τη Μαρία 
Αντουανέτα, το Μέγα Ναπολέοντα αλλά και την πρώτη παράσταση, 
στην αίθουσα με τους καθρέπτες, ενός εξάχρονου πιανίστα με το 
όνομα Μότσαρτ. Ελεύθερος χρόνος, διανυκτέρευση.

8η ημέρα Βιέννη - Βελιγράδι
Πρόγευμα, αναχώρηση και μέσω Βουδαπέστης και Νόβι Σαντ, 
άφιξη στην πρωτεύουσα της Σερβίας, Βελιγράδι. Χρόνος για μια 
σύντομη περιήγηση, διανυκτέρευση.

9η ημέρα Βελιγράδι - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για τον δρόμο της επιστροφής. Άφιξη 
στην πόλη μας το βράδυ.

9 ΗΜΕΡΕΣ

η Χρυσή Στέγη
στο Ινσμπρουκ

το γραφικό Κιτσμπούελ η λεωφόρος του Ρινγκ
στην Βιέννη

το ιστορικό
Βελιγράδι

Περιλαμβάνονται • Οκτώ (8) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα σε 
μπουφέ στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. • Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με 
το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός 
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
Δεν περιλαμβάνονται • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι 
σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους • Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ

10 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Θεσσαλονίκη – Ηγουμενίτσα
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση 
στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. 
Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς 
χώρους αναψυχής του πλοίου.

2η ημέρα Ανκόνα – Αόστα
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για την Αόστα μία πόλη της 
Ιταλίας στις Ιταλικές Άλπεις στην περιφέρεια κοιλάδα της Αόστα, 110 
χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά του Τορίνο. Κοντά στην πόλη βρίσκεται 
η είσοδος της σήραγγας του Λευκού όρους. Άφιξη αργά το απόγευμα, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Αόστα - Σαμονί Μον Μπλαν – Γενεύη 
- Λοζάνη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Σαμονί -Μον Μπλαν, 
περισσότερο γνωστό ως Σαμονί, που βρίσκεται στην νοτιοανατολική 
Γαλλία και θεωρείται το σήμα κατατεθέν του ορεινού τουρισμού. Χτισμένο 
σε μια πανέμορφη κοιλάδα σε υψόμετρο 1.000 μέτρων, φωλιασμένο 
στις πλαγιές του Μον Μπλαν και με εκπληκτική θέα στις Άλπεις, αποτελεί 
πόλο έλξης για χιονοδρόμους, ορειβάτες και αναρριχητές από όλο τον 
κόσμο. Θα σας εντυπωσιάσει με τη γραφικότητά του, τα σαλέ και τα 13 
χιονοδρομικά κέντρα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, όπως επίσης και 
με τον κοσμοπολίτικο αέρα του και τα εστιατόριά του. Αναχώρηση για την 
Γενεύη την πόλη των διπλωματών αλλά και τη πόλη των πάρκων όπως 
συχνά αποκαλείτε. Είναι μια πανέμορφη και πολυπρόσωπη πόλη κτισμένη 
στις όχθες της λίμνης Λεμάν. Η ιδιαίτερη γοητεία της Γενεύης συνίσταται 
στην ελβετική οργάνωση, στην γαλλική επιρροή στην γλώσσα, την εκλεκτή 
κουζίνα της και την νυχτερινή διασκέδαση. Η Γενεύη είναι η πρωτεύουσα 
του ομώνυμου καντονιού και η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη 
της Ελβετίας, μετά από τη Ζυρίχη. Θεωρείται σημαντική πόλη λόγω της 
παρουσίας πολυάριθμων διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της 
ευρωπαϊκής έδρας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Η οικονομία 
της Γενεύης είναι προσανατολισμένη στις υπηρεσίες. Στην πόλη εδρεύουν 
πολλές σημαντικές τράπεζες και αποτελεί επίσης σημαντικό κέντρο 
εμπορίου. Αναχώρηση για τη Λοζάνη, χτισμένη στις όχθες της Λίμνης της 
Γενεύης. Στην πανοραμική περιήγηση θα δούμε τον Γοτθικό Καθεδρικό Ναό 
του 12ου αιώνα, τον Ναό του Αγίου Φραγκίσκου και τέλος το Φρούριο του 
12ου αιώνα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα Λοζάνη - Γκρυγιέρ – Μοντρέ - Βεβέ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή πανοραμική περιήγηση στη 
Λοζάνη θα δούμε τον Γοτθικό Καθεδρικό Ναό του 12ου αιώνα, τον Ναό του 
Αγίου Φραγκίσκου και τέλος το Φρούριο του 12ου αιώνα. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για το γραφικό χωριό Γκρυγιέρ χτισμένο στους πρόποδες των 
Άλπεων με παραδοσιακά σπίτια του 15ου και 17ου αιών. Είναι δημοφιλής 
χειμερινός και καλοκαιρινός τουριστικός προορισμός και διάσημο για το τυρί 
του που μοιάζει με τη δική μας ελληνική γραβιέρα. Επόμενος σταθμός μας 
είναι το Μοντρέ ,χτισμένο στις όχθες της λίμνης της Γενεύης μία από τις πιο 
όμορφες πόλεις της Ελβετίας. Το σημαντικότερο αξιοθέατό της θεωρείται ο 
πύργος του Σιγιόν, που είναι χτισμένος σε ένα βραχονήσι μέσα στη λίμνη. 
Το κάστρο διαθέτει έργα τέχνης από τον 14ο αιώνα, υπόγειους θόλους 
και 25 ξεχωριστά κτίρια με τρεις αυλές. Εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες 
κάθε χρόνο επισκέπτονται το κάστρο.Το Ελβετικό θέρετρο του Μοντρέ 
έχει ξεχωριστή θέση στην παγκόσμια ιστορία του 20ού αιώνα, καθώς 
εκεί υπεγράφη η διεθνής συνθήκη για τη ρύθμιση του διάπλου (όπως 
μετονομάστηκε το δικαίωμα της αβλαβούς διελεύσεως των πλοίων στα 
στενά των Δαρδανελίων) από τη Μεσόγειο στον Εύξεινο Πόντο. Τελευταίος 
μας προορισμός το Βεβέ, κτισμένο στη βόρεια όχθη της λίμνης της Γενεύης. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα Λοζάνη - Βέρνη - Ιντερλάκεν – Ζυρίχη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Διασχίζοντας την πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο 
θα επισκεφθούμε μία από τις ομορφότερες και πιο σημαντικές πόλεις της 
Ελβετίας και πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη που είναι κτισμένη 
στις όχθες του ποταμού ‘Ααρ. Στην περιήγηση μας στην παλιά πόλη θα 
δούμε τον περίφημο Πύργο των Ρολογιών με το ωραιότερο ωρολογιακό 
κουκλοθέατρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βικεντίου και το κτίριο που 
στεγάζει το ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο.. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το κοσμοπολίτικο Ιντερλάνκεν, την πόλη μεταξύ των λιμνών όπως σημαίνει 
το όνομα του. Θα περπατήσουμε στην λεωφόρο Χέεβεκ με τις καρυδιές 
και τις ινδικές καστανιές και θα θαυμάσουμε τις μοναδικές ομορφιές της 
πόλης. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Ζυρίχη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας.

6η ημέρα Ζυρίχη (περιήγηση πόλης) – 
Καταρράκτες Ρήνου
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση πόλης. Θα διασχίσουμε 
τη Λεωφόρο Μπανχοφστράσσε όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες τράπεζες 
της Ελβετίας και τα μοντέρνα καταστήματα,θα δούμε τον Καθεδρικό 
Ναό, την Γοτθική Εκκλησία Φραουμνίστερ του 13ου αιώνα διάσημη για 
τα βιτρό της, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου με την μεγαλύτερη πλάκα 
ρολογιού στην Ευρώπης, το κτίριο που στεγάζει το Δημαρχείο, την Όπερα, 
και το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ που είναι το κέντρο προστασίας 
περιβάλλοντοςκαι αναχώρηση για τους καταρράκτες του Ρήνου, στην πόλη 
Σάφχάουζεν που βρίσκεται στα σύνορα Ελβετίας – Γερμανίας για να δούμε 
τους πιο εντυπωσιακούς σε όγκο νερού καταρράκτες της Ευρώπης, μέσα στο 
καταπράσινο Αλπικό τοπίο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

7η ημέρα Ζυρίχη – Σαιν Μόριτζ- Νταβός (Αλπικό 
Τρένο προαιρετικό)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη να τη χαρείτε όπως εσείς 
θέλετε. Εμείς σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου 
φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι χτισμένο σε 
υψόμετρο 1580μ με γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών 
προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά από μια θαυμάσια διαδρομή 
φθάνουμε στο Κουρ. Από εδώ θα πάρουμε το Αλπικό τρένο express με 
κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ. Η διαδρομή 
ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες. Μια διαδρομή δυόμιση 
ώρες περίπου, γεμάτη αντιθέσεις, που θα σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος 
ελεύθερος για να χαρείτε την φυσική ομορφιά. Σύντομη επίσκεψη στο 
Νταβός και αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη.

