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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Για την πραγματοποίηση της κράτησής σας, πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο 
διαφορετικούς τύπους τιμών. Ο πρώτος τύπος τιμών είναι η non-refundable ή 
αλλιώς μη επιστρέψιμη τιμή, όπου με την κράτηση σε αυτή την τιμή εξασφαλίζετε 
μια super έκπτωση, πληρώνετε το συνολικό κόστος της κράτησης τη στιγμή που 
την πραγματοποιείτε,   αλλά σε περίπτωση ακύρωσης δεν έχετε δικαίωμα 
επιστροφής χρημάτων. Εξαιρείται φυσικά η περίπτωση ακύρωσης λόγω 
πιστοποιημένης νόσησης Covid 19, καθώς έχουμε φροντίσει για αυτό 
ασφαλίζοντάς σας με ταξιδιωτική ασφάλιση και με καλύψεις έναντι του Covid-19,  
η οποία περιλαμβάνεται στην τιμή της εκδρομής. Ο δεύτερος τύπος τιμών είναι η 
κανονική τιμή, που σας επιτρέπει μια ευελιξία και τη δυνατότητα ακύρωσης, 
σύμφωνα πάντοτε με τους γενικούς όρους συμμετοχής. 

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η εταιρία μας σας προσφέρει, πέρα από την ασφάλεια Αστικής Ευθύνης, η οποία 
είναι υποχρεωτική από την Ε.Ε. τη δυνατότητα να λάβετε την ασφάλιση που 
καλύπτει εσάς όσο και ένα συνοδό μέλος σε περίπτωση νόσησης από Covid - 19, 
με αποζημίωση το 70% του συνολικού ποσού της εκδρομής (μέγιστη αποζημίωση 
1050 ευρώ ανά άτομο). Κόστος ασφάλισης για ταξίδια εσωτερικού 10€ και για 
ταξίδια εξωτερικού 20€

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ PARKING
Μην χάνετε χρόνο και χρήμα ψάχνοντας που θα παρκάρετε το αυτοκίνητο σας για 
να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας, έχουμε φροντίσει εμείς για εσάς. Κάνοντας 
την κράτηση σας στο γραφείο μας εξασφαλίζετε ειδικές μειωμένες τιμές στους 
παρακάτω χώρους:

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Central Parking (Νικ. Γερμανού 1 – Τσιμισκή)
Είναι το πιο σύγχρονο parking της Θεσσαλονίκης βασισμένο στο 
αυτοματοποιημένο παρκάρισμα και βρίσκεται σε απόσταση μόλις 120 μέτρων από 
το σημείο αναχώρησης των οδικών εκδρομών του γραφείου μας.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ 4-6 ΗΜΕΡΕΣ: 40€ | ΤΙΜΗ ΓΙΑ 4-6 ΗΜΕΡΕΣ: 50€
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Skypark, Αεροδρόμιο ‘’ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’’
Το parking βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και παρέχει δωρεάν 
μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ:  3 ΗΜΕΡΕΣ: 12€ | 4 ΗΜΕΡΕΣ: 15€ |  5 ΗΜΕΡΕΣ: 18€ | 6 ΗΜΕΡΕΣ: 21€ 
7 ΗΜΕΡΕΣ: 23€ |  8 ΗΜΕΡΕΣ: 27€

Οι δύο παραπάνω χώροι Parking είναι φυλασσόμενοι όλο το 24ωρο.
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10+1 ΛΟΓΟΙ
Mentor
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

5-6  Παρίσι η πόλη του Φωτός      | 4 ημέρες αεροπορικώς
7-8  Αλσατία Χαϊδελβέργη Στρασβούργο     | 5 ημέρες αεροπορικώς
  
9-10  Ρώμη η αιώνια πόλη      | 4 ημέρες αεροπορικώς
11-12  Κλασική Ιταλία best of Italy      | 5 ημέρες αεροπορικώς
13-14  Παραμυθένια Μάλτα το νησί που σχεδόν πάντα έχει ήλιο   | 3 ημέρες αεροπορικώς
15-16  Βουδαπέστη Shopping Therapy     | 4 ημέρες αεροπορικώς
17-18  Κωνσταντινούπολη η Πόλη τω ν Πόλεων     | 4 ημέρες αεροπορικώς
19-20  Βερολίνο Πότσδαμ Δρέσδη      | 4 ημέρες αεροπορικώς
21-22  Βουκουρέστι το διαμάντι των Βαλκανίων     | 5 ημέρες αεροπορικώς
 
 ΟΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

23-24  Δαλματία – Ντουμπρόβνικ το στολίδι των Δαλματικών ακτών   | 5 ημέρες οδικώς
 
25-26  Κωνσταντινούπολη η Πόλη των Πόλεων     | 4 ημέρες – 3 διανυκτερεύσεις οδικώς
27-28  Special Κωνσταντινούπολη Προύσα     | 5 ημέρες – 4 διανυκτερεύσεις οδικώς
29-30  Κωνσταντινούπολη η Πόλη των Πόλεων     | 4 ημέρες – 2 διανυκτερεύσεις οδικώς
31-32  Κωνσταντινούπολη η Πόλη των Πόλεων     | 5 ημέρες – 3 διανυκτερεύσεις οδικώς
33-34  Αδριανούπολη Χαμάμ & Παζάρια     | 3 ημέρες οδικώς
35-36  Παράλια Μικράς Ασίας αλησμόνητες πατρίδες    | 5 ημέρες οδικώς
 
37-38  Καππαδοκία στα Βήματα του Αγίου Παϊσίου    | 7 ημέρες – 5 διανυκτερεύσεις οδικώς
39-40  Σόφια-Φιλιππούπολη η πόλη που δεν γυρνάει ποτέ    | 3&4 μέρες οδικώς
41-42  Ανατολική Ρωμυλία η ιστορία του Ελληνισμού    | 4 ημέρες οδικώς
43-44  Βουκουρέστι το διαμάντι των Βαλκανίων     | 4 ημέρες – 2&3 διανυκτερεύσεις οδικώς
 
45-46  Βουκουρέστι το διαμάντι των Βαλκανίων     | 5 ημέρες οδικώς
47-48  Στο δρόμο του Κόμη Δράκουλα οι μεσαιωνικές πόλεις των Καρπαθίων  | 5 ημέρες οδικώς
49-50  Μεσαιωνική Τρανσυλβανία Αλατωρυχείο Salina Turda πύργος Δράκουλα  | 7ημέρες – 5 διανυκτερεύσεις οδικώς
 
51-52  Special Βελιγράδι η λευκή πόλη     | 4&5 ημέρες οδικώς
53-54  Βελιγράδι City Break      | 5 ημέρες – 3 Διανυκτερεύσεις οδικώς
55-56  Βουδαπέστη Βελιγράδι οι δύο πρωτεύουσες    | 6 ημέρες – 4 διανυκτερεύσεις οδικώς
57-58  Σμύρνη Μου Αγαπημένη – Παράλια Μ.Ασίας   | 6 ημέρες
 
 ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

59-60 Κρουαζιέρα εκλεκτό Αιγαίο      | 8 ημέρες
 
 
 ΟΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

61-62 Γύρος Πηλίου στο βουνό των Κενταύρων     | 3 ημέρες οδικώς
63-64  Αλεξανδρούπολη Ταξίδι στα σύνορα δύο Ηπείρων    | 3&4 ημέρες οδικώς
65-66  Αθήνα η σύγχρονη Πρωτεύουσα     | 3&4 ημέρες οδικώς
67-68  Ιόνιο και Ήπειρος ακτές Ιονίου Πάργα     | 4 ημέρες οδικώς
69-70  Καρπενήσι ένα μαγικό φυσικό τοπίο     | 4 ημέρες οδικώς
 
71-72  Μετέωρα η Θεία δημιουργία      | 4 ημέρες οδικώς
73-74  Ναύπλιο Ύδρα Σπέτσες διαμάντια Μαινάλου    | 4&5 ημέρες οδικώς
75-76  Μάνη η Γη της ελιάς       | 5 ημέρες οδικώς
77-78  Γύρος Πελοποννήσου ταξίδι στο μυθικό Νότο    | 5 ημέρες οδικώς
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ΠΑΡΙΣΙ
Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

4
ΗΜΕΡΕΣ

1η Ημέρα |  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ | ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, έλεγχος και απευθείας 
πτήση για τη Γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι. Άφιξη και 
μετά την παραλαβή των αποσκευών θα συναντήσουμε 
τον αρχηγό της εκδρομής, που είναι μόνιμος κάτοικος 
του Παρισιού και απόλυτος γνώστης της ιστορίας και 
κουλτούρας της πόλης. Στη διαδρομή μας προς το 
κέντρο της πόλης για την πρώτη μας γνωριμία με τα 
ωραιότερα αξιοθέατα της, θα αρχίσουμε να νοιώθουμε 
την γαλλική αύρα. Στην περιήγησή μας, θα 
πραγματοποιήσουμε την πρώτη μας στάση στο 
Τροκαντερό, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
φωτογραφίσουμε τον απόλυτο Σταρ της πόλης, τον 
Πύργο του Άϊφελ, το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο του 
κόσμου. Συνεχίζουμε με την μεγαλύτερη Θριαμβική 
Αψίδα του κόσμου, την Αψίδα του Θριάμβου, την 
διάσημη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, αλλά και 
λεωφόρο υπερηφάνειας για την Γαλλική Δημοκρατία,  
το Γκραν Παλαί και Πτί Παλαί, εκθεσιακοί χώροι τέχνης, 
στη συνέχεια των οποίων βρίσκεται η πιο εντυπωσιακή 
γέφυρα του Αλέξανδρου του ΙΙΙ, το επιβλητικό Μέγαρο 
των Απομάχων, το υπουργείο Εξωτερικών και το Γαλλικό 
Κοινοβούλιο (Εθνοσυνέλευση). Συνεχίζουμε με την 
Place de la Concorde (πλατεία Ομονοίας), τον παλιό 
βασιλικό κήπο σήμερα γνωστό ως κήπο του 
Κεραμεικού, το μουσείο Ορσέ, την αριστοκρατική Place 
Vendome και το περίφημο ξενοδοχείο Ritz, την 
εντυπωσιακή Opera Garnier, το μουσείο του Λούβρου 
και την Πον Νεφ,  την παλιότερη γέφυρα της πόλης. Θα 
διασχίσουμε το νησάκι Σιτέ, το ιστορικό κέντρο δηλαδή, 
αφού ουσιαστικά εκεί γεννήθηκε η πόλη, για να 
πλησιάσουμε – τον πιο γνωστό καθεδρικό Ναό του 
κόσμου, την Παναγία των Παρισίων (Notre Dame de 
Paris), την οποία και θα δούμε εξωτερικά λόγω της 
μεγάλης ζημιάς που υπέστη η οροφή της. 
Προχωρώντας θα δούμε τη γειτονιά του Καρτιέ Λατέν, 

το ιστορικό Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και τους 
κήπους του Λουξεμβούργου – μια όαση ψυχικής και 
σωματικής ανάτασης με τα φοβερά σιντριβάνια και 
αγάλματα, αλλά και το ομώνυμο παλάτι της Μαρίας των 
Μεδίκων. Ακολουθεί το Πάνθεον,  νεκρόπολη 
σημαντικών προσωπικοτήτων της χώρας όπως του 
Βίκτωρος Ουγκώ, η καλλιτεχνική συνοικία του Σαιν 
Ζερμαίν με τα διάσημα καφέ les Deux magots και café 
de Flor, η πλατεία του Αγίου Σουλπικίου και η Σχολή 
Καλών Τεχνών. Γεμάτοι εικόνες θα μεταφερθούμε στο 
ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας που 
βρίσκεται στο οικονομικό κέντρο της πόλης, την 
Defense. Χρόνος για ξεκούραση και στη συνέχεια ελάτε 
να κάνουμε  μαζί την πρώτη γνωριμία με την πόλη 
ακολουθώντας μας προαιρετικά στην βραδινή 
κρουαζιέρα στον Σηκουάνα με τα περίφημα καραβάκια 
για μια γεύση από το φωταγωγημένο Παρίσι την νύχτα, 
καθώς και την επίσκεψη στον γραφικό λόφο της 
Μονμάρτης με την μοναδική Σακρ Κερ και τους 
υπαίθριους ζωγράφους.