8η ημέρα Ζυρίχη–Λουκέρνη–Λουγκάνο–Μιλάνο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη κουκλίστικη Λουκέρνη. 
Εντυπωσιακή η παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, 
τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές 
πλατειές. Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική 
γέφυρα Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες 
ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό 
κέντρο δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. Αναχώρηση για το 
Λουγκάνο που βρίσκεται στα σύνορα με την Ιταλία. Θα κάνουμε μια βόλτα 
στο ιστορικό κέντρο της μέσα από τα σοκάκια της πόλης και στη πλατεία 
Ντέλα Ριφόρμα θα πιούμε το καφέ μας. Θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας στην 
πανέμορφη παραλία της και στη συνέχεια θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του 
Σαν Λορέντζ. ‘Άφιξη το βράδυ στην οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το 
Μιλάνο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

9η ημέρα Μιλάνο - Ανκόνα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα όπου θα 
επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και 
απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

10η ημέρα Ηγουμενίτσα – Θεσσαλονίκη
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε 
στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό 
προορισμό σας. Άφιξη αργά το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη.

Περιλαμβάνονται · Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία & δύο 
(2) διανυκτερεύσεις εν πλω όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. 
· Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* στην Αόστα & 4*. · Πρόγευμα σε 
μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. (εκτός πλοίου) · Ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια Ηγουμενίτσα - Ανκόνα - Ηγουμενίτσα σε 4κλινες εσωτερικές 
καμπίνες με wc/ντουζ (ΑΒ4). · 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 & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται · Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, 
θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. · Check Point 20 €. · Εισιτήριο Αλπικού 
τρένου 65€ το άτομο. · Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά. 
(Αόστα 3€, Μιλάνο 2€, Ζυρίχη 2,5 ελβετικά φράγκα & Λοζάνη 3,5 ελβετικά 
φράγκα) · Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο. Σημαντική 
Σημείωση: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν.
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21 & 28/12

1η ημέρα Θεσσαλονίκη – Ηγουμενίτσα
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις 
καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι του Μπάρι.

2η ημέρα Μπάρι - Αλμπερομπέλο - Ματέρα – Σαλέρνο
Άφιξη στο λιμάνι του Μπάρι. Αναχώρηση για το 
Αλμπερομπέλο το χωριό που μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο 
από παραμύθι, έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Περιήγηση στα 
γραφικά σοκάκια του χωριού για να δούμε τα κατάλευκα 
σπίτια του με τις χαρακτηριστικές τους πυραμιδωτές, 
θολωτές ή κωνικές σκεπές τους από ασβεστολιθικές πλάκες 
(τους περίφημους τρούλους) στολισμένες με αποτροπαϊκά 
σύμβολα (ήλιους, σταυρούς, ζώδια κ.λπ.). Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε τη Ματέρα που απέκτησε διεθνή φήμη από 
την αρχαία πόλη Σάσση Ματέρα, που σημαίνει «Οι πέτρες – 
σπηλιές της Ματέρα», με σπίτια-σπηλιές μέσα στα βράχια από 
την προϊστορική περίοδο. Στην περιήγηση μας θα δούμε το 
μοναστηριακό συγκρότημα της Παρθένου με τις εκκλησίες 
του Αγίου Νικολάου και Αγίου Πέτρου. Το ιστορικό κέντρο 
της Ματέρα έχει ανακηρυχτεί από την Unesco, Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Άφιξη αργά το 
απόγευμα στο Σαλέρνο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η ημέρα Σαλέρνο – Πομπηία - Νάπολη - Ρώμη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό 
χώρο της Πομπηίας, που θάφτηκε από τη λάβα και τη στάχτη 
του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Στην ξενάγηση που ακολουθεί θα 
δούμε μεταξύ άλλων την Πόρτα Μαρίνα, την αρχαία αγορά, 
το θέατρο, τους ναούς του Δία και του Απόλλωνα, τα λουτρά, 
τις πολυτελείς επαύλεις με τις περίφημες τοιχογραφίες (1ος 
αι. π.Χ.), που μας παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της 
ζωγραφικής του αρχαίου κόσμου. Συνεχίζουμε για την 
πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη Νάπολη, μια πόλη πολύβουη 
και γεμάτη αντιθέσεις. Στην πανοραμική μας επίσκεψη θα 
δούμε την παραλία, το Καστέλλο ντελ Ουόβο, το Βασιλικό 
Παλάτι, τη Στοά του Ουμπέρτου και την παλαιότερη όπερα 
στην Ευρώπη: το Θέατρο Σαν Κάρλο. Αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Ιταλίας για τη Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη διάθεση σας 
για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο.

4η ημέρα Ρώμη - Μουσεία Βατικανού
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το 
Βατικανό το μικρότερο κρατίδιο του κόσμου που βρίσκεται 
η Βασιλική του Αγίου Πέτρου, η μεγαλύτερη εκκλησία της 
χριστιανοσύνης. Συνεχίζουμε για την πολύβουη Πιάτσα 
ντι Σπάνια και τέλος τη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το ανεξάρτητο κρατίδιο του 
Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία του, 
με εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του 
αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης, όπως το σύμπλεγμα 
του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, έργα των 
Τζιότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας 
από τους περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των 
Ταπισερί, των Γεωγραφικών Χαρτών και τις Αίθουσες με τις 
νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην Καπέλα 
Σιστίνα με τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ 
Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσουμε στη μεγαλόπρεπη 
Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του 
κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου, 
όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ 
Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον παπικό 
βωμό, έργο του Μπερνίνι. Επιστροφή το μεσημέρι στο 
ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.

Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την 
αναχώρηση σας να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε 
το κόστος εισόδου (28€ για τους ενήλικες και 20€ για παιδιά 
μέχρι 18 ετών). Υποχρεωτική κράτηση και προπληρωμή εισόδου 
λίγες μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει 
δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδός σας στα Μουσεία του 
Βατικανού.

5η ημέρα Ρώμη (ξενάγηση πόλη)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Η πρωινή ξενάγηση θα αρχίσει 
με την επίσκεψη μας στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο 
σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου και 
την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η ρωμαϊκή αγορά 
ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας 
μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στο μεγαλύτερο μέρος 
του τότε γνωστού κόσμου. Σήμερα αποτελεί έναν από τους 
σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Στην 
πλατεία Βενετίας θα μας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο 
αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο βασιλιά 

TA ΣΤΟΛΙΔΙΑ   του Νότου

της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι επίσης και το 
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Επιστροφή το μεσημέρι 
στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.

6η ημέρα Ρώμη – Ανκόνα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση το λιμάνι της 
Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

7η ημέρα Ηγουμενίτσα – Θεσσαλονίκη
Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και άμεση αναχώρηση 
για τον τελικό μας προορισμό, τη Θεσσαλονίκη).

7 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται
• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 
& δύο (2) διανυκτερεύσεις εν πλω όπως αυτά αναφέρονται 
στον τιμοκατάλογο. • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.  
• Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου & δείπνο 
καθημερινά (εκτός πλοίου) • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/
Ηγουμενίτσα–Μπάρι & Ανκόνα – Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες 
εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4). • Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα 
με το παραπάνω πρόγραμμα. • Τοπικός ξεναγός στα Μουσεία 
του Βατικανού . • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και 
γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο. • Είσοδος στα Μουσεία του Βατικανού. • 
Checkpoint (25€) • Δημοτικός φόρος ξενοδοχείου στη Ρώμη το 
άτομο τη βραδιά (6€).

ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ - ΜΑΤΕΡΑ - ΠΟΜΠΉΙΑ - ΝΑΠΟΛΉ ΡΩΜΉ – ΒΑΤΙΚΑΝΟ
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8 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται • Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
& δύο (2) διανυκτερεύσεις εν πλω όπως αυτά αναφέρονται 
στον τιμοκατάλογο. • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. • 
Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά 
& τρία (3) δείπνα στο ξενοδοχείο του Μοντεκατίνι. (εκτός 
πλοίου) • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Ανκόνα – 
Ηγουμενίτσα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντουζ 
(ΑΒ4). • 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. • Τοπικός ξεναγός στη Φλωρεντία • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς 
χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται • Ό,τι ρητά 
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο. • Checkpoint 
(25€) • Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά 
(Μοντεκατίνι 1,4€, Περούτζια 2€).

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΟΥΜΒΡΙΑ-
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ
1η ημέρα Θεσσαλονίκη – Ηγουμενίτσα
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους 
για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να 
διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου.

2η ημέρα Ανκόνα – Περούτζια
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Ουμβρίας τη Περούτζια. Στην περιήγησή μας στην Κόρσο 
Βανούτσι θα δούμε την Ρόκα Παολίνα, τα δαιδαλώδη μεσαιωνικά 
στενά της πόλης και θα καταλήξουμε στην Πιάτσα Νοβέμπρε με 
την Φοντάνα Ματζόρε, τον Καθεδρικό Ναό του Σαν Λορέντζο 
και το μέγαρο των Πριόρι. Χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Περούτζια – Γκούμπιο - Aσίζη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στην περιήγησή μας στην Κόρσο 
Βανούτσι θα δούμε την Ρόκα Παολίνα, τα δαιδαλώδη μεσαιωνικά 
στενά της πόλης και θα καταλήξουμε στην Πιάτσα Νοβέμπρε με 
την Φοντάνα Ματζόρε, τον Καθεδρικό Ναό του Σαν Λορέντζο 
και το μέγαρο των Πριόρι. Επόμενη επίσκεψη το μεσαιωνικό 
χωρίο Γκούμπιο με το μεγαλύερο Χριστουγεννιάτικο δέντρο της 
Ευρώπης. Σημαντική Ρωμαϊκή αποικία με σημαντικά μνημεία 
όπως το Ρωμαϊκό θέατρο, το Παλάτι Τόρρε και τον Καθεδρικό 
Ναό. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Ασίζη, γενέτειρα του 
Αγίου Φραγκίσκου, ο οποίος ίδρυσε το θρησκευτικό τάγμα 
των Φραγκισκανών στην πόλη το 1208. Στην πανοραμική μας 
περιήγηση θα δούμε την Πιάτσα ντελ Κομούνε, το Παλάτσο 
Κομουνάλε, την Βασιλική της Σάντα Κιάρα, και το Ντουόμο του 
Σαν Ραφίνο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα Περούτζια – Σιένα – Σαν Τζιμινιάνο - 
Μοντεκατίνι
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Σιένα. Έντεκα 
δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ 
Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή 
μας στα γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα 
μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, 
αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται 
ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. 

Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μεσαιωνικό Σαν Τζιμινιάνο. Οι 
Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι μας καλωσορίζουν από μακριά δίνοντας 
στο Σαν Τζιμινιάνο μια παραμυθένια όψη, σχεδόν απίστευτη. 
Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε, μία από τις πιο κομψές λουτροπόλεις 
της Ιταλίας. Δείπνο.

5η ημέρα: Μοντεκατίνι – Φλωρεντία
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Φλωρεντία, 
τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και 
της αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην πανοραμική 
ξενάγηση μας, θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το 
Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό 
Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του 
Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα 
ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και 
αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ 
βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο 
της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων 
γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, 
(εξωτερική επίσκεψη) την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη 
γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την 
Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της 
Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά 
καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην 
αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την 
πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Επιστροφή αργά το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

6η ημέρα Μοντεκατίνι – Πίζα – Λούκα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιστορική πόλη 
της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο 
Πύργο της, καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης, 
που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το 
Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε τη μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα 
του Τζιάκομο Πουτσίνι. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

7η ημέρα Μοντεκατίνι - Ανκόνα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα 
όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση 
στις καμπίνες και απόπλους.

8η ημέρα Ηγουμενίτσα – Θεσσαλονίκη
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που 
θα φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αποβίβαση και 
μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα 
στην Θεσσαλονίκη.

Σημαντική σημείωση
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές 
και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

21 & 28/12

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

2η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Μπαλουκλί - Καπαλί 
Τσαρσί - Λεβέντ - Ουρανοξύστης Sapphire - Πάρκο 
Miniatürk
Πρόγευμα και ξεκινάμε με έναν «οδικό» περίπλου των 
Θεοδοσιανών τειχών. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία της 
Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί) με τους τάφους Πατριαρχών και 
ευεργετών και συνεχίζουμε στη μεγάλη σκεπαστή αγορά της 
πόλης, το Καπαλί Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα για ψώνια σε 
δερμάτινα είδη, αλάβαστρα, είδη δώρων, χρυσαφικά, αντίκες 
κ.α. Στον χρόνο αυτό μπορείτε να περάσετε και μια βόλτα από την 
Αιγυπτιακή αγορά. Θα συνεχίσουμε με προορισμό το Λεβέντ, 
το λεγόμενο και ως «Μανχάταν της Κωνσταντινούπολης», με 
τους ουρανοξύστες και τα υπερσύγχρονα εμπορικά κέντρα. 
Επίσκεψη στον δεύτερο ψηλότερο ουρανοξύστη της Τουρκίας, 
Sapphire (Ζαφείρι), όπου πληρώνουμε εισιτήριο για να 
μεταφερθούμε σε ένα λεπτό κυριολεκτικά στην ταράτσα με την 
εκπληκτική θέα σε όλη την Πόλη και μέχρι τον Εύξεινο Πόντο. Η 
σημερινή ξενάγησή μας θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη στο 

θεματικό πάρκο Miniatürk που φιλοξενεί σε μινιατούρες όλα τα 
αξιοθέατα, όχι μόνο της πόλης, αλλά και όλης της Τουρκίας.

3η ημέρα Κωνσταντινούπολη (ξενάγηση)
Μετά το πρόγευμά μας, συμμετέχουμε προαιρετικά σε μια 
πλωτή περιήγηση στον μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι που 
ενώνει τη Θάλασσα του Μαρμαρά με τη Μαύρη Θάλασσα. Στη 
συνέχεια θα μεταβούμε στο ιστορικό κέντρο και θα ξεκινήσουμε 
με τον βυζαντινό ιππόδρομο. Εκεί, βλέπουμε τη γερμανική 
κρήνη του Κάιζερ, δώρο στον σουλτάνο Μουράτ Β ,́ τον 
αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω του ιερογλυφικά, τον 
χάλκινο κίονα των Δελφών, τη στήλη του Πορφυρογέννητου. 
Επόμενη επίσκεψή μας, στο αρχιτεκτονικό αριστούργημα των 
αιώνων, τον ναό της Αγίας Του Θεού Σοφίας, το δημιούργημα 
των αρχιτεκτόνων, Ανθέμιου και Ισίδωρου. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το Μπλε Τζαμί, γνωστό και με την κοινή 
ονομασία «Σουλταναχμέτ» ή αλλιώς το Τζαμί του Σουλτάνου 
Αχμέτ Ά . Έπειτα, απαραίτητη η επίσκεψή μας στη Δεξαμενή του 
Ιουστινιανού, με τους διαφόρων ρυθμών κίονες. Ακολουθεί η 
ξενάγησή μας στο ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε με την περίτεχνη 
διακόσμηση και τη λαμπρή πολυτέλεια. Αποτέλεσε κατοικία 
των σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και το βράδυ 
συμμετέχουμε προαιρετικά στη νυχτερινή διασκέδαση με 
χορούς και τραγούδια της Ανατολής.

4η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Προύσα
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την προαιρετική εκδρομή στην 
Προύσα. Περνώντας από την κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 4 &5 ΗΜΕΡΕΣΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

διασχίζουμε τον νομό της Νικομήδειας και αφού περάσουμε 
την κρεμαστή γέφυρα του Αστακινού κόλπου, φθάνουμε στην 
καταπράσινη Προύσα. Εκεί επισκεπτόμαστε το κενοτάφιο του 
Καραγκιόζη, το Ουλού Τζαμί, κτισμένο το 1399 και κάνουμε μια 
περιήγηση στη παλιά πόλη της Προύσας. Η Προύσα είναι γνωστή 
για τα υφαντά της, τις χειροποίητες δαντέλες, τις πετσέτες και 
τα μεταξωτά. Επιστροφή το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. 
Για τους ταξιδιώτες που δεν θα έρθουν στην Προύσα, η ημέρα 
θα είναι ελεύθερη. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή 
στην Προύσα θα επισκεφθούμε τη συνοικία Λεβέντ με τους 
σύγχρονους ουρανοξύστες και την υπέροχη θέα από αυτούς, 
όπως και τη μονή της Χώρας, τη μεγαλύτερη πινακοθήκη 
βυζαντινών ψηφιδωτών στον κόσμο.

5η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Πατριαρχείο - 
Βλαχέρνα - Επιστροφή
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο 
στο Φανάρι, στο Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου 
εψάλη για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ.Χ. Στη 
συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο Istanbul Forum, ένα από τα 
πλέον σύγχρονα εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης και 
θα επισκεφθούμε το Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται 
πάνω από 10.000 διαφορετικά είδη θαλασσινών και ψαριών. 
Αναχώρηση για τα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με 
ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται • Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα σε μπουφέ στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 
εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. • ΦΠΑ Δεν περιλαμβάνονται • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους • Προαιρετική εκδρομή στην Προύσα €15 
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Σημαντική σημείωση
Στο τετραήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 4η ημέρα 
του πενθήμερου προγράμματος.

4ημ. 23,26,30/12 & 03/01

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

5ημ. 22,29/12 & 02/01
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1η ημέρα Αναχώρηση - Κωνσταντινούπολη
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το βράδυ. Διασχίζοντας 
τμήματα της Εγνατίας οδού, και κάνοντας τις 
προβλεπόμενες στάσεις, διερχόμαστε έξω από την 
Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και φθάνουμε στο 
συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου μετά τον έλεγχο των 
διαβατηρίων επισκεπτόμαστε, βγαίνοντας από τη χώρα, 
τα καταστήματα των αφορολογήτων ειδών. Περνώντας τη 
γέφυρα του Έβρου, μπαίνουμε στην Τουρκία.