2η Ημέρα |  ΛΟΥΒΡΟ | PALAIS ROYAL | PLACE
VENDOME | ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το πιο διάσημο μουσείο 
του κόσμου, το Λούβρο. Δεν είναι τυχαίο που το 
αποκαλούν «Ο παγκόσμιος Ναός της Τέχνης». Με την 
επίσημη Ελληνόφωνη ξεναγό μας θα περιπλανηθούμε 
στους μαγικούς χώρους αυτού του παλιού παλατιού και 
θα θαυμάσουμε τους θησαυρούς του. Θα την 
ακολουθήσουμε σε ένα ταξίδι εξερεύνησης, σε ένα 
ταξίδι στον χρόνο και στην ανθρώπινη δημιουργία. 
Φυσικά μεγάλος σταθμός αυτής της επίσκεψης θα 
είναι η ελληνική πτέρυγα , πυλώνας του μουσείου, με τις 
δύο Ελληνίδες Σταρ, τη Νίκη της Σαμοθράκης και την 
Αφροδίτη της Μήλου, αλλά και το τμήμα της ζωφόρου 
του Παρθενώνα με τις Εργασθίνες και τις μετώπες από 
το ιερό της αρχαίας Ολυμπίας. Συνεχίζουμε στην 



γειτονική πτέρυγα με τη Μόνα Λίζα, και άλλα έργα 
τέχνης που είναι σταθμοί στην εξέλιξη  της Ιταλικής 
Αναγέννησης. Θα σταθούμε επίσης στα 
αριστουργήματα της Γαλλικής Ζωγραφικής των 
ζωγράφων του 18ου και 19ου αιώνα που «φωτίζουν» τις 
μεγάλες πινακοθήκες του μουσείου. Μετά το τέλος της 
ξενάγησης μας θα κάνουμε ένα μοναδικό περίπατο στην 
πλατεία του Palais Royal και θα πάρουμε τον καφέ μας 
στο διάσημο καφέ le Nemours, όπου γυρίστηκαν και 
σκηνές της ταινίας «Τhe Τourist» με την Αντζελίνα Ζολι 
και Τζόνυ Ντεπ, αλλά κυρίως το καφέ, όπου συναντιέται 
ο κόσμος του θεάτρου και της μόδας.  Θα διασχίσουμε 
την περίφημη Faubourg Saint Honore με όλους του 
μεγάλους οίκους μόδας, θα περάσουμε από την 
διάσημη Place Vendome με τους κορυφαίους οίκους 
ωρολογοποιίας και κοσμηματοποιϊας και αφού 
βγάλουμε τις απαραίτητες φωτογραφίες, θα 
συνεχίσουμε τη βόλτα μας προς την κομψή Place 
Edouard VII που σίγουρα θα μας εντυπωσιάσει με την 
περίτεχνη κατασκευή της. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα 
«αρωματικό» ταξίδι, συνοδευόμενο με ιστορική 
αναδρομή, στο κορυφαίο μουσείο αρωμάτων του οίκου 
Fragonard. Χρόνος ελεύθερος, γεύμα προαιρετικά σε 
κάποιο από τα πανέμορφα μπιστρό της περιοχής και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο εξ’ ιδίων. Το βράδυ κάντε μία 
βόλτα στη Σανζ Ελυζέ, με τα πανέμορφα καφέ, τα 
γραφικά μπιστρό και τα πολυτελή καταστήματα.

3η Ημέρα |  ΕΚΔΡΟΜΗ DISNEY
Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον 
κόσμο των ονείρων της Disney. Με την καθοδήγηση του 
αρχηγού μας, σας προτείνουμε να μεταβείτε στο θεματικό 
πάρκο – όνειρο. Το πάρκο χωρίζεται σε 4 «χώρες», όπου η 
κάθε μία φιλοξενεί διαφορετικά φανταστικά παιχνίδια. 
Αφήστε να σας συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρούμενη 
μουσική, τα φαντασμαγορικά θεάματα, οι επιβλητικές 
παρελάσεις όλων των ηρώων της Disney. Σας προτείνουμε 
να ζήσετε στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια 
και τα φαράγγια, να περιπλανηθείτε με το τρενάκι του 
Ιντιάνα Τζόουνς, να επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με 
τους κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. 
Γευματίστε εξ ιδίων σε ένα από τα 29 

εστιατόρια και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της 
Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν, της 
Χιονάτης και των επτά Νάνων. Ταξιδέψτε στο VISION-
ARIUM με τον Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα 
ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο STAR 
TOUR. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας.

4η Ημέρα |  ΠΑΡΙΣΙ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Νωρίς το πρωί μετάβαση στο αεροδρόμιο για να 
πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας 
με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

Πρωϊνό 489€  / 539€
299€ / 329€

 Τιµή 2ου Παιδιού
309€ / 359€

27/10 Novotel Defense 4*

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

STORY PLACEΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια | Μία χειραποσκευή 
διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο και µία αποσκευή 20 κιλών στα δύο άτοµα
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα | Πρωϊνό καθηµερινά

∆εν περιλαµβάνονται: Οι φόροι αεροδρόµιων 145€ κατ’ άτοµο | Είσοδοι σε
µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Πρόγραµµα διακοπών (χωρίς πρόγραµµα ξεναγήσεων)  -90€ ανά άτοµο

Θεσσαλονίκη-Παρίσι
09.10-11.15

Παρίσι-Θεσσαλονίκη
08.50-12.40

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

Μπορεί να ακούγεται κλισέ, όµως 
σίγουρα µια selfie µε φόντο τον 
Πύργο του Άϊφελ δεν πρέπει να 
λείπει από τη συλλογή σας!

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή
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ΑΛΣΑΤΙΑ | ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ

5
ΗΜΕΡΕΣ

1η Ημέρα |  ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο
<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>, γνωριμία με το συνοδό μας, ο οποίος 
έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι πολλές 
φορές και γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και 
τη νοοτροπία των κατοίκων. Έλεγχος και απευθείας 
πτήση για την πιο βιομηχανοποιημένη πόλη της χώρας, 
τη Βασιλεία. Η Βασιλεία βρίσκεται στο σημείο γνωστό 
ως το τριεθνές, ακριβώς στα σύνορα με τη Γαλλία και τη 
Γερμάνια. Σημείο αναφοράς της, ο ποταμός Ρήνος, ο 
οποίος πηγάζει από τις νοτιοανατολικές Ελβετικές 
Άλπεις και συνεχίζει το ταξίδι του βόρεια μέχρι την 
Ολλανδία, όπου και εκβάλει στη Βόρεια θάλασσα μετά 
από μια πορεία 1320 χλμ. Από τα πιο σημαντικά 
αξιοθέατα είναι το κόκκινο δημαρχείο της Markplatz με 
τις αλληγορικές φιγούρες, και ο καθεδρικός ναός ο 
οποίος φτάνει το ύψος των 67 μέτρων σηματοδοτώντας 
το θρησκευτικό κέντρο της πόλης. Τέλος ακολουθούμε 
το πλακόστρωτο δρομάκι το οποίο μας οδηγεί στο 
μπαλκόνι του Ρήνου, όπου θα απολαύσουμε την θέα. 
Αποχωρώντας συνεχίζουμε για τη Γαλλία και το 
Στρασβούργο. Άφιξη στην πανέμορφη πόλη και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος να περπατήσετε 
στο κέντρο της πόλης που σφύζει από ζωή.

2η Ημέρα |  ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε με περιήγηση στην πρωτεύουσα 
και κυριότερη πόλη του νομού του κάτω Ρήνου, το 
Στρασβούργο, όπου ο τοπικός πληθυσμός αποτελείται 
από ένα μείγμα γαλλικών και γερμανικών στοιχείων. 
Μοναδική πινελιά στη γραφικότητα της περιοχής 
προσδίδει η Petite France, μια περιοχή η οποία μοιάζει 
να είναι βγαλμένη από τα παραδοσιακά παραμυθία του 
Σαρλ Περώ και την εποχή του 1600. Το εμπόριο και οι 

παραδοσιακές δραστηριότητές είναι αυτές που 
συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της πόλης.
 Ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα τα οποία 
διαδραματίστηκαν στην πόλη αυτή είναι το τύπωμα του 
πρώτου βιβλίου το 1450 από το Γουτεμβέργιο. 
Επισκεπτόμενοι την πόλη αυτή θα δούμε τον καθεδρικό 
ναό, ένα από τα υψηλότερα κτίρια στην Ευρώπη με 
ύψος 150 μέτρα, το εντυπωσιακό παλάτι Ροχάν με τα 3 
μουσεία και άλλα. Το Στρασβούργο είναι η μόνη πόλη 
στον κόσμο, μαζί με τη Γενεύη, που δεν είναι 
πρωτεύουσα κράτους, αλλά φιλοξενεί την έδρα 
σημαντικών διεθνών θεσμών. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ε.Ε. και το Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κινούν τα νήματα της 
Γηραιάς Ηπείρου από την πόλη της βορειοανατολικής 
Γαλλίας. Το μεσημέρι σας προτείνουμε μια υπέροχη 
προαιρετική εκδρομή στα φημισμένα κρασοχώρια. 
Νότια της πόλης του Στρασβούργου, όπου υπάρχουν 67 
φημισμένα κρασοχώρια τα οποία βρίσκονται σε 
Γαλλικό έδαφος. Λόγω του ότι η περιοχή αυτή 
περικλείεται από τη μια πλευρά από τα Βόσγια όρη και 
από την άλλη από το Ρήνο, δημιουργείται ένα μοναδικό 
μικροκλίμα ιδανικό για τις αμπελοκαλλιέργειες. Θα 
επισκεφτούμε 2 από τα πιο φημισμένα χωριά το Ρεκβίρ 
και το Εγκισχαιμ. Επισκεπτόμενοι το Έγκισχαιμ θα 
δούμε ένα κάστρο του 11ου αιώνα κτισμένο από τους 
δούκες της Αλσατίας, ενώ στο Ρέκβιρ, που είναι γνωστό 
ως το χωριό των αμπελουργών, καθώς οι περισσότεροι 
κάτοικοι ασχολούνται με τη καλλιέργεια σταφυλιών, θα 
θαυμάσουμε τον κεντρικό δρόμο του στρατηγού Ντε 
Γκολ, που διατηρεί το μεσαιωνικό του χαρακτήρα, με τα 
παστέλ χρωματιστά σπίτια να έχουν την τιμητική τους. 
Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας.

3η Ημέρα |  ΚΟΛΜΑΡ | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική πόλη Κολμάρ, 
που είναι γνωστή για τα αμπέλια της. Η πόλη ιδρύθηκε 
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ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 

ΤΙΣ ΙΔΑΝΙΚΟΤΕΡΕΣ
ΠΤΗΣΕΙΣ: 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΑΠΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ

ΠΕΡΙΤΤΩΝ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ



τον 9ο αιώνα και είναι μια από τις λίγες που δεν 
διαπερνάται από τον ποταμό Ρήνο, αλλά συνδέεται 
μέσω ενός καναλιού του ποταμού Λάουχ που διασχίζει 
την πόλη. Θα δούμε τις δυο πιο σημαντικές εκκλησίες 
της πόλης, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Μαρτίνου και 
των Δομινικανών, θα θαυμάσουμε την περίφημη ‘μικρή 
Βενετία’ ένα τμήμα της πόλης αποτελούμενο από 
παραδοσιακά κτίρια, την οικία Πφίστερ, μια παλιά οικία 
στο κέντρο της πόλης με περίτεχνη διακόσμηση και 
γερμανική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική και τη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη, που διαθέτει μια από τις 
πλουσιότερες συλλογές της Γαλλίας. Η Κολμάρ είναι 
ακόμη γνωστή, καθώς αποτέλεσε την πατρίδα του 
ζωγράφου και χαράκτη Martin Schongauer και του 
γλυπτή Frederic Bartholdi, σχεδιαστές του αγάλματος 
της Ελευθερίας. Κατά την διάρκεια της παραμονής μας 
στην πόλη μην παραλείψετε να δοκιμάστε ένα 
παραδοσιακό εκλέρ σε μια από τις χαρακτηριστικές pa 
tiserie. Συνεχίζουμε για τη Γερμανία και την πόλη 
Φράιμπουργκ, που βρίσκεται στο κρατίδιο της Βάδης 
Βυρτεμβέργης, στην είσοδο του Μέλανα Δρυμού, στην 
πόλη όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο μεγάλος 
Έλληνας συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης. Θα δούμε 
μεταξύ άλλων το χαρακτηριστικό μεσαιωνικό καθεδρικό 
ναό στη κεντρική πλατεία. Ελεύθερος χρόνος για 
φαγητό στις ωραίες μπυραρίες της περιοχής. 
Επιστρέφοντας στο Στρασβούργο θα περάσουμε και 
από την ευρωπαϊκή συνοικία με το κοινοβούλιο της 
Ευρώπη, χτισμένο το 1998. 