2η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Μπαλουκλί - Καπαλί 
Τσαρσί
Διασχίζουμε το ευρωπαϊκό μέρος της Τουρκίας, 
φθάνουμε το πρωί στη βασίλισσα των πόλεων, την 
Κωνσταντινούπολη. Ξεκινάμε με έναν «οδικό» περίπλου 
των Θεοδοσιανών τειχών. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία 
της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί) με τους τάφους 
Πατριαρχών και ευεργετών. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε 
τη σκεπαστή αγορά της Πόλης, το γνωστό Καπαλί 
Τσαρσί, με τα 4.000 μαγαζιά, όπου μπορούμε να βρούμε 
μια τεράστια ποικιλία προϊόντων. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

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

στο αρχιτεκτονικό αριστούργημα των αιώνων, τον 
ναό της Αγίας Του Θεού Σοφίας, το δημιούργημα των 
αρχιτεκτόνων, Ανθέμιου και Ισίδωρου. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το Μπλε Τζαμί, γνωστό και με την 
κοινή ονομασία «Σουλταναχμέτ» ή αλλιώς το Τζαμί του 
Σουλτάνου Αχμέτ Ά . Έπειτα, απαραίτητη η επίσκεψή 
μας στη Δεξαμενή του Ιουστινιανού, με τους διαφόρων 
ρυθμών κίονες. Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο ανάκτορο 
Ντολμάμπαχτσε με την περίτεχνη διακόσμηση και τη 
λαμπρή πολυτέλεια. Αποτέλεσε κατοικία των σουλτάνων 
και διοικητικό κέντρο της οθωμανικής αυτοκρατορίας. 
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και το βράδυ συμμετέχουμε 
προαιρετικά στη νυχτερινή διασκέδαση με χορούς και 
τραγούδια της Ανατολής.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 4 ΗΜΕΡΕΣBΡΑΔΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

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

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

23,26,30/12 & 03/01

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

2η ημέρα Βουκουρέστι (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας. Θα θαυμάσουμε 
το ωραιότερο κτήριο Art Nouveau, «ναό της μουσικής» το 
Atheneum Roman, το επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόμημα του 
βασιλικού παλατιού που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο 
Τέχνης της Ρουμανίας το παλάτι του βασιλιά Κάρολου Α’ που 
σήμερα στεγάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την 
πλατεία της Επανάστασης του 1989 και το 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 Stada Lipscani και 
στον αρχαιολογικό χώρο της λεγόμενης παλιάς βασιλικής αυλής, 
όπου δεσπόζει η προτομή του Vlad Ţepeş. Μην παραλείψετε 
να επισκεφτείτε τον Ορθόδοξο ναό Σταυρουπόλεως. Επίσης 
μπορείτε να επισκεφτείτε το εκπληκτικό καφέ μπαρ – εστιατόριο 
Caru’ cu Bere που προσφέρει από το 1879 γευστικά πιάτα 
και μπύρα που παρασκευάζεται σύμφωνα με τη μοναδική 
πρωτότυπη συνταγή του 1879. 

3η ημέρα Βουκουρέστι – Καρπάθια – Σινάια – Μπραν 
– Μπρασόβ – Κάστρο Δράκουλα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού 
διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχοβα φτάνουμε στην 
Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε 
το παλάτι Peles, 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 ξενάγηση στο Μπρασόβ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη 
και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη 
σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιστροφή στο 
Βουκουρέστι. 

4η ημέρα Βουκουρέστι (Μουσείο Χωριού & Παλάτι - 
οικία 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.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΜΠΡΑΣΟΒ - ΣΙΝΑΙΑ 4,5 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται
• Τρεις (3) ή τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
της επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα ή ημιδιατροφή στο χώρο του 
ξενοδοχείου καθημερινά ανάλογα με την επιλογή του 
ξενοδοχείου. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός 
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

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

5η ημέρα Βουκουρέστι – Σόφια (περιήγηση πόλης) 
Αναχώρηση το πρωί για Ρούσε, Σόφια όπου θα ακολουθήσει 
περιήγηση στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Θα δούμε τη 
βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Κυριακής, τα ρωμαϊκά μνημεία, 
τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νιέφσι, τη Βουλή και την 
Πανεπιστημιούπολη. Γεύμα εξ ιδίων και συνεχίζουμε για σύνορα 
Προμαχώνα, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

το παλάτι  του
Δράκουλα

το γραφικό
Βουκουρέστι

το κέντρο του
Μπρασόβ

o ναός του 
Αλεξάντερ Νιέφσι

Σημαντική σημείωση

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η μέρα 
του προγράμματος.

4ημ. 23,26,30/12 & 03/01

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

5ημ. 22,29/12 & 02/01
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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 τον μεγάλο πεζόδρομο της 
οδού Knez Mihailova, όπου θα βρείτε πολλά και όμορφα 
καταστήματα για πιθανές σας αγορές.

2n ημέρα Βελιγράδι (Ξενάγηση Πόλης) – 
Προαιρετική βραδινή βόλτα & κρουαζιέρα
Πρόγευμα και ξεκινάμε την 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 
προαιρετικά στα ειδικά ποταμόπλοια για μια μίνι 
κρουαζιέρα, όπου θα δούμε την πόλη από μια άλλη οπτική 
γωνία. Η κρουαζιέρα θα καταλήξει στο Zemun (παλιά 
περιοχή του Βελιγραδίου).

3η ημέρα Βελιγράδι – Νόβι Σαντ
Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για την πόλη του Νόβι 
Σαντ. Φθάνουμε στην πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα 
όπου θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από το κάστρο 
Petrovaradin, με την πανέμορφη θέα στον ποταμό 
Δούναβη. Συνεχίζουμε με την πλατεία Slobodan, τον 
καθεδρικό ναό, το δημαρχείο. Χρόνος ελεύθερος στον 
κεντρικό πεζόδρομο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Βελιγράδι – Προαιρετική Εκδρομή 
Σιδηρές Πύλες του Δούναβη 
Πρόγευμα. Έπειτα αναχώρηση για την πόλη του Kladovo 
στην Ανατολική Σερβία, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία, 
εκεί που βρίσκονται και οι «Σιδηρές Πύλες» του Δούναβη, 
μια σειρά φαράγγια μήκους 134 χλμ. ανάμεσα στα 
Καρπάθια και την οροσειρά του Αίμου, όπου είναι και το 
στενότερο αλλά και βαθύτερο σημείο του ποταμού. Χρόνο 
ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

BEΛΙΓΡΑΔΙ 4,5 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται
• Τρεις (3) ή τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της 
επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. 
• Πρόγευμα ή ημιδιατροφή 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. • Επίσημος ξεναγός κατά τη 
ξενάγησή μας στο Βελιγράδι. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
& ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται 
• Βραδινή Βόλτα & κρουαζιέρα 15€ ανά άτομο • Προαιρετική 
εκδρομή Σιδηρές Πύλες του Δούναβη 20€ ανά άτομο • 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα 
& αρχαιολογικούς χώρους • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται

5η ημέρα Βελιγράδι – Νις 
Πρόγευμα και 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 Θεσσαλονίκη.

o Άγιος Σάββας
στο Βελιγράδι

επίσκεψη στο 
Νοβισαντ

 το ιστορικό κέντρο
του Βελιγραδίου

το κάστρο και
η μοναδική θέα 

Σημαντική σημείωση
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η μέρα 
του προγράμματος.

4ημ. 23,26,30/12 & 03/01

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

5ημ. 22,29/12 & 02/01
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1η ημέρα Αναχώρηση - Μονή Ρίλα - Σόφια
Συγκέντρωση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Διέλευση 
από τα σύνορα Προμαχώνα, στάση στα αφορολόγητα και 
συνεχίζουμε προς το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη στη Ρίλα 
που αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο φημισμένη ορθόδοξη 
μονή στη Βουλγαρία. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο της 
Unesco ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Αποτελείται 
από μια μονόκλιτη βασιλική, κελιά που μένουν οι μοναχοί και 
έναν πύργο. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, 
Σόφια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη.

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

1η ημέρα Αναχώρηση - Σκόπια - Μαύροβο - Οχρίδα
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Αφού περάσουμε 
τα σύνορα από τους Ευζώνους, συνεχίζουμε για Σκόπια που είναι 
χτισμένα σε υψόμετρο 262 μ. εκατέρωθεν του ποταμού Βαρδάρη 
(Αξιού), άφιξη και ελεύθερος χρόνος στην πολη για καφέ. Έπειτα, 
κατευθυνόμαστε προς το Μαύροβο (που σημαίνει μαύρος αγρός), 
χωριό που αποτελεί τουριστικό προορισμό καθόλη τη διάρκεια του 
χρόνου, λόγω του χιονοδρομικού κέντρου Ζάρε Λαζαρέφσκι, του 
εθνικού πάρκου και της τεχνητής λίμνης. Μια περιοχή με πολλές 
φυσικές ομορφιές, υπέροχη θέα, μια διάφανη καθαρή λίμνη, 
αλλά και ορεινούς λόφους από όπου μπορεί κανείς να δει το 
πανόραμα του όρους Μπίστρα. Η εκκλησία του Αγίου Νικόλαου η 
οποία χτίστηκε το 1850, βυθίστηκε κάτω από τα νερά της τεχνητής 
λίμνης λόγω της κατασκευής του τεχνικού φράγματος το 1953, 
όμως εξαιτίας της ξηρασίας κατά τον 21ο αιώνα έχει κατά μεγάλο 
μέρος επανεμφανιστεί. Στάση για γεύμα. Τέλος, άφιξη στη γραφική 
πόλη της Οχρίδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια. 
ελεύθερος χρόνος. Δείπνο στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

2η ημέρα Οχρίδα ξενάγηση - Στρούγκα
Πρόγευμα και ξενάγηση στην πανέμορφη Οχρίδα. Περιήγηση στα 
γραφικά δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά και τις βυζαντινές εκκλησίες 

3η ημέρα Σόφια (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αρχίζουμε την 
περιήγησή μας όπου θα δούμε, μεταξύ άλλων, τον βυζαντινό 
ναό της Αγίας Κυριακής, τα ρωμαϊκά μνημεία, τον περίφημο ναό 
του Αλεξάντερ Νιέφσκι, τη Βουλή και την πανεπιστημιούπολη. 
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα της 
πόλης με κρασί και φολκλορικό πρόγραμμα .