4η Ημέρα |  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
Πρόγευμα και νωρίς το πρωί αναχώρηση για τη γνωστή 
λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν. Άφιξη στην πόλη που 
βρίσκεται στις δυτικές πλαγιές του Μέλανα Δρυμού, 
στις όχθες του ποταμού Όου, κοντά στην πόλη 
Καρλσρουη. Οι θερμές πηγές στο Μπάντεν ήταν ήδη 
γνωστές από τη ρωμαϊκή εποχή και αποτέλεσαν πόλο 
έλξης για την υψηλή κοινωνία της Ευρώπης περί των 19ο 
αιώνα. Αριστοκρατικοί περίπατοι, καζίνο, όπερα, 
νεοκλασική ατμόσφαιρα, αυτοκρατορικά λουτρά σας  

περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Τελειώνοντας, 
μετάβαση σε μια από τις ομορφότερες και 
γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, τη Χαιδελβέργη. 
Μια πόλη η οποία υπήρξε το κέντρο του γερμανικού 
ρομαντισμού και διαθέτει το παλαιότερο πανεπιστήμιο 
της χώρας ιδρυμένο το 1386. Τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της πόλης είναι το Παλάτι, κτισμένο στις 
πλαγιές του βουνού Konigstuhl, και η οδός των 
φιλοσόφων, με την πιο ωραία θέα της πόλης. Ο 
κεντρικός δρόμος είναι το βασιλικό μίλι με 1,6 χλμ. 
μήκος, εκεί βρίσκεται και το πιο παλιό ξενοδοχείο της 
πόλης ‘Zum Ritter’ το οποίο λειτουργεί από το 1592. Οι 
δυο ωραιότερες εκκλησίες είναι αυτές του Αγίου 
Πνεύματος και του πανεπιστήμιου. Δε θα παραλείψουμε 
να ανεβούμε την ιστορική γέφυρα, όπου βρίσκεται το 
άγαλμα της Αθηνάς και τα αγάλματα - σύμβολα των 
μεγαλύτερων ποταμιών της νότιας Γερμανίας. 
Ελεύθερος χρόνος γαφητό και στη συνέχεια μεταφορά 
στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ 
μην παραλείψετε να δοκιμάσετε παραδοσιακή μπύρα 
σε μια από τιςμπυραρίες της πόλης.

5η Ημέρα |  ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας σε μια από 
τις γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, τη 
Χαϊδελβέργη, η οποία υπήρξε το κέντρο του γερμανικού 
ρομαντισμού και διαθέτει το παλαιότερο πανεπιστήμιο 
της χώρας ιδρυμένο το 1386. Ξεκινάμε την περιήγησή 
μας όπου θα δούμε το Παλάτι, κτισμένο στις πλαγιές του 
βουνού Konigstuhl και την οδό των φιλοσόφων, από την 
οποία μπορείτε να απολαύσετε την πιο ωραία θέα της 
πόλης. Ο κεντρικός δρόμος είναι το βασιλικό μίλι με 1,6 
χλμ. μήκος, εκεί βρίσκεται και το πιο παλιό ξενοδοχείο 
της πόλης "Zum Ritter" το οποίο λειτουργεί από το 1592. 
Δε θα παραλείψουμε να ανεβούμε την ιστορική γέφυρα, 
όπου βρίσκεται το άγαλμα της Αθηνάς και τα αγάλματα 
σύμβολα των μεγαλύτερων ποταμιών της νότιας 
Γερμανίας. Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση 
επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες 
εντυπώσεις  
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Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια | Μία χειραποσκευή 
διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο και µία αποσκευή 20 κιλών στα δύο άτοµα
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα | Πρωϊνό καθηµερινά

∆εν περιλαµβάνονται: Οι φόροι αεροδρόµιων 145€ κατ’ άτοµο | Είσοδοι σε
µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

STORY PLACEΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

∆ηµιουργήστε το οµορφότερο 
σκηνικό στο Κολµάρ ή στο 
Παλάτι της Χαϊδελβέργης και 
απογειώσετε τα Insta Story 
σας!

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

489€ / 529€ 359€ / 389€ 699€ / 739€25/10

Alo  Etoile 4*
Στρασβούργο

Leonardo Heidelberg
Kirchheim

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

5 Ηµέρες - 4 ∆ιανυκτερεύσεις

Αεροπορική Εταιρία

Θεσσαλονίκη-Βασιλεία
10.45-12.10

Φρανκφούρτη-Θεσσαλονίκη
18.15-21.45

Easy Jet \ Ryan Air



ΡΩΜΗ
4

ΗΜΕΡΕΣ

1η Ημέρα |  ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ | ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία για την 
πτήση μας για την αιώνια πόλη. Άφιξη στην 
πρωτεύουσα της χώρας και γνωριμία με την αρχηγό 
μας. Για το δρόμο προς το κέντρο θα πάρουμε μία 
πρώτη γεύση της πόλης και στη συνέχεια θα 
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας.Για το βράδυ σας 
προτείνουμε μία βραδινή βόλτα στα φωταγωγημένα 
αξιοθέατα της Ρώμης, για να την δείτε, όπως της αξίζει 
με φωτισμούς και χρώματα που θα σας μείνουν 
αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη ViaVeneto με τα 
φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce 
vita της Ιταλιας, την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε 
έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρηνάλιο, όπου 
δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε στην PiazzaVenezia, το κέντρο της 
Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της 
Ιταλίας. Θα περάσουμε από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο και τέλος θα 
κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere, μια από τις πιο 
γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για 
ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

2η Ημέρα |  ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ | ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 
ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ
Νωρίς το πρωί και μετά από ένα καλό πρωινό , 
μεταφορά σε ένα από τα κορυφαία μουσεία & στο 
μικρότερο κρατίδιο του κόσμου, το Βατικανό, όπου θα 
ξεναγηθούμε στα Μουσεία του Βατικανού. Θα 
θαυμάσετε τεράστιες συλλογές ανεκτίμητων έργων 
τέχνης & γλυπτικής με αποκορύφωμα τη περίφημη 
Καπέλα Σίστινα. Πρόκειται για το παρεκκλήσι του 
Αποστολικού Παλατιού, όπου η διακόσμηση του 
αποτελεί αναφορά στον Ναό της Παλαιάς Διαθήκης και 
είναι ένα πελώριο έκθεμα με αριστουργήματα, καθώς οι 
τοιχογραφίες του, η αρχιτεκτονική του, οι νωπογραφίες, 

οι οροφές του είναι φιλοτεχνημένες από τους 
μεγαλύτερους «μάστορες» της Αναγέννησης. 
Ακολουθεί ξενάγηση στη μεγαλύτερη πλατεία του 
κόσμου, αυτή του Αγ. Πέτρου & επίσκεψη στον 
ομώνυμο επιβλητικό ναό, τη Βασιλική του Αγίου 
Πέτρου, όπου στο εσωτερικό της βρίσκονται 
εκατοντάδες αγάλματα με αποκορύφωμα τη Πιετά του 
Μιχαήλ Άγγελου. Μετά το τέλος της ξενάγησης χρόνος 
ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ 
μην χάσετε την ευκαιρία να πιείτε ένα απερόλ, 
δοκιμάζοντας τιραμισού στη πιάτσα Ναβόνα.

3η Ημέρα |  ΡΩΜΗ | ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Μετά από ένα καλό πρωινό η ημέρα μας θα ξεκινήσει 
με την πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που 
δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε 
τη Βίλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα 
Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το περίφημο 
Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαϊκό 
κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου 
θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την 
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική 
πιάτσα Βενέτσια με το μνημείο του Βίκτωρα 
Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο, ένα χώρο σπαρμένο με 

Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ
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ΔΩΡΟ
Η ΕΙΣΟΔΟΣ

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

SPECIALISTS

ITALY



αρχαίους ναούς, αγάλματα και ερείπια – μάλιστα εδώ ήταν εγκατεστημένες οι ανώτερες τάξεις της πόλης, αλλά και 
αρκετοί αυτοκράτορες, αλλάκαι τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε να δοκιμάσετε χειροποίητα ζυμαρικά σε μία από τις πολλές 
παραδοσιακές τρατορίες του κέντρου.

4η Ημέρα |  ΡΩΜΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ | ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Χρόνος ελεύθερος για να αποχαιρετήσετε τη πόλη της Ρώμης, περπατώντας στους εμπορικούς δρόμους της, οι 
οποίοι είναι γεμάτοι από σικ καταστήματα και μπουτίκ μόδας κορυφαίων σχεδιαστών, με κυριότερες τη ViaSistina και 
τις οδούς ViaCondotti (την Πέμπτη λεωφόρο της Ρώμης) και την ViadelBabuino στην οποία η ανάμειξη προϊόντων 
υψηλής μόδας και αντικών την καθιστά από τις πιο κομψές οδούς της Ρώμης. Στη συνέχεια μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

STORY PLACE
Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια | 1 προσωπικό αντικείµενο 
(40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ (55x40x20cm) ανά άτοµο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα | Πρωϊνό καθηµερινά

∆εν περιλαµβάνονται: Οι φόροι αεροδρόµιων 145€ κατ’ άτοµο | Είσοδοι σε
µουσεία & θεάµατακαι ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Φωτογραφηθείτε στη Φοντάνα Ντι 
Τρέβι ρίχνοντας ένα κέρµα και 
κάνοντας µια ευχή και στο 
µικρότερο κρατίδιο του κόσµου, το 
φηµισµένο Βατικανό!

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

479€ / 539€

569€ / 639€

249€ / 299€

279€ / 309€

589€ / 639€

709€ / 759€

28/10
Navona Palace
Luxury Inn 5*

Piazza Navona

Ripa 4*
Trastevere

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

4 Ηµέρες - 3 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αεροπορική Εταιρία

Θεσσαλονίκη-Ρώµη
14.15-14.55

Ρώµη-Θεσσαλονίκη
16.50-19.30

Ryan Air
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 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

5-6  Παρίσι η πόλη του Φωτός      | 4 ημέρες αεροπορικώς
7-8  Αλσατία Χαϊδελβέργη Στρασβούργο     | 5 ημέρες αεροπορικώς
  
9-10  Ρώμη η αιώνια πόλη      | 4 ημέρες αεροπορικώς
11-12  Κλασική Ιταλία best of Italy      | 5 ημέρες αεροπορικώς
13-14  Παραμυθένια Μάλτα το νησί που σχεδόν πάντα έχει ήλιο   | 3 ημέρες αεροπορικώς
15-16  Βουδαπέστη Shopping Therapy     | 4 ημέρες αεροπορικώς
17-18  Κωνσταντινούπολη η Πόλη τω ν Πόλεων     | 4 ημέρες αεροπορικώς
19-20  Βερολίνο Πότσδαμ Δρέσδη      | 4 ημέρες αεροπορικώς
21-22  Βουκουρέστι το διαμάντι των Βαλκανίων     | 5 ημέρες αεροπορικώς
 
 ΟΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

23-24  Δαλματία – Ντουμπρόβνικ το στολίδι των Δαλματικών ακτών   | 5 ημέρες οδικώς
 
25-26  Κωνσταντινούπολη η Πόλη των Πόλεων     | 4 ημέρες – 3 διανυκτερεύσεις οδικώς
27-28  Special Κωνσταντινούπολη Προύσα     | 5 ημέρες – 4 διανυκτερεύσεις οδικώς
29-30  Κωνσταντινούπολη η Πόλη των Πόλεων     | 4 ημέρες – 2 διανυκτερεύσεις οδικώς
31-32  Κωνσταντινούπολη η Πόλη των Πόλεων     | 5 ημέρες – 3 διανυκτερεύσεις οδικώς
33-34  Αδριανούπολη Χαμάμ & Παζάρια     | 3 ημέρες οδικώς
35-36  Παράλια Μικράς Ασίας αλησμόνητες πατρίδες    | 5 ημέρες οδικώς
 
37-38  Καππαδοκία στα Βήματα του Αγίου Παϊσίου    | 7 ημέρες – 5 διανυκτερεύσεις οδικώς
39-40  Σόφια-Φιλιππούπολη η πόλη που δεν γυρνάει ποτέ    | 3&4 μέρες οδικώς
41-42  Ανατολική Ρωμυλία η ιστορία του Ελληνισμού    | 4 ημέρες οδικώς
43-44  Βουκουρέστι το διαμάντι των Βαλκανίων     | 4 ημέρες – 2&3 διανυκτερεύσεις οδικώς
 
45-46  Βουκουρέστι το διαμάντι των Βαλκανίων     | 5 ημέρες οδικώς
47-48  Στο δρόμο του Κόμη Δράκουλα οι μεσαιωνικές πόλεις των Καρπαθίων  | 5 ημέρες οδικώς
49-50  Μεσαιωνική Τρανσυλβανία Αλατωρυχείο Salina Turda πύργος Δράκουλα  | 7ημέρες – 5 διανυκτερεύσεις οδικώς
 
51-52  Special Βελιγράδι η λευκή πόλη     | 4&5 ημέρες οδικώς
53-54  Βελιγράδι City Break      | 5 ημέρες – 3 Διανυκτερεύσεις οδικώς
55-56  Βουδαπέστη Βελιγράδι οι δύο πρωτεύουσες    | 6 ημέρες – 4 διανυκτερεύσεις οδικώς
57-58  Σμύρνη Μου Αγαπημένη – Παράλια Μ.Ασίας   | 6 ημέρες
 
 ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

59-60 Κρουαζιέρα εκλεκτό Αιγαίο      | 8 ημέρες
 
 
 ΟΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

61-62 Γύρος Πηλίου στο βουνό των Κενταύρων     | 3 ημέρες οδικώς
63-64  Αλεξανδρούπολη Ταξίδι στα σύνορα δύο Ηπείρων    | 3&4 ημέρες οδικώς
65-66  Αθήνα η σύγχρονη Πρωτεύουσα     | 3&4 ημέρες οδικώς
67-68  Ιόνιο και Ήπειρος ακτές Ιονίου Πάργα     | 4 ημέρες οδικώς
69-70  Καρπενήσι ένα μαγικό φυσικό τοπίο     | 4 ημέρες οδικώς
 
71-72  Μετέωρα η Θεία δημιουργία      | 4 ημέρες οδικώς
73-74  Ναύπλιο Ύδρα Σπέτσες διαμάντια Μαινάλου    | 4&5 ημέρες οδικώς
75-76  Μάνη η Γη της ελιάς       | 5 ημέρες οδικώς
77-78  Γύρος Πελοποννήσου ταξίδι στο μυθικό Νότο    | 5 ημέρες οδικώς

∆ώρο! Κόστος εισόδου µε ξενάγηση στα µουσεία Βατικανού, εξασφαλισµένη
προκράτηση, γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναµονή



SPECIALISTS

ITALY

3η Ημέρα |  ΠΑΝΤΟΒΑ  | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ) | ΡΩΜΗ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για 
την πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την υπέροχη 
Φλωρεντία. Ξεκινάμε τη ξενάγησή μας όπου 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 Repubbli-
ca) με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την 
περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας (Arch of Triumph). 
Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
της Ιταλίας. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.

4η Ημέρα |  ΡΩΜΗ  (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ξεκινάμε την 
περιήγησή μας κατευθυνόμενοι στην πλατεία Βενετίας 
(Piazza Venezia) όπου θα μας εντυπωσιάσει το ογκώδες 
μνημείο Vittorio Emanuele II, που βρίσκεται μπροστά 
από το λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από 
τους επτά ιστορικούς λόφους όπου ήταν χτισμένη η 
αρχαία πόλη. Θα δούμε την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza 
Di Spagna) και θα τελειώσουμε ρίχνοντας ένα κέρμα 
και κάνοντας μια ευχή στη φημισμένη Φοντάνα Ντι 
Τρέβι. Στην συνέχεια θα δούμε 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

ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ

1η Ημέρα |  ΜΙΛΑΝΟ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) – ΓΚΑΡΝΤΑ 
(GARDA) - ΠΑΝΤΟΒΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το 
Μπέργκαμο (BGY). Άφιξη και ακολουθεί περιήγηση 
στην εντυπωσιακή πόλη με αφετηρία μας την κεντρική 
πλατεία Ντουόμο που πήρε το όνομα της από τον 
Καθεδρικό του Μιλάνου. Θα διασχίσουμε την Γκαλερία 
Βιτόριο Εμανουέλε Β’ με τελική μας στάση την Σκάλα 
του Μιλάνου. Αναχωρούμε με προορισμό τη 
μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας, τη Γκάρντα (Garda). Ο 
ειδυλλιακός προορισμός με τοπίο πλημμυρισμένο από 
χρώματα θα μας μαγέψει για να ζήσουμε στο έπακρον 
την εμπειρία της λίμνης. Έχουμε αφήσει πίσω μας την 
Λομβαρδία και είμαστε πλέον στην περιοχή του 
Βένετο.

2η Ημέρα |  ΠΑΝΤΟΒΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για 
Βενετία. Θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας από το 
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. H ίδρυση της πόλης 
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 κτίριά της θα μας ενθουσιάσουν. Θα 
επισκεφθούμε την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου και θα καταλήξουμε σ’ ένα εργαστήριο 
κατασκευής του περίφημου γυαλιού Μουράνο. Χρόνος 
ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

BEST OF ITALY

5
ΗΜΕΡΕΣ
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έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

5η Ημέρα |  ΡΩΜΗ | ΒΑΤΙΚΑΝΟ (ΜΟΥΣΕΙΑ & ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανό, για να ξεναγηθούμε στα 
μουσεία του Βατικανό, ένα 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 Ρωμαιοκαθολικής 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 &amp; τον τεράστιο μπρούτζινο άμβωνα που δεσπόζει 
πάνω από τον Παπικό Βωμό, έργο του Μπερνίνι. Κατευθυνόμαστε προς το αεροδρόμιο (CIA) για την πτήση 
επιστροφής.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

Crowne Plaza 4*
Πάντοβα

Genova 4*
Ρώµη

Πρωϊνό26/10

5 Ηµέρες - 4 ∆ιανυκτερεύσεις

STORY PLACE

Ένα µπουκάλι κρασί, δύο γυάλινα 
ποτήρια, η καταλληλη γόνδολα και 
µη χάσετε την ευκαιρία να βγείτε 
υπέροχες φωτογραφίες στα κανάλια 
της όµορφης Βενετίας!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

539€ / 569€

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Αεροπορική Εταιρία

Θεσσαλονίκη-Μπέργκαµο
13:40-14:50

Ρώµη-Θεσσαλονίκη
20:40-23:20

Ryan Air

ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΙΠΝΟ ΕΝ ΠΛΩ
Η all-inclusive κρουαζιέρα στη Μεσόγειο με την Celestyal Cruises δεν είναι μόνο μια περιπέτεια σε ρομαντικούς προορισμούς, 
αλλά και ένα συναρπαστικό γαστρονομικό ταξίδι. Η άρτια εκπαιδευμένη ομάδα των σεφ μας ετοιμάζει με αγάπη μια απολαυστική 
ποικιλία από εξαιρετικές συνταγές χρησιμοποιώντας φρέσκα, τοπικά υλικά που προμηθευόμαστε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 
Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια παρουσιάζουμε στους επιβάτες μας την αυθεντική κουζίνα μας και σας προσκαλούμε να γευθείτε τις 
υπέροχες γεύσεις της Μεσογείου, της Ασίας και της Βόρειας Αφρικής. Απολαύστε τρία υγιεινά γεύματα την ημέρα που 
σερβίρονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και δώστε τις παραγγελίες σας για ειδικές διατροφικές απαιτήσεις στο 
προσωπικό μας.
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΠΟΤΑ
Με το πακέτο απεριόριστων ποτών μπορείτε να απολαύσετε μια ποικιλία από κλασικά ποτά πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Με 
απεριόριστα προνόμια κατανάλωσης αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, μπορείτε να απολαύσετε ελεύθερα τα αγαπημένα 
σας ποτά στα καλαίσθητα σαλόνια μας, γύρω από την πισίνα, θαυμάζοντας το ηλιοβασίλεμα από το κατάστρωμα.
Μπορείτε να διαλέξετε από προσεκτικά επιλεγμένα κλασικά ποτά, όπως μπίρες, τοπικά κρασιά, μη αλκοολούχα κοκτέιλ, 
αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, εξωτικά τσάγια και καφέ, καθώς και μια ειδική ποικιλία από απολαυστικά ελληνικά ποτά.
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΕΝ ΠΛΩ
Το πλούσιο καθημερινό πρόγραμμα ψυχαγωγίας εν πλω υπόσχεται να σας προσφέρει μια διασκεδαστική εμπειρία
κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο πλοίο. Μπορεί μάλιστα να ανακαλύψετε ένα νέο πάθος! Απελευθερώστε τη 
δημιουργικότητά σας και εκτονωθείτε με ένα διαδραστικό μάθημα τέχνης και χειροτεχνίας, μάθετε να χορεύετε συρτάκι, 
καλαματιανό και μπάλο ή παρακολουθήστε μαθήματα ελληνικής γλώσσας και εξασκήστε τις νέες σαςδεξιότητες με τους ντόπιους 
στο επόμενο λιμάνι. Επίσης, σας προσφέρουμε διασκεδαστικές δραστηριότητες όπως μπριτζ και μπίνγκο, γυμναστική και 
αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και μαθήματα Zumba. Και μην χάσετε τις ζωντανές παρουσιάσεις από τον έμπειρο σεφ μας ο 
οποίος σας δείχνει πώς μαγειρεύονται οι λαχταριστές συνταγές από τον μπουφέ και το μενού α λα καρτ.

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια | Μία χειραποσκευή
διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο και µία αποσκευή 20 κιλών στα δύο άτοµα
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα | Πρωϊνό καθηµερινά

∆εν περιλαµβάνονται: Οι φόροι αεροδρόµιων 145€ κατ’ άτοµο | Είσοδοι σε
µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής
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ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΜΑΛΤΑ
TO ΝΗΣΙ ΠΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΕΧΕΙ ΗΛΙΟ

3
ΗΜΕΡΕΣ

1η Ημέρα | ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ | 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ | ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ 
ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ (SENGLEA, VITORIOSSA, COSPICOUA)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο 
"ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", γνωριμία με το συνοδό μας, ο οποίος 
έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι 
επανειλημμένα, γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές 
παραδόσεις και τη νοοτροπία των κατοίκων έλεγχος 
εισιτηρίων και απευθείας πτήση για την καρδιά της 
Μεσογείου, τη Μάλτα, πολιτιστική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης για το 2018, ένα νησί που αποτελεί μια 
πανδαισία χρωμάτων και αρωμάτων. Άφιξη και 
ξεκινάμε την ξενάγηση στην περίφημη πρωτεύουσα του 
τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη Βαλέτα. Η 
Βαλέτα είναι οχυρωμένη, χτισμένη πάνω σε ένα στενό 
ακρωτήρι, πλαισιωμένη από δύο φυσικά λιμάνια και 
διαθέτει ένα περήφανο φρούριο, το Saint Elmo. Η πόλη 
χτίστηκε από τους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου 
Ιωάννη. Η ξενάγηση γίνεται με τα πόδια, γιατί η 
κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τμήμα 
της Παλιάς Πόλης. Θα περπατήσουμε στα στενά 
γραφικά δρομάκια και θα απολαύσουμε τα στοιχεία 
μιας άλλη εποχής. Θα θαυμάσουμε τους κήπους 
Μπαράκα, απ’ όπου θα δούμε την πανοραμική θέα των 
δύο φυσικών λιμανιών της Μάλτας και των τριών 
ιστορικών πόλεων. Αν και το ταξίδι στον χρόνο είναι 
κάτι ανέφικτο, αυτή η βόλτα στις καστροπολιτείες του 
νησιού, είναι ένα αληθινό βύθισμα στο παρελθόν. Θα 
περπατήσουμε ακόμη στον κεντρικό πεζόδρομό της, με 
τα παλιά κτίρια με τα «κλειστά» μπαλκόνια και τα 
καταστήματα με τις vintage επιγραφές, θα δούμε τα 
κάθετα σοκάκια με τα χρυσόχρωμα, ταλαιπωρημένα 
κτίρια και τα φθαρμένα palazzi. Ακόμη θα δούμε το 
παλάτι του Μεγάλου Μάγιστρου και τον καθεδρικό Ναό 
του Αγ. Ιωάννη, τον πιο εντυπωσιακό ναός της Μάλτας 
και εξαίρετο δείγμα μαλτέζικου μπαρόκ. Στην επίσκεψη 
μας στο μουσείο θα θαυμάσουμε δύο από τα πιο 