4η ημέρα Σόφια - Βίτοσα - Σαντάνσκι - Επιστροφή
Πρόγευμα και αργότερα (καιρού επιτρέποντος) ανάβαση με 
τελεφερίκ (έξοδα ατομικά) στο βουνό-πάρκο Βίτοσα με τη 
φαντασμαγορική θέα στη πόλη της Σόφιας. Χρόνος ελεύθερος 
και αναχώρηση για το Σαντάνσκι με την πλούσια αγορά . Χρόνος 
ελεύθερος και επιστροφή στην πόλη μας.

της πόλης του Αγίου Κλήμεντα και της Αγίας Σοφίας, τα μικρομάγαζα 
με τα είδη λαϊκής τέχνης και κεραμικής. Το απόγευμα επίσκεψη στο 
γειτονικό θέρετρο της Στρούγκας, όπου και θα κάνουμε βόλτα στον 
πεζόδρομο με το πολύ γραφικό χρώμα. Επιστροφή στην Οχρίδα 
και προαιρετική κρουαζιέρα (καιρού επιτρέποντος). Δείπνο στο 
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

3η ημέρα Οχρίδα - Φαράγγι Ράντικα - Μονή Μπικόρσκι
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το μεγάλο φαράγγι Ράντικα, δίπλα 
στον ποταμό Ντριμ, όπου θα θαυμάσουμε τη μεγαλοπρέπεια της 
πανέμορφης φύσης. Προσκύνημα στο ιστορικό μοναστήρι Ιβάν 
Μπικόρσκι και επιστροφή στην Οχρίδα. Δείπνο στο ξενοδοχείο, 
διανυκτέρευση.
4η ημέρα Οχρίδα - Όσιος Ναούμ - Μπίτολα (Μοναστήρι) 
- Επιστροφή
Πρόγευμα και ακολουθώντας την παραλίμνια διαδρομή, θα 
επισκεφθούμε το πανέμορφο βυζαντινό μοναστήρι του Οσίου 
Ναούμ με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες στη νότια πλευρά της 
λίμνης, κτισμένο τον 10ο αιώνα, σε μία περιοχή που ήταν ολόκληρη 
έδρα της ελληνορθόδοξης αρχιεπισκοπής. Γεύμα και αναχώρηση 
για τον μεθοριακό σταθμό Νίκης, αφού κάνουμε μια σύντομη στάση 
για καφέ στα Μπίτολα (Μοναστήρι). Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 3,4 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται • Τρεις (3) ή δύο (2) 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 & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους • 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονταιή αναγράφεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Περιλαμβάνονται • Τρεις (3) ή δύο (2) 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 & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνονται • Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς 
χώρους • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονταιή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ 3,4 ΗΜΕΡΕΣ

Σημαντική σημείωση

Στο τριήμερο πρόγραμμα δεν παραλείπεται τίποτα από το 
τετραήμερο πρόγραμμα.

Σημαντική σημείωση
Σημείωση: Στην 3ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται το 
πρόγραμμα της 3ης μέρας.

4ημ. 23,26,30/12 & 03/01

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

3ημ. 24,27,31/12 & 04/01

4ημ. 23,26,30/12 & 03/01

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

3ημ. 24,27,31/12 & 04/01
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Maργαριτάρια    
ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

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

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

και Μεθοδίου και την παλιά πόλη όπου επικρατεί η 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική από ξύλο. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και δείπνο.

3η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία - Μπουργκάς
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. Θα έχουμε 
χρόνο για περιήγηση στον εμπορικό πεζόδρομο που 
βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Ακολούθως, επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και δείπνο. 

4η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία - Βάρνα - Αλατζά 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την όμορφη πόλη της 
Βάρνας, τη μεγαλύτερη της Μαύρης Θάλασσας. Θα 
διασχίσουμε το κέντρο της Βάρνας και θα συνεχίσουμε 
τον δρόμο μας για περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα, 
θαυμάζοντας τις λεγόμενες χρυσές ακτές μέχρι να 
φτάσουμε στο μοναστήρι Αγίας Τριάδας, γνωστό ως 
Αλατζά. Πρόκειται για μοναστήρι του 5ου αιώνα λαξευμένο 
ολόκληρο μέσα στους βράχους. Μετά την επίσκεψη και 
το προσκύνημα θα επιστρέψουμε στη Βάρνα, όπου θα 
δούμε τον μητροπολιτικό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου, 
κτισμένος το 1866 και μετά θα έχουμε χρόνο στον όμορφο 
πεζόδρομο με την όπερα και τα πολλά καταστήματα για 
ψώνια και γεύμα. Αργότερα θα επισκεφθούμε ένα από τα 
μεγαλύτερα παραθαλάσσια πάρκα της Ευρώπης έκτασης 
τετρακοσίων στρεμμάτων. Εκεί υπάρχουν μουσεία, όπως 
το Ναυτικό με ένα ολόκληρο πολεμικό πλοίο στο πλάι 
του, θέατρα, καφετέριες και ενυδρείο. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και δείπνο.

Περιλαμβάνονται
• Τρεις (3) ή τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
της επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο. • Ημιδιατροφή (πρόγευμα και δείπνο στον 
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 & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

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

5η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία - Σόφια - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Σόφια. Άφιξη και 
περιήγηση στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Θα δούμε, 
μεταξύ άλλων, τον βυζαντινό ναό της Αγίας Κυριακής, 
τα ρωμαϊκά μνημεία, τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ 
Νιέφσκι, τη Βουλή και την πανεπιστημιούπολη. Μετά από 
τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

Σημαντική σημείωση
Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν παραλείπεται τίποτα από το 
5ήμερο πρόγραμμα.

4,5 ΗΜΕΡΕΣ

4 ημέρες

4ημ. 23,26,30/12 & 03/01

5ημ. 22,29/12 & 02/01
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Μεταφορές προς τα καλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Βουλγαρίας, διαμονή σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία με πολλές ανέσεις και χρόνος για ξεκούραση και αναψυχή σε 

ειδυλλιακά χειμερινά τοπία.

Χριστούγεννα στα χιόνια

Μπάνσκο
Χαρείτε το ταξίδι σας στον κοσμοπολίτικο προορισμό του 
Μπάνσκο. Εκτείνεται στις βόρειες πλαγιές του όρους Πιρίν, 
στον εθνικό δρυμό που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της Unesco. Περπατήστε στα λιθόστρωτα 
σοκάκια του χωριού με τη φυσική ομορφιά και την ιδανική 
ατμόσφαιρα, θαυμάστε τα αναπαλαιωμένα πετρόκτιστα 
σπίτια και εκμεταλλευτείτε τις πλούσιες παροχές των 
καταλυμάτων και τις άρτιες εγκαταστάσεις του καλύτερου 
χιονοδρομικού κέντρου της Βουλγαρίας.

specialstay

Perun Lodge 4* Grand Hotel Bansko 4* Orphey 4* Lion Hotel Bansko 4*

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
ΑΠΌ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΌΎ ΓΙΑ 3-6 ΗΜΕΡΕΣ
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Μπόροβετς
Απολαύστε τις χειμερινές σας διακοπές σε ένα από τα 
ιστορικότερα και μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα 
των Βαλκανίων, το Μπόροβετς. Οι χιονοδρομικές του 
πίστες ξετυλίγονται ανάμεσα σε πανύψηλα δέντρα, 
δημιουργώντας ένα ξεχωριστό θέαμα για τον επισκέπτη 
και προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες για χειμερινά 
σπορ. Χαρείτε το αναζωογονητικό κλίμα, τη φυσική 
ορεινή ομορφιά και τις ανέσεις των σύγχρονων και 
πολυτελών καταλυμάτων.

23/12 & 03/014 ημέρες

24/123 ημέρες

Το χιονοδρομικό κέντρο του Παμπόροβο αποτελεί 
ένα πολύ καλά οργανωμένο χιονοδρομικό κέντρο και 
θεωρείται το πιο ηλιόλουστο χιονοδρομικό κέντρο της 
Βουλγαρίας. Βρίσκεται στην καρδιά της οροσειράς της 
Ροδόπης. Απολαύστε τα απέραντα ελατοδάση, το ορεινό 
τοπίο με τα αμέτρητα ρέματα και ποταμάκια και τις 
πλούσιες παροχές των επιλεγμένων καταλυμάτων.