φημισμένα έργα του Καραβάτζιο, τον «Αποκεφαλισμό 
του Ιωάννη του Βαπτιστή» και τον « Άγιο Ιερώνυμο». 
Χρόνος ελεύθερος  και στη συνέχεια αναχώρηση για να 
γνωρίσουμε τις περιοχές των 3 πόλεων - την Κοσπίκουα, 
την Βιτοριόζα και την Σέγκλια, έδρα των Ιωαννιτών 
Ιπποτών κατά την μεγάλη πολιορκία του 1565 (The three 
cities). Ένα μοναδικό σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών 
κατασκευών κάστρων και σημαντικών κτιρίων, τα οποία 
είναι κτισμένα σε μια υπέροχη θέση στο Μεγάλο Λιμάνι 
και έχουν έντονες επιρροές από τους Φοίνικες, 
Ρωμαίους, Άραβες, Νορμανδούς, Ιωαννίτες Ιππότες και 
τους Βρετανούς. Θα απολαύσουμε την μαγική θέα της 
Βαλέττας και θα περιπλανηθούμε στα Μεσαιωνικά 
στενά, με τα κτίρια της Ιερής εξέτασης, των 
Μοναστηριών, την πλατεία των εκτελέσεων, το σπίτι του 
δήμιου. Τελειώνοντας, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας 
και τακτοποίηση στα δωμάτια. Για το βράδυ σας 
προτείνουμε να περπατήσετε στη Sliema και St. Julian’s, 
που σφύζουν από ζωή, διαθέτοντας μεγάλα ξενοδοχεία, 
εστιατόρια, μπαρ. Το Paceville, στην άκρη του St. 
Julian’s, είναι το νυχτερινό επίκεντρο, γεμάτο μπαρ, 
κλαμπ και τουρίστες. Οι ντόπιοι κάνουν passeggiata, 
δηλαδή βόλτα, στον παραλιακό δρόμο, ο οποίος, αν τον 
κοιτούσες από ψηλά θα έμοιαζε με κορδέλα, 
διατρέχοντας αναρίθμητους κόλπους, λιμανάκια και 
μαρίνες.

2η Ημέρα | ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΣΤΑ | ΜΕΔΙΝΑ | BLUE 
GROTTO | MARSAXLOKK
Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει μια 
εξαιρετική εκδρομή. Θα επισκεφθούμε τον 
εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της Μόστα, με τον τρίτο 
μεγαλύτερο τρούλο στην Ευρώπη και στην συνέχεια θα 
μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ για την επίσκεψη 
στην, όπως αποκαλείται, την Μεδίνα, υποδηλώνοντας τη 
μυστηριώδη ατμόσφαιρα που την περιβάλλει και που 
είναι οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο. Είχε διατελέσει 

SPECIALISTS

MALTA
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στο Μεσαίωνα πρωτεύουσα του νησιού, πριν οι 
Ιωαννίτες Ιππότες χτίσουν το οχυρό τους κοντά στη 
θάλασσα. Καταστράφηκε ολοσχερώς από το σεισμό του 
1693. Όταν κατέλαβαν οι Ιππότες το νησί η παλιά 
μαλτέζικη αριστοκρατία εγκαταστάθηκε εδώ. Σήμερα, 
με προσεκτική συντήρηση και ελεγχόμενη 
αναπαλαίωση, προσπαθεί με τη βοήθεια και της Unesco 
να διατηρήσει τη θαυμάσια μπαρόκ αρχιτεκτονική της, η 
οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι συνδυασμένη με 
χαρακτηριστικά αραβικά στοιχεία. Είναι η πιο κομψή 
αλλά και η πιο ακριβή περιοχή της Μάλτας. Οι βαριές 
ολοσκάλιστες ξύλινες πόρτες των σπιτιών της ανοίγουν 
σπάνια. Στην πόλη δεν υπάρχει εμπορική ζωή, φωτεινές 
επιγραφές και γενικά φαίνεται να ζει περισσότερο στο 
ένδοξο παρελθόν παρά στο παρόν. Η μαγική της 
ατμόσφαιρα δεν έχει αλλοιωθεί από τα πλήθη 
τουριστών που συρρέουν εκεί. Στη βόλτα μας, θα 
θαυμάσουμε εντυπωσιακά πυργόσπιτα με 
χαρακτηριστικά περίτεχνα φανάρια, πετρόχτιστα 
μοναστήρια και νορμανδικά παλάτια. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το Marsaxlokk-το μεγαλύτερο ψαροχώρι 
της Μάλτας. Εδώ περιπλανηθείτε στην υπαίθρια αγορά 
φωτογραφίστε τα πολύχρωμα ψαροκάικα. 
Ακολουθώντας μια διαδρομή μέσα από μικρά, όμορφα, 
παραδοσιακά χωριά θα μεταφερθούμε στο Μπλε 
Σπήλαιο, το οποίο αποτελείται από θαλάσσιες σπηλιές 
με φανταστικές αντανακλάσεις φωτός και εκπληκτικά 

χρώματα. Για το δεύτερο βράδυ σας προτείνουμε να 
απολαύσετε μια βόλτα με την άμαξα, να 
φωτογραφήσετε τα magic bus που είναι από το 1950, να 
δοκιμάσετε την κουζίνα της, που φημίζεται για το 
φρέσκο ψάρι και για τις σούπες λαχανικών. 
Εναλλακτικά, να επισκεφθείτε τη φωταγωγημένη 
Βαλέτα που θα σας μαγέψει.

3η Ημέρα |  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΚΟΖΟ 
(GOZO) | ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Για την τελευταία ημέρα, σας προτείνουμε μια 
ολοήμερη  εκδρομή στο μαγευτικό νησάκι Γκόζο. Για να 
φθάσουμε στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί του 
Αρχιπελάγους της Μάλτας, μεταφερόμαστε στο 
πορθμείο και επιβιβαζόμαστε στο ferry boat. Η 
εξαιρετική ομορφιά του τοπίου, τα υπέροχα σπίτια και 
αγροικίες, η εναλλαγή  των εικόνων που θα συναντήσετε  
θα σας πείσουν γρήγορα, για το πόσο άξιζε η επίσκεψη 
σας στο νησί του Γκόζο. Θα επισκεφθούμε το Rabat, με 
το περίφημο κάστρο, την παλιά πόλη, την περιοχή, όπου 
κατοικούσε η νύμφη Καλυψώ, αλλά και παραλία Rambla, 
όπου γυρίστηκε η ταινία Τροία. Ακόμη θα επισκεφθούμε 
και το γραφικό ψαροχωρι Σλέτι, όπου θα έχουμε χρόνο 
για γεύμα.  Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για 
την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις 
καλύτερες εντυπώσεις

STORY PLACE

Φωτογραφηθείτε στο υπέροχο 
Γκότζο, το πιο µεγάλο νησί του 
αρχιπέλαγους της Μάλτας και θα 
έχετε τις πιο όµορφες εικόνες για τα 
Insta Story σας! 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

389€ / 439€

399€ / 449€

189€ / 209€

189€ / 169€

379€ / 429€ 499€ / 549€

515€ / 565€

529€ / 585€

189€ / 209€

28/10

Preluna 4* plus
Σλιέµα

Diplomat 4*
Σλιέµα

Golden Tullip Vivaldi 4*
St.Julians

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

3 Ηµέρες - 2 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αεροπορική Εταιρία

Θεσσαλονίκη-Μάλτα
09.10-11.35

Μάλτα-Θεσσαλονίκη
20.55-23.30

Ryan Air
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Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια | Μία χειραποσκευή
διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο + 1 χειραποσκευή 10 κιλών διαστάσεων
55*40*20 | Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα | Πρωϊνό καθηµερινά

∆εν περιλαµβάνονται: Οι φόροι αεροδρόµιων 145€ κατ’ άτοµο | Είσοδοι σε
µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Πρόγραµµα διακοπών (χωρίς πρόγραµµα ξεναγήσεων)  -45€ ανά άτοµο



ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΠΟΛΗ
& SHOPPING THERAPY

4
ΗΜΕΡΕΣ

1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΠΡΩΤΗ 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ 
ΔΟΥΝΑΒΗ
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Μακεδονία όπου θα 
συναντήσετε τον εκπρόσωπο του γραφείου μας. Έπειτα 
από την απαραίτητη διαδικασία του ελέγχου 
αναχωρούμε για τη Βουδαπέστη. Με την άφιξη μας, θα 
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας, όπου θα έχουμε 
και χρόνο ελεύθερο για ξεκούραση. Για όποιον επιθυμεί 
μπορεί να λάβει μία πρώτη γνωριμία με την πόλη υπό 
την καθοδήγηση του ξεναγού μας. Το βράδυ σας 
προτείνουμε μία κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη, 
παρέα με τη συνοδεία του ξεναγού μας και ένα ποτήρι 
σαμπάνια. Θαυμάζοντας εν πλω τα φωταγωγημένα 
κτίρια της πόλης, καλείστε να αφήσετε την μαγική αυτή 
πόλη να σας σαγηνεύσει με την απαράμιλλή ομορφιά 
της.

2η Ημέρα |  ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Έπειτα από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο μας, 
είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ξενάγηση της 
πόλης. Στην περιήγησή μας θα θαυμάσουμε την 
Αλυσιδωτή Γέφυρα, ένα απ’ τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα 
τη Βουδαπέστης, που ενώνει την Πέστη και τη Βούδα 
πάνω από το Δούναβη, τον Πύργο των Ψαράδων που 
κτίστηκε το 1905 για διακοσμητικούς σκοπούς και 
βρίσκεται κοντά στην εκκλησία του Αγ. Ματθαίου στην 
περιοχή του κάστρου. Αυτή η εκκλησία είναι επίσης 
γνωστή ως η εκκλησία της Κυράς. Βρίσκεται στην 
καρδιά της περιοχής του κάστρου και κτίστηκε το 13ο 
αιώνα. Επίσης θα δούμε το Κάστρο του Λόφου που 
υψώνεται 48 μέτρα πάνω από το Δούναβη, χτίσθηκε 
από τους Βούρκους της Αυστρίας του 1850-1854 με 
σκοπό να ελέγχουν την πόλη μετά την αναστολή της 
Ουγγρικής επανάστασης για την ανεξαρτησία. Σε αυτό 
το λόφο ιδρύθηκε η πόλη της Βουδαπέστης. 
Συνεχίζουμε στα αξιοθέατα της Πέστης, όπου θα δούμε 

την Πλατεία των Ηρώων, το μνημείο της χιλιετίας, το 
κτίριο του Κοινοβουλίου του 19ου αιώνα, και τον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, που είναι η 
μεγαλύτερη εκκλησία της Ουγγαρίας. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση σε τοπική ταβέρνα με 
Τσιγγάνικα Βιολιά.
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3η Ημέρα |  SHOPPING THERAPY | GREAT MARKET HALL | PREMIUM OUTLET
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ξεκινάμε την ημέρα η οποία είναι αφιερωμένη στα αγαπημένα μας ψώνια. Όλοι 
θέλουμε να έχουμε κάποιο σουβενίρ για εμάς ή για τα αγαπημένα μας πρόσωπα από κάθε προορισμό που έχουμε 
ταξιδέψει. Το Great Market Hall στη Βουδαπέστη (στα ουγγρικά Nagycsarnok ή Vasarcsarnok) χτίστηκε το 1897 και 
είναι η πιο όμορφη και μεγαλύτερη από όλες τις αίθουσες αγοράς της Βουδαπέστης. Στους 3 ορόφους του Great 
Market Hall μπορείτε να προμηθευτείτε όλα τα είδη των προϊόντων: φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, 
φανταστικά σαλάμια, τουρσιά, φρέσκο   ψάρι, ουγγρική πάπρικα, κρασιά Tokaj, διάφορα παραδοσιακά αναμνηστικά, 
τσάντες, τηγάνια και γλάστρες , ακόμη και σπιτικά γεύματα ή ουγγρικά σνακ όπως το Langos στους πάγκους και τα 
εστιατόρια του επάνω ορόφου. Συνεχίζουμε την ημέρα μας βγαίνοντας λίγο έξω από την πόλη της Βουδαπέστης. 
Εκεί θα επισκεφθούμε το ιδανικότερο σημείο για ψώνια στην Ουγγαρία, το Premium Outlet. Ο χώρος διαθέτει πάνω 
από 120 καταστήματα επώνυμων brands και συνεχώς ισχύουν εκπτωτικές τιμές, επίσης υπάρχουν αρκετές επιλογής 
για φαγητό και χαλάρωση. Αργά το απόγευμα επιστροφή στην πόλη της Βουδαπέστης.