Παμπόροβο

21/12 & 24/126 ημέρες

23, 26/12 & 03/014 ημέρες
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Διεθνές Τρίγωνο  
ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ

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

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

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

Περιλαμβάνονται
• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο όπως αναφέρεται 
στον τιμοκατάλογο. • Πρωινό και δύο δείπνα στον 
χώρο του ξενοδοχείου μας. • Δωρεάν χρήση 
χαμάμ και εσωτερικής πισίνας του ξενοδοχείου. 
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με 
πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-
αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. • Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

3 ΗΜΕΡΕΣ

24,27/12 & 04/01

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
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1η ημέρα Αναχώρηση - Μυκήνες - Επίδαυρος - Ναύπλιο
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Βόλο, Αλαμάνα, Iσθμό 
Κορίνθου. Στάση για καφέ και συνεχίζουμε για τις Μυκήνες. Άφιξη 
στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών όπου θα δούμε το Παλάτι 
των Ατρειδών , τον Τάφο του Αγαμέμνονα και το Αρχαιολογικό 
Μουσείο. Συνεχίζουμε για Επίδαυρο που δημιουργεί δέος στον 
κάθε επισκέπτη. Περιήγηση στις αρχαιότητες και στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε στο ιστορικό Ναύπλιο, πρώτη πρωτεύουσα του 
ελληνικού κράτους. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Ναύπλιο - Τρίπολη - Σπάρτη
Πρόγευμα και περιήγηση στην πανέμορφη πόλη που είναι γνωστή 
για το Μπούρτζι, μικρό φρούριο κτισμένο σε νησίδα μέσα στο 
λιμάνι, για το Παλαμήδι, ενετικό φρούριο που δεσπόζει στην 
πόλη και για την Ακροναυπλία, έτερο φρούριο ενετικό, επί της 
ομώνυμης χερσονησίδας. Αναχώρηση για την καρδιά της Αρκαδίας, 
Τρίπολη. Θα δούμε τη μεγάλη πλατεία Άρεως με το άγαλμα του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και την επιβλητική μητρόπολη του Αγίου 
Βασιλείου. Συνεχίζουμε για τη Σπάρτη με τις μεγάλες πλατείες και τις 
νεοκλασικές οικοδομές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Σπάρτη - Μονεμβασιά - Μυστράς
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη Μονεμβασιά. Είναι περισσότερο 
γνωστή από το μεσαιωνικό φρούριο, επί του ομώνυμου «Βράχου 
της Μονεμβασιάς». Μπαίνοντας στην καστροπολιτεία ο κεντρικός 
δρόμος με το βυζαντινό καλντερίμι οδηγεί στην κεντρική πλατεία 
με το παλιό κανόνι και τον ναό του Ελκόμενου Χριστού. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα επίσκεψη στον Μυστρά. Ο Μυστράς 
αποτελούσε βυζαντινή πολιτεία της Πελοποννήσου και βρίσκεται έξι 
χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Σπάρτης. Σήμερα είναι ερειπωμένος, 
αν και έχουν αναστηλωθεί ορισμένα κτίσματα, όπως τα παλάτια, 
και αποτελεί πολύτιμη πηγή για τη γνώση της ιστορίας, τέχνης και 
πολιτισμού των δύο τελευταίων αιώνων του Βυζαντίου. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Σπάρτη - Σπήλαια Διρού - Αρεόπολη - Καλαμάτα
Πρόγευμα και ξεκινάμε για τα σπήλαια του Διρού. Το Σπήλαιο 
Γλυφάδα (ή Βλυχάδα) είναι ένα από τα ωραιότερα σπήλαια στον 

κόσμο. Επίσκεψη και στη συνέχεια αναχώρηση για την Αρεόπολη, 
χωριό της δυτικής Μάνης του νομού Λακωνίας. Αποτελεί ιστορικό 
οικισμό που διατήρησε την ανεξαρτησία του επί οθωμανικών 
χρόνων και ήταν πατρίδα των Μαυρομιχαλέων. Έδρα του δήμου 
Οιτύλου, έχει κριθεί διατηρητέος κρατώντας το παραδοσιακό χρώμα 
της Μάνης. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την πρωτεύουσα 
και κεντρικό λιμάνι της Μεσσηνίας, Καλαμάτα, που αποτελεί 
σημαντικό εμπορικό και διοικητικό κέντρο με πολλά αξιοθέατα και 
την πανέμορφη παλιά πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Καλαμάτα - Αρχαία Ολυμπία - Πάτρα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πανέμορφη κοιλάδα του ποταμού 
Αλφειού για να θαυμάσουμε την αρχαία Ολυμπία, στον αρχαιολογικό 
χώρο όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες της αρχαίας Ελλάδας. 
Στη συνέχεια κατευθύνομαστε στην πρωτεύουσα της Αχαϊάς, Πάτρα 
που είναι γνωστή για τις φυσικές ομορφιές της και ιδιαίτερα για το 
λιμάνι της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Πάτρα - Καλάβρυτα - Επιστροφή
Μετά το πρόγευμα επίσκεψη στον ναό του Αγίου Ανδρέα. 
Αναχωρούμε για τα πανέμορφα Καλάβρυτα, όπου υψώθηκε η 
σημαία της Επανάστασης του 1821. Όμορφη κωμόπολη που 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6 ΗΜΕΡΕΣ

βρίσκεται κτισμένη σε υψόμετρο 750 μ. Συνεχίζουμε για την 
ιστορική μονή της Αγίας Λαύρας και έπειτα παίρνουμε τον δρόμο της 
επιστροφής. Με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

21/12

ΑΝΑΧΩΡΗΣH

Περιλαμβάνονται
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά 
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα στον χώρο 
του ξενοδοχείου καθημερινά. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 
εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φόροι διαμονής. • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. • Είσοδοι 
σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και 
γενικά όπου απαιτείται. • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 
ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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23/12, 30/12 & 03/01

ΑΝΑΧΩΡΗΣH

Περιλαμβάνονται
• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά 
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα στον 
χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. • Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

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

1η ημέρα Αναχώρηση - Μουσείο Βρέλλη - 
Γιάννενα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί. Στάση για καφέ 
και επίσκεψη στο μουσείο ελληνικής ιστορίας και κέρινων 
ομοιωμάτων του Βρέλλη. Ακολούθως μεταβαίνουμε στην 
όμορφη πόλη των Ιωαννίνων, επίσκεψη στο κάστρο της 
πόλης, με τα τζαμιά, το παλάτι του Αλή Πασά και το νησάκι 
της λίμνης Παμβώτιδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
διανυκτέρευση.

2η ημέρα Γιάννενα - Καλπάκι - Μονή 
Μολυβδοσκέπαστης - Κόνιτσα - Μονοδένδρι - 
Τσεπέλοβο
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Καλπάκι, όπου θα έχουμε 
χρόνο να επισκεφθούμε στην είσοδο του χωριού το 
στρατιωτικό μουσείο. Συνεχίζουμε εκεί που οι πρόποδες 
του όρους Νεμέρτσικα συναντούν τον Αώο ποταμό, 
κοντά στη συμβολή του με το Σαραντάπορο. Σε εκείνο 
το σημείο βρίσκεται η μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Μολυβδοσκέπαστης. Το όνομα του μοναστηριού 
προέρχεται από τις μολύβδινες πλάκες που παλαιότερα 
σκέπαζαν το καθολικό της αντί για κεραμίδια ή πέτρινες 
πλάκες. Άφιξη στην Κόνιτσα, επίσκεψη στο πατρικό σπίτι 
του Αγίου Παϊσίου. Συνεχίζουμε για τα Ζαγοροχώρια και 
συγκεκριμένα στο Μονοδένδρι. Επίσκεψη στη μονή Αγίας 
Παρασκευής και από ψηλά θα θαυμάσουμε το φαράγγι του 
Βίκου. Έπειτα, αναχωρούμε για το γραφικό Τσεπέλοβο. 
Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και καφέ. Επιστροφή στα 
Γιάννενα, διανυκτέρευση.

3η ημέρα Γιάννενα - Σπήλαιο Περάματος - Λίμνη 
Παμβώτιδα - Νησάκι
Πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό το σπήλαιο 
Περάματος, ένα από τα σπουδαιότερα σπήλαια του 
κόσμου. Η ύπαρξη του σπηλαίου ήταν ήδη γνωστή από 
τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, το 1940 μάλιστα 
χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο των κατοίκων κατά 
τη διάρκεια των βομβαρδισμών από τους Ιταλούς. Στη 

συνέχεια θα έχουμε χρόνο να θαυμάσουμε την ομορφιά 
της λίμνης Παμβώτιδας και να επισκεφθούμε το νησάκι 
που φημίζεται για την εκλεκτή κουζίνα του. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος, διανυκτέρευση.

4η ημέρα Γιάννενα - Δωδώνη - Μέτσοβο - 
Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Δωδώνη όπου θα 
επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο όπου βρισκόταν 
το δεύτερο σημαντικότερο μαντείο της αρχαιότητας μετά 
τους Δελφούς. Θεωρείται ως το αρχαιότερο ελληνικό 
μαντείο. Το όνομα Δωδώνη προέρχεται από την Ωκεανίδα 
νύμφη Δωδώνη ή Δότειρα, που σημαίνει μητέρα γη. 
Αναχώρηση για το γραφικό Μέτσοβο με τα φημισμένα 
τοπικά προϊόντα, πλούσια ιστορία και γενέτειρα γνωστών 
ευεργετών. Στάση για γεύμα και έπειτα επιστροφή στην 
πόλη μας αργά το βράδυ.

specialstay
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ΠΕΡΗΦΑΝΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ

Το Essence Hotel βρίσκεται στα Ιωάννινα, σε απόσταση 
3χλμ. από το κέντρο της πόλης και ακριβώς απέναντι 
από το Διεθνές Αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Διαθέτει 
εξωτερική πισίνα, δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi, à la carte 
εστιατόριο, μπαρ με ποπ αρτ σχεδιασμό και γυμναστήριο. 
Κάθε δωμάτιο διαθέτει κλιματισμό, μπαλκόνι, μίνι μπαρ 
και ψυγείο. Το ιδιωτικό μπάνιο είναι εξοπλισμένο με 
μπανιέρα ή ντους, στεγνωτήρα μαλλιών και μπουρνούζια. 
Οι επιπλέον ανέσεις περιλαμβάνουν θυρίδα ασφαλείας και 
παροχές σιδερώματος.
Το Σπήλαιο του Περάματος απέχει 10 λεπτά οδικώς και 
τα γραφικά Ζαγορoχώρια 20 λεπτά με το αυτοκίνητο. Το 
Χιονοδρομικό Κέντρο του Μετσόβου είναι προσβάσιμο σε 
30 λεπτά οδικώς.
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1η ημέρα Αναχώρηση - Χάνι Γραβιάς - Μεταλλευτικό 
Πάρκο Φωκίδας - Δελφοί
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, Βόλο, 
Αλαμάνα, Χάνι Γραβιάς και συνεχίζουμε για το μεταλλευτικό 
πάρκο Φωκίδας. Στο Vagonettο, ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
θεματικά πάρκα της Ευρώπης, θα ακολουθήσουμε τα χνάρια των 
μεταλλωρύχων μέσα στις υπόγειες στοές με τα κοιτάσματα του 
βωξίτη. Με οπτικοακουστικά συστήματα ψηφιακής τεχνολογίας, 
θα γνωρίσουμε την ιστορία των μεταλλωρύχων και τις 
μεθόδους εξόρυξης μέσα σε ένα παλιό μεταλλείο στην καρδιά 
της Γκιώνας. Έπειτα με ενδιάμεσες στάσεις για γεύμα εξ ιδίων 
αναχωρούμε για τους Δελφούς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Δελφοί - Ιτέα - Ναύπακτος - Γαλαξίδι
Πρόγευμα και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών 
και στο μουσείο ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία της 
Ελλάδας. Αναχώρηση για Ιτέα συνεχίζουμε για Ναύπακτο, θα 
δούμε το καλοδιατηρημένο βενετσιάνικο κάστρο, τον πύργο 
Μπότσαρη το κυκλικό λιμανάκι τον ανδριάντα του πυρπολητή 
Ανεμογιάννη και κάτω από τον πλάτανο παίρνουμε το καφεδάκι 

μας. Στη συνέχεια επιστρέφουμε στο ιστορικό Γαλαξίδι, όπου 
θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο γραφικό χωριό, 
θαυμάζοντας πανέμορφα σπίτια, εκκλησίες, και άλλες ιστορικές 
γωνιές. Επιστροφή στους Δελφούς, διανυκτέρευση.

3η ημέρα Δελφοί - Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού - 
Αράχωβα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το χιονοδρομικό κέντρο του 
Παρνασσού το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για τους λάτρεις 
των χειμερινών αθλημάτων. Συνεχίζουμε με προορισμό τη 
δημοφιλή Αράχωβα. Περπατώντας στα σοκάκια της υπέροχα 
στολισμένης κωμόπολης, κτισμένη στις νότιες πλαγιές του 
όρους Παρνασσού, μπορείτε να επισκεφθείτε τα όμορφα μικρά 
καταστήματα και να δοκιμάσετε τοπικά προϊόντα. Επιστροφή 
στους Δελφούς, διανυκτέρευση.
4η ημέρα Δελφοί - Επιστροφή
Χρόνος ελεύθερος στους Δελφούς που οι αρχαίοι αποκαλούσαν 
«Ομφαλό της Γης». Στη συνέχεια αναχωρούμε για Αλαμάνα για 
γεύμα εξ ιδίων, Βόλο, Λάρισα και άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

Περιλαμβάνονται
• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται 
στον τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου 
καθημερινά. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

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

Μυθικοί Δελφοί
  ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΑΡΑΧΩΒΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ

23/12, 30/12 & 03/01

ΑΝΑΧΩΡΗΣH
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1η ημέρα Αναχώρηση - Αθήνα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί και με ενδιάμεσες στάσεις 
για καφέ και γεύμα εξ ιδίων, άφιξη στην Αθήνα. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο, τακτοποίηση και το απόγευμα ελεύθερος χρόνος 
για να εξερευνήσετε την πλούσια εορταστική αγορά της πόλης. 
Διανυκτέρευση.

2η ημέρα Αθήνα (περιήγηση πόλης) - Αθηναϊκή Ριβιέρα
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στα αξιοθέατα της ελληνικής 
πρωτεύουσας με τον πλούσιο γιορτινό διάκοσμο. Μεταξύ άλλων, θα 
δούμε στην περιήγησή μας τη Βουλή των Ελλήνων με την πλατεία 
Συντάγματος, την Ομόνοια, το Ολυμπιακό Στάδιο κ.α. Στη συνέχεια 
αναχωρούμε για να γνωρίσουμε την αθηναϊκή ριβιέρα, όπου θα 
δούμε το Φάληρο, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα και Σούνιο και 
θα κάνουμε στάση για γεύμα εξ ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας.

1η ημέρα Αναχώρηση - Γιάννενα - Πάργα - Πρέβεζα
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί με 
προορισμό τα Γιάννενα, όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ και να 
γνωρίσουμε την όμορφη πόλη. Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε στην 
κουκλίστικη Πάργα με την ξεχωριστή αρχιτεκτονική, τα λιθόστρωτα 
καλντερίμια και τις γραφικές καμάρες, όπου θα έχουμε χρόνο για 
γεύμα. Ακολούθως, συνεχίζουμε για την Πρέβεζα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

2η ημέρα Πρέβεζα - Αχέροντας - Νεκρομαντείο
Πρόγευμα και αναχώρηση για να επισκεφθούμε τις εκβολές του 
Αχέροντα ποταμού, όπου σύμφωνα με τη μυθολογία βρίσκονταν 
οι πύλες του Άδη, το νεκρομαντείο, την ακρόπολη της Εφύρας και το 
δάσος της Περσεφόνης. Επίσης, θα φανταστούμε την λίμνη Αχερουσία 
που αποστραγγίστηκε τη δεκαετία του 1960 και εφόσον το επιτρέπει 
ο καιρός, χρόνος για βαρκάδα στο χωριό Αμμουδιά. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

3η ημέρα Πρέβεζα - Λευκάδα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το τέταρτο σε μέγεθος νησί του 
νησιωτικού συμπλέγματος των Επτανήσων, Λευκάδα. Θα επισκεφτούμε 

3η ημέρα Αθήνα - Ναύπλιο
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ιστορικό Ναύπλιο, πρώτη 
πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Άφιξη και περιήγηση στην 
πανέμορφη πόλη που είναι γνωστή για το Μπούρτζι, μικρό φρούριο 
κτισμένο σε νησίδα μέσα στο λιμάνι, για το Παλαμήδι, ενετικό 
φρούριο που δεσπόζει στην πόλη και για την Ακροναυπλία έτερο 
φρούριο ενετικό, επί της ομώνυμης χερσονησίδας.

4η ημέρα Αθήνα - Μουσείο Ακρόπολης - Επιστροφή
Πρόγευμα και μεταφορά στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης. 
Αναχώρηση το μεσημέρι και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και 
φαγητό στη Χαλκίδα, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

αξιόλογα μέρη του νησιού όπως το μοναστήρι της Φανερωμένης 
με τη μοναδική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στην Ήπειρο και την πόλη της 
Λευκάδας. Θα δούμε επίσης το Ενετικό κάστρο της Αγίας Μαύρας, 
το αρχαιολογικό μουσείο, το πάρκο των ιπποτών που φιλοξενεί τις 
προτομές επιφανών ανδρών, τη μικρή ξύλινη γέφυρα των ξεναγών ή 
των ερωτευμένων. Τέλος, θα πάμε μία βόλτα στο κοσμοπολίτικο Νυδρί 
για να το γνωρίσουμε και να απολαύσουμε με θέα την θάλασσα τον καφέ 
μας.