4η Ημέρα |  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αφού παραδώσουμε τα δωμάτια μας, τοποθετούμε τις αποσκευές στο λεωφορείο 
μας και ξεκινάμε για έναν τελευταίο περίπατο στο Κέντρο της πόλης υπό την καθοδήγηση του Ξεναγού μας. Νωρίς 
το μεσημέρι αναχώρηση για το αεροδρόμιο, απ’ όπου θα επιβιβαστούμε στην πτήση επιστροφής μας. Άφιξη το 
απόγευμα στη Θεσσαλονίκη με τις καλύτερες εντυπώσεις.
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Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια | Μία χειραποσκευή
διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο + 1 χειραποσκευή 10 κιλών διαστάσεων 55*40*20 |
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα | Πρωϊνό καθηµερινά

∆εν περιλαµβάνονται: Οι φόροι αεροδρόµιων 145€ κατ’ άτοµο | Είσοδοι σε
µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Πρόγραµµα διακοπών (χωρίς πρόγραµµα ξεναγήσεων)  -50€ ανά άτοµο

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

Πρωϊνό
199€ / 229€

26/10

City Ring 3*
Κεντρικό

Marmara 4*
Κεντρικό

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

STORY PLACEΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη-Βουδαπέστη
18.40-19.10

Βουδαπέστη-Θεσσαλονίκη
14.40-17.15

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

Η ιδανικότερη στιγµή για την τέλεια 
φωτογραφία, είναι κατά τη διάρκεια 
της κρουαζιέρας στον ∆ούναβη µε 
φόντο τη φωταγωγηµένη πόλη!

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

249€ / 299€

249€ / 299€

369€ / 425€

Τιµή σε
µονίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

419€ / 465€299€ / 349€
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4
ΗΜΕΡΕΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

4
ΗΜΕΡΕΣ

1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ | ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΧΜΙ ΚΟΤΣ
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο <Μακεδονία> και 
μετά τον απαραίτητο έλεγχο αναχωρούμε για τη 
Κωνσταντινούπολη. Φθάνοντας στη βασιλίδα των 
πόλεων, τη μοναδική πόλη χτισμένη πάνω σε δύο 
ηπείρους, σε Ευρώπη και σε Ασία. Φρενήρεις ρυθμοί, 
μακρά ιστορία, νυχτερινή ζωή, τα κύρια χαρακτηριστικά 
της. Γνωριμία με το συνοδό μας και ξεκινάμε για την  
επίσκεψή μας στο μουσείο του Ραχμί Κοτς, όπου θα 
γίνετε πάλι παιδιά... τεράστιες συλλογές από 
αυτοκίνητα, γεωργικά μηχανήματα, πολεμικές μηχανές, 
εργαστήρια επαγγελματιών. Τελειώνοντας, χρόνος 
ελεύθερος στην πλατεία Ταξίμ και στη συνέχεια 
μεταφερόμαστε στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στην 
Ιστικλάλ τσαντεσί, το γνωστό και φημισμένο 
πεζόδρομο, της άλλοτε περιοχής του Πέραν. 
Διανυκτερεύουμε.
 
2η Ημέρα | ΒΟΣΠΟΡΟΣ | ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ | ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε έχοντας τη δυνατότητα 
προαιρετικής συμμετοχής σε μια κρουαζιέρα στο 
μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι που ενώνει ή χωρίζει την 
ευρωπαϊκή από την ασιατική Κωνσταντινούπολη. Και 
στις δύο ακτές του, πνιγμένα μέσα στο πράσινο τα 
όμορφα < γιαλιά >, σπίτια χτισμένα πάνω στην παραλία, 
ενώ εντυπωσιακές και οι δύο κρεμαστές γέφυρες, κάτω 
από τις οποίες περνάμε. Επιστρέφοντας, κατεβαίνουμε 
στο παλάτι του Ντολμά Μπαξέ. Χτισμένο στα χρόνια 
του Αβδούλ Μετζίτ του Α΄, με επιδεικτική χλιδή, 
έρχεται σε αντίθεση με την παρακμή της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. 
Αίθουσες τεράστιες, χαλιά, πολυέλαιοι αφήνονται στη 
θέασή μας. Στη συνέχεια οδεύουμε προς τον πρώτο 
λόφο της Κωνσταντινούπολης. Εκεί, υπήρχε ο 
βυζαντινός Ιππόδρομος. Σήμερα,  βλέπουμε την ωραία 
γερμανική κρήνη του Κάιζερ, δώρο του στο σουλτάνο 

Μουράτ Β, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω 
του ιερογλυφικά, το χάλκινο κίονα των Δελφών, τη 
στήλη του Πορφυρογέννητου, καθώς και το Μπλε τζαμί. 
Στη συνέχεια, ξεναγούμαστε στο αριστούργημα των 
αιώνων, την εκκλησία της του Θεού Αγία Σοφία, το 
μεγαλούργημα των αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και 
Ισίδωρου. Τα λόγια, λίγα μπροστά στο μεγαλείο του 
μνημείου… Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης 
στο Υπόγειο παλάτι, όπως αποκαλείται η μνημειώδης 
δεξαμενή του Ιουστινιανού.   Ώρα όμως για ψώνια, στη 
σκεπαστή αγορά της Πόλης, το γνωστό Καπαλί τσαρσί, 
με τις 4.000 μαγαζιά, όπου μπορούμε να βρούμε ότι 
παράγεται στην Τουρκία. Άγραφος νόμος της αγοράς 
αυτής, το παζάρι. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και 
διανυκτερεύουμε.

3η Ημέρα |  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ | ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ 
ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 
ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ | ΧΑΛΚΗ
Μετά το πρόγευμά μας, ξεκινάμε με το προσκύνημά 
μας στην κιβωτό της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο. Βλέπουμε τα γραφεία του Πατριαρχείου, 
τη Βιβλιοθήκη, την αίθουσα έψησης του Αγίου μύρου, 
επισκεπτόμαστε τον Πατριαρχικό ναό του Αγίου 
Γεωργίου. Συνεχίζουμε γλιστρώντας πλάι στον Κεράτιο 
κόλπο κι επισκεπτόμαστε την εκκλησία της Παναγίας 
των Βλαχερνών, όπου γράφηκε το < Τη Υπερμάχω >, ο 
ύμνος στην Υπέρμαχο Θεοτόκο. Συνεχίζουμε τον οδικό 
περίπλου των Θεοδοσιανών τειχών και επισκεπτόμαστε 
την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί. Η 
αυλή, στρωμένη με πλάκες όπου βλέπουμε χαραγμένη 
την καραμανλίδικη γραφή, η εκκλησία συντηρημένη, 
στο υπόγειο, Αγίασμα. Στη συνέχεια, κινούμενοι μέσω 
της πρώτης περιφερειακής της Κωνσταντινούπολης, 
κατευθυνόμαστε στην ασιατική πλευρά της Πόλης, 
περνώντας από την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του 
Βοσπόρου. Μοναδικό πάντα το πέρασμα πάνω από 
αυτήν. Προαιρετικά για όσους επιθυμούν από το λιμάνι 
του Μπόσταντζι, πλέουμε στο πρώτο νησί των 
Πριγκηπονήσων, την Πρίγκηπο, όπου κάνουμε τη βόλτα 

4
ΗΜΕΡΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ



μας, θαυμάζοντας τα εναπομείναντα ελληνικά σπίτια. Ακόλουθη επίσκεψή μας, στην περιώνυμη Θεολογική Σχολή 
της Χάλκης. Ξεναγούμαστε μέσα στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδας, αλλά και σε αίθουσα διδασκαλίας της Σχολής… 
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και το βράδυ έχουμε τη δυνατότητα προαιρετικά να συμμετέχουμε σε βραδινή 
κρουαζιέρα στο Βόσπορο, με πλούσιο φαγητό, απεριόριστο ποτό και παραδοσιακούς ανατολίτικους χορούς.

4η Ημέρα |  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΡΟΥΜ ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ  | ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μετά το πρωινό μας, πηγαίνουμε στο εμπορικό κέντρο Φόρουμ Ιστάμπουλ, όπου εκτός των πολλών καταστημάτων, 
φιλοξενείται και το μεγαλύτερο ενυδρείο της Κωνσταντινούπολης. Χρόνος ελεύθερος για αγορές και τις τελευταίες 
μας φωτογραφίες και στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με 
τις καλύτερες εντυπώσεις.

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια | Μία χειραποσκευή
διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο + 1 χειραποσκευή 10 κιλών διαστάσεων 55*40*20 |
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα | Πρωϊνό καθηµερινά

∆εν περιλαµβάνονται: Οι φόροι αεροδρόµιων 145€ κατ’ άτοµο | Είσοδοι σε
µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Πρόγραµµα διακοπών (χωρίς πρόγραµµα ξεναγήσεων)  -45€ ανά άτοµο

STORY PLACE

Από όλα τα υπέροχα µέρη στα οποία 
µπορείτε να βγάλετε καταπληκτικές 
φωτογραφίες, σας προτείνουµε την 
Αγία Σοφία και την Κρεµαστή 
Γέφυρα στον Βόσπορο!

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

339€ / 389€

365€ / 409€

239€ / 259€

249€ / 269€

469€ / 509€

489€ / 519€

27/10

Seminal 4*
Ταξίµ

Nova Plaza Crystal 4* +
Ταξίµ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

4 Ηµέρες - 3 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αεροπορική Εταιρία

Θεσσαλονίκη-Κων/πολη
09.30-1050

Κων/πολη-Θεσσαλονίκη
20.30-20.50

Turkish Airlines
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4
ΗΜΕΡΕΣ

1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΕΡΟΛΙΝΟ | ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΓΑΜΟΥ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βερολίνο, την 
πρωτεύουσα της Γερμανίας. Ακολουθεί η πανοραμική 
ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
δούμε μεταξύ άλλων το Κοινοβούλιο με τον γυάλινο 
θόλο, την περίφημη Πύλη του Βρανδεμβούργου, το 
"Κόκκινο Δημαρχείο", την Κολόνα της Νίκης, τα 
απομεινάρια του τείχους του Βερολίνου, τη φωλιά της 
Γκεστάπο, το γνωστό Checkpoint Charlie, την πλατεία 
Ζαντάρμεν με την ελληνική πρεσβεία, την περιοχή των 
διπλωματικών αποστολών, το Φόρουμ που περικλείει το 
απαύγασμα της νεωτεριστικής αντιφατικότητας, αφού 
εκεί ορθώνονται από τη Φιλαρμονική και την 
Πινακοθήκη ως τους ουρανοξύστες-στρατηγεία 
πολυεθνικών. Στην συνέχεια θα έχουμε επίσκεψη στο 
Μουσείο της Περγάμου, που βρίσκεται στο Νησί των 
Μουσείων. Άνοιξε το 1930 και πήρε το όνομά του από 
τον βωμό της αρχαίας Περγάμου της Μικράς Ασίας, 
ένα θεόρατο μνημείο που φιλοξενείται εκεί. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η Ημέρα |  ΒΕΡΟΛΙΝΟ | ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΣΑΝΣΟΥΣΙ 
ΠΟΤΣΔΑΜ
Μετά το πρωινό θα εξορμήσουμε νότια, στο κοντινό 
Πότσδαμ, την επίσημη πρωτεύουσα των αυτοκρατόρων 
της Γερμανίας. Η διαδρομή μας είναι μαγική καθώς θα 
κατευθυνθούμε στο Πότσδαμ διαμέσου των λιμών του 
Βερολίνου. Πρώτος σταθμός το ανάκτορο 
Σαρλότενμπουργκ το οποίο χτίστηκε ως θερινή κατοικία 
της συζύγου του Φρειδερίκου Καρλότας. Συνεχίζουμε 
για μια γρήγορη επίσκεψη στο Ολυμπιακό στάδιο του 
Βερολίνου που έγιναν οι Ολυμπιακοί αγώνες του 1936. 
Περνώντας μέσα από τις λίμνες του Βερολίνου και 
περνώντας από την Γέφυρα των Κατασκόπων 
κατευθυνόμαστε στο Πότσδαμ. Άφιξη στο Πότσδαμ 
όπου βρίσκεται το ανάκτορο του Κάιζερ Γουλιέλμου και 

θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στα στενά 
δρομάκια με τα φλαμανδικά σπίτια. Το ενδιαφέρον θα 
επικεντρωθεί, όπως είναι φυσικό, στο παλάτι Sanssouci 
(Σανσουσί), όπου τα θρυλικά ανάκτορα χρονολογούνται 
από την εποχή του Φρειδερίκου του Μεγάλου. Στην 
συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Βερολίνο.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ | ΠΟΤΣΔΑΜ | ΔΡΕΣΔΗ
Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
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3η Ημέρα |  ΒΕΡΟΛΙΝΟ | ΔΡΕΣΔΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Πρωινή αναχώρηση για την προαιρετική ολοήμερη εκδρομή μας στη Δρέσδη. Μετά από 3ωρη διαδρομή με τις 
απαραίτητες στάσεις, θα φθάσουμε στην ιστορική πρωτεύουσα της Σαξωνίας, την "Μπαρόκ Σειρήνα", τη Δρέσδη, 
που είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Έλβα. Η πόλη καταστράφηκε ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς των 
συμμαχικών αεροσκαφών κατά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, άφησε όμως πίσω της τα φαντάσματα του παρελθόντος 
και αναγεννήθηκε, έχοντας αποκτήσει ξανά την παλιά της αίγλη και τα στοιχεία εκείνα που της έδωσαν το 
προσωνύμιο "Φλωρεντία του Έλβα". Περιήγηση στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα δούμε μεταξύ άλλων την Όπερα Σέμπερ, τον Καθεδρικό Ναό, το Δημαρχείο, το αναγεννησιακό παλάτι, τα 
ανάκτορα Τζβίνγκερ, τα τερραίν κονταρομαχιών, τον μπαρουτόπυργο, τη βεράντα Καναλέτο, την Ακαδημία 
Εικαστικών, τα κελάρια των Βεττίνων κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Βερολίνο.

4η Ημέρα |  ΒΕΡΟΛΙΝΟ | ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Ελεύθερη μέρα για βόλτες στην όμορφη αυτή πόλη, για επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα και στα άκρως 
ενδιαφέροντα μουσεία και πινακοθήκες της. Διασχίστε με τα πόδια την Under den Linden, τη λεωφόρο με τα 
ωραιότερα μπαρόκ και νεοκλασικά κτίρια του Βερολίνου και ανεβείτε στον Πύργο της Τηλεόρασης (365 μέτρα) στην 
Aλεξάντερ Πλατς, για μια πανοραμική θέα της γύρω περιοχής. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

STORY PLACE

Φωτογραφηθείτε στα θρυλικά 
ανάκτορα Σανσουσί τα οποία 
δεσπόζουν από την εποχή του 
Φρειδερίκου!

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

689€ / 729€ 399€ / 449€

769€ / 869€

779€ / 859€

26/10

Park Inn By Radisson 4*
Alexanderplatz

Leonardo Hotel Berlin
Ku’damm 4*

Charlottenburg

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

4 Ηµέρες - 3 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αεροπορική Εταιρία

Easy Jet
Θεσσαλονίκη-Βερολίνο

12.00-13.30
Ryanair

Βερολίνο-Θεσσαλονίκη
17.10-20.35

359€ / 399€599€ / 679€

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια | Μία χειραποσκευή
διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο + 1 χειραποσκευή 10 κιλών διαστάσεων 
55*40*20 | Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα | Πρωϊνό καθηµερινά

∆εν περιλαµβάνονται: Οι φόροι αεροδρόµιων 145€ κατ’ άτοµο | Είσοδοι σε
µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Πρόγραµµα διακοπών (χωρίς πρόγραµµα ξεναγήσεων)  -70€ ανά άτοµο
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ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

5
ΗΜΕΡΕΣ

1η Ημέρα | ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>, 
έλεγχος και απευθείας πτήση για Βουκουρέστι. Άφιξη 
και ξεκινάμε την ξενάγηση μας με την τοπική συνοδό 
μας, μόνιμη κάτοικο του Βουκουρεστίου. Θα 
ξεκινήσουμε την περιήγησή μας με το υπαίθριο 
Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του, 
φιλοξενώντας δείγματα αρχιτεκτονικής από κάθε 
μέρος της Ρουμανίας και απεικονίζει τον παραδοσιακό 
τρόπο ζωής στη Ρουμανία. Είναι το μεγαλύτερο πάρκο 
της χώρας, το οποίο από το 1936 αποτελεί μια τεράστια 
έκταση πρασίνου, όπου στη βόλτα μας θα απολαύσουμε 
μια ανέμελη βόλτα και για όσους επιθυμούν και 
ποδηλατάδα. Συνεχίζουμε με το παλάτι της βουλής, 
χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το 
δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το 
Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα 
θαυμάσουμε ακόμη το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο 
μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της 
βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που 
είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου και 
αφιερωμένη στους Ρουμάνους στρατιώτες που 
πολέμησαν στον Α ‘Παγκόσμιο Πόλεμο. Από αυτήν 
ξεκινούν όλες οι στρατιωτικές παρελάσεις. Θα δούμε 
ακόμη το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική 
εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του 
Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. 
Τελειώνοντας, μετάβαση στο ξενοδοχείο μας και 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ σας προτείνουμε 
μια βόλτα στην παλιά πόλη, που θα σας γοητεύσουν τα 
λιθόστρωτα δρομάκια και τα ιστορικά κτίρια. 
Δοκιμάστε τις παραδοσιακές σπεσιαλιτέ στο περίφημο 
εστιατόριο Caru Cu Bere, που θα σας εντυπωσιάσει και 
για την αισθητική του.

2η Ημέρα | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ 
ΣΤΟ THERME SPA
Πρόγευμα και τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε μια 
εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Θα 
επισκεφθούμε προαιρετικά, έναν επίγειο παράδεισο, 
ένα πάρκο ευεξίας, χαλάρωσης και διασκέδασης 
30.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βασίζεται στα 
ιαματικά νερά της περιοχής Balotesti. Πρόκειται για το 
Therme Bucharest Park, που άνοιξε τις πόρτες του στις 
αρχές του 2016 και διαθέτει εσωτερικές και εξωτερικές 
θερμικές πισίνες γεμάτες με ιαματικό νερό, εστιατόρια, 
το μεγαλύτερο εσωτερικό και εξωτερικό κήπο της 
Ρουμανίας με πάνω από 800.000 φυτά και 
εκατοντάδες είδη δέντρων. Το πάρκο διαθέτει δικά του 
λεωφορεία που προσφέρουν και τη μεταφορά σε αυτό. 
Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
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SPECIALISTS

ROMANIA



3η 
ΗΜΕΡΑ | ΣΙΝΑΙΑ | ΜΠΡΑΝ | ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ

Μετά το πρωϊνό προαιρετική αναχώρηση για τα θρυλικά 
Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού 
Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των 
Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, 
θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά 
της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το 
Μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα 
από την επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα 
αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον 
Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο 
οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο 
απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Είναι το κάστρο 
που περιγράφει στο βιβλίο του ‘’Κόμης Δράκουλας’’, ο 
Ιρλανδός συγγραφέας Βram Stoker. O χαρακτήρας του 
Δράκουλα στηρίχθηκε στον Πρίγκιπα Vlad Tepes, τον 
άνθρωπο που έγινε διάσημος για τους βάναυσους 
τρόπους που επέλεγε να σκοτώνει τους Οθωμανούς 
αντιπάλους του. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση 
στο Μπρασόφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη, την 
πλατεία Δημαρχείου και τη Μαύρη Εκκλησία, γοτθικού 
ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Χτίστηκε το 1477. Ονομάζεται έτσι γιατί τον 17
οαιώνα την έκαψαν και έγινε μαύρη μέχρι την σκεπή. 
Αρχικά ήταν χτισμένη από τους Καθολικούς προς τιμήν 
της Παναγίας, πλέον όμως ανήκει στην λατρεία των 
Προτεσταντών. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος. Το 
βράδυ επιστροφή στο Βουκουρέστι, πλημμυρισμένοι 
από όμορφες εικόνες (σε περίπτωση καθυστερημένης 
μας άφιξης στο ξενοδοχείο το δείπνο, για όσους έχουν 
ημιδιατροφή, θα προσφερθεί σε πακέτο).

4η ΗΜΕΡΑ | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Πρόγευμα και τη σημερινή ημέρα με την καθοδήγηση 
της αρχηγού μας, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το 
Μουσείο της Τέχνης, ένα από τα πιο σημαντικά κτίρια 
της Ρουμανίας. Αυτό το καταπληκτικό μουσείο 
στεγάζεται στο πανέμορφο Βασιλικό Παλάτι που 

χτίστηκε μεταξύ 1812 και 1815 από τον πρίγκιπα Dinicu 
Golescu. Είναι ένα έργο τέχνης από μόνο του και στο 
εσωτερικό του θα συναντήσετε δύο μεγάλες εκθέσεις. 
Μία εθνική έκθεση καλλιτεχνών της Ρουμανίας και μία 
ευρωπαϊκή έκθεση, η οποία περιλαμβάνει πάνω από 
12.000 εκθέματα. Στη συνέχεια έχετε χρόνο να 
επισκεφθείτε το AFI Palace Cotroceni, ένα από τα πιο 
μεγάλα εμπορικά καταστήματα της περιοχής ή να πιείτε 
τον καφέ σας στο Linea, Beluga σαν να είστε γνήσιοι 
κάτοικοι της πόλης.

5η ΗΜΕΡΑ | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες αγορές 
και φωτογραφίες σας στην πόλη. Στη συνέχεια 
μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση 
επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ με τις 
καλύτερες εντυπώσεις.
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Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια | Μία χειραποσκευή
διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο + 1 χειραποσκευή 10 κιλών διαστάσεων
55*40*20 | Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα | Πρωϊνό καθηµερινά

∆εν περιλαµβάνονται: Οι φόροι αεροδρόµιων 145€ κατ’ άτοµο | Είσοδοι σε
µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Πρόγραµµα διακοπών (χωρίς πρόγραµµα ξεναγήσεων)  -50€ ανά άτοµο

STORY PLACE

∆ηµιουργήστε την πιο “ροµαντική” 
ατµόσφαιρα στον Πύργο Μπραν και 
βγάλτε σε κάθε σηµείο τις πιο 
εκπληκτικές φωτογραφίες για να 
µοιραστείτε στα Social Media!

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

319€ / 359€

429€ / 475€

179€

179€

299€ / 345€ 425€ / 445€

445€ / 475€

549€ / 589€

179€

25/10

Sheraton 5*
Κεντρικό

Novotel City Center 4* 
Κεντρικό

Minerva 4*
Κεντρικό

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

5 Ηµέρες - 4 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αεροπορική Εταιρία

Θεσσαλονίκη-Βουκουρέστι
08.50-10.20

Βουκουρέστι-Θεσσαλονίκη
23.10-00.25

Ryan Air
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ΔΑΛΜΑΤΙΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
TO ΣΤΟΛΙΔΙ ΤΩΝ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ

5
ΗΜΕΡΕΣ

1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ   
ΤΙΡΑΝΝΑ | ΠΟΝΤΚΟΡΙΤΣΑ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και 
μέσω της Εγνατίας οδού περνάμε από Βέροια, Κοζάνη, 
Καστοριά και κατευθυνόμαστε προς Κρυσταλλοπηγή. 
Μετά τις διαδικασίες στα σύνορα και περνώντας από 
τις όχθες της λίμνης Οχρίδας με τα πεντακάθαρα νερά 
και την πλούσια πανίδα, συνεχίζουμε μέσω Πόγραδετς 
για την πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα Τίρανα, όπου 
φτάνουμε αργά το μεσημέρι. Θα περιηγηθούμε στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης με το μοναδικό ορθόδοξο 
ναό της Αναστάσεως, έναν από τους μεγαλύτερους και 
πιο εντυπωσιακούς ορθόδοξους ναούς στα Βαλκάνια, 
το κτίριο του Κοινοβουλίου, το αρχαιότερο τζαμί της 
Αλβανίας, την εντυπωσιακή κεντρική πλατεία με το 
έφιππο άγαλμα του Γεώργιου Καστριώτη, εθνικού ήρωα 
της Αλβανίας, το προεδρικό μέγαρο και το κτίριο του 
πανεπιστημίου. Συνεχίζοντας, κατευθυνόμαστε προς το 
μοναδικό Μαυροβούνιο. Άφιξη αργά το απόγευμα στην 
Ποντκόριτσα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση.