4η ημέρα Πρέβεζα - Τζουμέρκα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την οροσειρά των Τζουμέρκων που 
υψώνονται στα 2400μ. Άφιξη στο χωριό Άγναντα που απλώνεται στη 
λεκάνη που σχηματίζεται από τα βουνά Τζουμέρκα και Ξηροβούνι. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το χωριό Πράμαντα, το κεφαλοχώρι 
των Τζουμέρκων, φημισμένο για τα μαστόρια και την ηπειρωτική 
αρχιτεκτονική. Επιστροφή στην Πρέβεζα, διανυκτέρευση.

5η ημέρα Πρέβεζα - Άρτα - Επιστροφή
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος στην πόλη της Πρέβεζας και έπειτα 
αναχώρηση για την Άρτα, όπου θα έχουμε χρόνο να επισκεφθούμε το 
φημισμένο γεφύρι ή όπως λέγεται «το γιοφύρι της Άρτας». Πρόκεται 

ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ

για λιθόκτιστη γέφυρα του ποταμού Αράχθου του 17ου αιώνα. Στη 
συνέχεια γεύμα εξ ιδίων και επιστροφή στην πόλη μας το βράδυ.

22/12, 29/12 & 02/01

ΑΝΑΧΩΡΗΣH

23/12, 30/12 & 03/01

ΑΝΑΧΩΡΗΣH

Περιλαμβάνονται
• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά 
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα στον χώρο 
του ξενοδοχείου καθημερινά. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 
εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. • Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

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

Περιλαμβάνονται • Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα στον χώρο του 
ξενοδοχείου καθημερινά. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με 
πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

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

ΑΙΩΝΙΑ ΑΘΗΝΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ
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1η ημέρα Αναχώρηση - Μέτσοβο - Τρίκαλα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί με προορισμό το 
Μέτσοβο, την ορεινή κωμόπολη του νομού Ιωαννίνων σε 
υψόμετρο 1.150μ. Παραδοσιακός οικισμός, με φημισμένα 
τοπικά προϊόντα, πλούσια ιστορία και γενέτειρα γνωστών 
ευεργετών. Θα πραγματοποιήσουμε στάση για καφέ 
και έπειτα συνεχίζουμε για Τρίκαλα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

2η ημέρα Τρίκαλα - Ελάτη - Περτούλι - Καρδίτσα
Πρόγευμα και αναχώρηση για να γνωρίσουμε το 
καταπράσινο βουνό του Κότζιακα. Άφιξη στη γραφική 
Ελάτη. Ελεύθεροι για περίπατο, στάση για καφέ και 
συνεχίζουμε για το χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου. 
Γεύμα εξ ιδίων. Έπειτα, συνεχίζουμε για την Καρδίτσα, 
στάση στην όμορφη πόλη. Επιστροφή στα Τρίκαλα, 
διανυκτέρευση.

3η ημέρα Τρίκαλα - «Μύλος Ξωτικών»
Πρόγευμα και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τον «Μύλο 

των Ξωτικών» όπου ο Αϊ- Βασίλης, τα ξωτικά του, ο «καλός 
Σκρουτζ», η νεράιδα των Χριστουγέννων και η μεγάλη και 
αγαπημένη παρέα, ετοιμάζουν το μεγαλύτερο εργοστάσιο 
παραγωγής παιχνιδιών και γλυκισμάτων. Επέλεξαν 
έναν μαγικό τόπο, τον παλιό «Μύλο Ματσόπουλου». 
Δημιούργησαν ένα υπέροχο χωριό, ζεστό και φιλόξενο, 
και το μεταμόρφωσαν σε έναν παραμυθένιο «Μύλο των 
Ξωτικών». Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσουμε την 
εορταστική ατμόσφαιρα.

4η ημέρα Τρίκαλα - Καλαμπάκα - Μετέωρα - 
Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Καλαμπάκα, στάση 
για καφέ, μετάβαση και προσκύνημα στις μονές Αγίου 
Στεφάνου (γυναικείο μοναστήρι) και Βαρλαάμ (αντρικό 
μοναστήρι) που περιλαμβάνονται στα μνημεία παγκόσμιας 
κληρονομιάς της Unesco. Γεύμα εξ ιδίων και αναχώρηση 
για την πόλη μας, άφιξη το βράδυ.

Περιλαμβάνονται
• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται 
στον τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου 
καθημερινά. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

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

Παραμυθένια Τρίκαλα  
ΜΥΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ-ΜΕΤΕΩΡΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ

23/12, 30/12 & 03/01

ΑΝΑΧΩΡΗΣH
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1η ημέρα Αναχώρηση - Αμπελάκια - Βόλος - Χάνια
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί και μέσω της κοιλάδας 
των Τεμπών θα κάνουμε στάση στα Αμπελάκια, χωριό που 
φημίζεται για τα σπουδαία αρχοντικά του, καθώς γνώρισε πολύ 
μεγάλη οικονομική ανάπτυξη κατά το παρελθόν. Στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε προς τον Βόλο, μία από τις μεγαλύτερες 
ελληνικές πόλεις και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της 
χώρας, για να απολαύσουμε τον εορταστικό διάκοσμο. Μετάβαση 
στα Χάνια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

2η ημέρα Χάνια - Ζαγορά - Τσαγκαράδα - Μηλιές - 
Βυζίτσα
Πρόγευμα και ξεκινάμε για Ζαγορά με την υπέροχη θέα στο 
Αιγαίο και τα μεγάλα παραδοσιακά πυργόσπιτα. Πρώην μεγάλο 
μεταξοπαραγωγό κέντρο και νυν μεγάλο κέντρο παραγωγής 
μήλων. Συνεχίζουμε για τη γραφική Τσαγκαράδα με τη μοναδική 
θέα και την όμορφη πλατεία. Αναχώρηση για τις Μηλιές, με το 
τοπικό λαογραφικό μουσείο, τη βιβλιοθήκη και την πλούσια 
βλάστηση. Επόμενος σταθμός η Βυζίτσα που αποτελεί ένα από 
τα πιο καλοδιατηρημένα παραδοσιακά χωριά. Επιστροφή στα 
Χάνια. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα Χάνια - Μακρυνίτσα - Πορταριά
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη γραφική Μακρυνίτσα, 
γνωστή και ως «μπαλκόνι του Πηλίου», με την πανέμορφη 

θέα προς τον Παγασητικό κόλπο. Το χωριό ξεχωρίζει για την 
αρχιτεκτονική του με τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά και τα 
γραφικά καλτερίμια. Μετά τον καφέ μας, συνεχίζουμε για την 
κοσμοπολίτικη Πορταριά, το παλαιότερο και κυριότερο χωριό 
του Πηλίου με την αυθεντική ατμόσφαιρα, τα δρομάκια, τις 
ευρύχωρες και όμορφες πλατείες. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα 
εξ ιδίων. Επιστροφή στα Χάνια, διανυκτέρευση.

4η ημέρα Χάνια - Άνω Λεχώνια (τρενάκι) - Βόλος - 
Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση, εφόσον το επιτρέπει ο καιρός, για 
ανάβαση στις όμορφες πλαγιές του Πηλίου. Στον σταθμό των 
Άνω Λεχωνίων ξεκινά μια από τις πιο στενές σιδηροδρομικές 
γραμμές στον κόσμο (60 εκατοστά) φιλοξενεί τα τέσσερα 
βαγόνια του «Μουτζούρη», όπως λεγόταν κάποτε το τρενάκι 
του Πηλίου, για να δηλώσει την ατμοκίνηση και τον καπνό 
που άφηνε στο πέρασμά του. Από τα Άνω Λεχώνια μέχρι τις 
Μηλιές η διαδρομή είναι ορεινή, διασχίζοντας τις κατάφυτες 
πλαγιές, με την πυκνή βλάστηση από πλατάνια και πουρνάρια. 
Επιβίβαση στο λεωφορείο και συνεχίζουμε για τον Βόλο για 
την εορταστική ατμόσφαιρα και να γευματίσουμε εξ ιδίων στα 
φημισμένα τσιπουράδικα. Επιστροφή στην πόλη μας το βράδυ.

Περιλαμβάνονται
• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται 
στον τιμοκατάλογο. • Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου 
καθημερινά. • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. • Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

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

Γύρος Πηλίου
ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ 4 ΗΜΕΡΕΣ

23/12, 30/12 & 03/01

ΑΝΑΧΩΡΗΣH
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εγνατία 76, Τ. 2310 244 400 

Μητροπόλεως 24, Τ. 2310 231 168 - 70 

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

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

Θέρμη: Καπετάν Χάψα 43, Τ. 2310 461 166

Εύοσμος: Μεγ. Αλεξάνδρου 132, Τ. 2310 387234 

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

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

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

Εγνατία 76

Μητροπόλεως 24

 Πόντου 41

Εύοσμος: Μεγ. Αλεξάνδρου 132

Διαβατά: K. Καραμανλή 50

Θέρμη: Καπετάν Χάψα 43

ΛΑΡΙΣΑ: Παπακυριαζή 37-43

ΑΘΗΝΑ   
Μητροπόλεως 5, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Γραβιάς 6 & Παπανδρέου γωνία