2η Ημέρα | ΜΠΟΥΤΒΑ | ΚΟΤΟΡ | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας και επίσκεψη σε μια από 
τις παλαιότερες πόλεις της Αδριατικής (3500 ετών) τη 
γραφική Μπούτβα, γνωστή για τις υπέροχες ακτές και 
την κοσμοπολίτικη ζωή, με έντονο το Ελληνικό, Ρωμαϊκό 
και Βενετσιάνικο στοιχείο. Θα περιηγηθούμε στο 
μεσαιωνικό ιστορικό κέντρο και θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο να απολαύσουμε το θερινό αυτό θέρετρο. 
Συνεχίζουμε για την καστροπολιτεία του Κότορ, ένα 
μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτισμού, μια πολύ 
παλιά πόλη καλά διατηρημένη – προστατευόμενη από 
την Unesco, με έντονη Βυζαντινή και Βενετσιάνικη 
επιρροή. Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο, σε έναν από 
τους πιο όμορφους κόλπους των ακτών του 
Μαυροβουνίου, στον οποίο ορισμένοι αποδίδουν την 

έννοια του μεγαλύτερου, νοτιότερου και ομορφότερου 
φιόρδ της Αδριατικής. Θα δούμε το Ρωμαϊκό 
Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, τις 
Σερβορθόδοξες εκκλησίες του Αγίου Λουκά (12ος 
αιώνας) και Αγίου Νικολάου, το επιβλητικό παλάτι του 
πρίγκιπα και θα περιδιαβούμε τα στενά δρομάκια, 
θαυμάζοντας τις βενετσιάνικες επαύλεις και τις 
αλλεπάλληλες μικρές πλατείες. Συνεχίζουμε για το 
Τρέμπινιε, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Μετά το δείπνο βόλτα στην πόλη, για να πάρουμε μια 
πρώτη γεύση από τον τοπικό τρόπο ζωής των κατοίκων.

3η Ημέρα |  ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο, 
αναχωρούμε για το Ντουμπρόβνικ, όπου ξεκινάμε την 
ξενάγηση στην πόλη που έχει χαρακτηριστεί ως «το 
μαργαριτάρι της Αδριατικής». Πιο συγκεκριμένα στην 
παλιά πόλη, η οποία είναι περιτριγυρισμένη από τείχη 
του 10ου αιώνα, όπου θα περπατήσουμε στα σημεία που 
γυρίστηκαν σκηνές από το Game of Thrones. Στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης, θα δούμε το Μοναστήρι των 
Φραγκισκανών, το Παλάτι των Ρέκτορς (Κυβερνήτες 
της Δημοκρατίας της Ρεγγούζα), τον Καθεδρικό Ναό, 
το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, 
πολιούχου της πόλης, αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια 
ταξιδιωτική εμπειρία. Στο τέλος της ξενάγησης σας 
προτείνουμε μια μίνι κρουαζιέρα στον κόλπο της πόλης 
για να δούμε τα τείχη της καστροπολιτείας από τη 
θάλασσα, να περιπλεύσουμε το νησί Locrum και να 
παρατηρήσουμε τις απότομες ακτές από την άλλη 
πλευρά της πόλης. Απολαύστε ένα καλό εστιατόριο η 
έναν καφέ με απεριόριστη θέα.  Καλή ιδέα είναι και μια 
επίσκεψη στα άριστα διατηρημένα τείχη που 
περιβάλλουν την πόλη. Ο συνοδός μας θα είναι 
διαθέσιμος για να σας δώσει κάθε απαραίτητη 
πληροφορία για να αξιοποιήσετε το χρόνο σας με τον 
τρόπο που επιθυμείτε. Άλλη μια επιλογή είναι να 



ανεβείτε με το τελεφερίκ έως την κορυφή του Srdj (ww-
w.dubrovnikcablecar.com), από όπου η θέα σε όλη την 
παλιά πόλη, την Αδριατική και τα νησιά της είναι 
υπέροχη. Η διαδρομή είναι μικρή, αλλά αξίζει τον κόπο. 
Το όχημα κινείται υπερβολικά αργά και κοντά στο 
έδαφος, οπότε, ακόμα κι αν φοβάστε τα ύψη, το πιο 
πιθανό είναι ότι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Αργά το 
απόγευμα και αφού είχαμε αρκετό χρόνο στην 
φημισμένη αυτή πόλη, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο 
όπου μας περιμένει δείπνο.

4η Ημέρα |  ΣΤΟΝ | ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ | ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΚΟ 
ΠΟΛΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή 
στην Κόρτσουλα. Μετά από μια φανταστική διαδρομή 
κατά μήκος των δαντελωτών δαλματικών ακτών 
φτάνουμε στη χερσόνησο Πέλιασετς, όπου θα 
θαυμάσουμε το Στον, το Ρωμαϊκό Στάγκνουμ, με τειχη 
που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό Τείχος της 
Κροατίας. Στη συνέχεια φτάνουμε στο Όρεμπιτς 
απ΄όπου θα πάρουμε το καραβάκι μας για να βρεθούμε 
στην Κόρτσουλα, το νησί που κυριαρχεί ως γενέτειρα 
του Μάρκο Πόλο. Ένα νησί που συνδέεται άμεσα με την 
Κέρκυρα , ως πρώτη αποικία Κερκυραίων αποίκων οι 
οποίοι την αποκάλεσαν Κόρκυρα Μέλαινα (Μαύρη 
Κέρκυρα). Ένα νησί που περιστοιχίζεται από τείχη του 13
ου αιώνα από κάστρα και πύργους που άφησαν στο 
πέρασμά τους οι Ενετοί .Θα επισκεφθούμε την πλατεία 
του Αγίου Μάρκου, τον επιβλητικό καθεδρικό του Αγίου 
Μάρκου, καθώς και το σπίτι μουσείο του Μάρκου Πόλο. 
Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε τα γραφικά 
στενά του νησιού, να θαυμάσετε την υπέροχη 
αρχιτεκτονική του που αντικατοπτρίζει τις επιδράσεις 
των Ρωμαίων, των Ενετών και των Γενοβέζων που το 
διεκδίκησαν. Ένα νησί που περιβάλλεται από βράχια, 
παραλίες, δάση και αποτελεί ένα από τα κοσμήματα της 
νησιωτικής Δαλματίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο

5η Ημέρα |  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την επιστροφή μας. Μετά τις 
διαδικασίες στα σύνορα και τις απαραίτητες στάσεις, 
άφιξη στην πόλη μας αργά το απόγευμα.

STORY PLACE
Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής
∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή
Η πρώτη µας διανυκτέρευση στη Ποντγκόριτσα πραγµατοποιείται
στο ξενοδοχείο Phlia 4* µε πρωινό
Κόστος προαιρετικής εκδροµής 4ης ηµέρας: 20€ ενήλικας | 10€ παιδί

Ανακαλύψτε το καλύτερο σηµείο 
µπροστά από τα τείχη της παλιάς 
πόλης και φωτογραφηθείτε σαν 
ένας άλλος ήρωας του Game of 
Thrones

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

Πρωϊνό 215€ 139€ 319€

26/10

Lapard 4*
Ντουµπρόβνικ

5 Ηµέρες - 4 ∆ιανυκτερεύσεις

Ηµιδιατροφή 259€ 139€ 399€
Grand Park 4*
Ντουµπρόβνικ

_24_



1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. 
Διασχίζοντας την Εγνατία οδό, φθάνουμε στο 
συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου μετά τον έλεγχο 
των διαβατηρίων επισκεπτόμαστε τα καταστήματα των 
αφορολογήτων ειδών, τα οποία επισκεπτόμαστε μόνο 
βγαίνοντας από τη χώρα. Περνώντας τη γέφυρα του 
Έβρου, μπαίνουμε στο τουρκικό έδαφος. Μετά τις 
συνοριακές διατυπώσεις, διασχίζουμε την Ευρωπαϊκή 
Τουρκία, φθάνοντας το απόγευμα στη βασιλίδα των 
πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, τη μοναδική πόλη 
χτισμένη πάνω σε δύο ηπείρους, σε Ευρώπη και σε 
Ασία. Φρενήρεις ρυθμοί, μακρά ιστορία, νυχτερινή 
ζωή, τα κύρια χαρακτηριστικά της. Πηγαίνοντας στο 
ξενοδοχείο, τακτοποιούμαστε κι έχουμε ελεύθερο το 
βράδυ μας για μια βόλτα στην Ιστικλάλ τσαντεσί, το 
γνωστό και φημισμένο πεζόδρομο, της άλλοτε 
περιοχής του Πέραν. Διανυκτερεύουμε.

2η Ημέρα | ΒΟΣΠΟΡΟΣ – ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ – ΑΓΙΑ 
ΣΟΦΙΑ – ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε έχοντας τη δυνατότητα 
προαιρετικής συμμετοχής σε μια κρουαζιέρα στο 
μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι που ενώνει ή χωρίζει την 
ευρωπαϊκή από την ασιατική Κωνσταντινούπολη. Και 
στις δύο ακτές του, πνιγμένα μέσα στο πράσινο τα 
όμορφα < γιαλιά >, σπίτια χτισμένα πάνω στην παραλία, 
ενώ εντυπωσιακές και οι δύο κρεμαστές γέφυρες, κάτω 
από τις οποίες περνάμε. Επιστρέφοντας, κατεβαίνουμε 
στο παλάτι του Ντολμά Μπαξέ. Χτισμένο στα χρόνια 
του Αβδούλ Μετζίτ του Α΄, με επιδεικτική χλιδή, 
έρχεται σε αντίθεση με την παρακμή της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. 
Αίθουσες τεράστιες, χαλιά, πολυέλαιοι αφήνονται στη 
θέασή μας. Στη συνέχεια οδεύουμε προς τον πρώτο 
λόφο της Κωνσταντινούπολης. Εκεί, υπήρχε ο 
βυζαντινός Ιππόδρομος. Σήμερα,  βλέπουμε την ωραία 

γερμανική κρήνη του Κάιζερ, δώρο του στο σουλτάνο 
Μουράτ Β, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω 
του ιερογλυφικά, το χάλκινο κίονα των Δελφών, τη 
στήλη του Πορφυρογέννητου, καθώς και το Μπλε τζαμί. 
Στη συνέχεια, ξεναγούμαστε στο αριστούργημα των 
αιώνων, την εκκλησία της του Θεού Αγία Σοφία, το 
μεγαλούργημα των αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και 
Ισίδωρου. Τα λόγια, λίγα μπροστά στο μεγαλείο του 
μνημείου… Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης 
στο Υπόγειο παλάτι, όπως αποκαλείται η μνημειώδης 
δεξαμενή του Ιουστινιανού.   Ώρα όμως για ψώνια, στη 
σκεπαστή αγορά της Πόλης, το γνωστό Καπαλί τσαρσί, 
με τις 4.000 μαγαζιά, όπου μπορούμε να βρούμε ότι 
παράγεται στην Τουρκία. Άγραφος νόμος της αγοράς 
αυτής, το παζάρι. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και 
διανυκτερεύουμε.

3η Ημέρα |  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ 
ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 
ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ - ΧΑΛΚΗ
Μετά το πρόγευμά μας, ξεκινάμε με το προσκύνημά 
μας στην κιβωτό της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο. Βλέπουμε τα γραφεία του Πατριαρχείου, 
τη Βιβλιοθήκη, την αίθουσα έψησης του Αγίου μύρου, 
επισκεπτόμαστε τον Πατριαρχικό ναό του Αγίου 
Γεωργίου. Συνεχίζουμε γλιστρώντας πλάι στον Κεράτιο 
κόλπο κι επισκεπτόμαστε την εκκλησία της Παναγίας 
των Βλαχερνών, όπου γράφηκε το < Τη Υπερμάχω >, ο 
ύμνος στην Υπέρμαχο Θεοτόκο. Συνεχίζουμε τον οδικό 
περίπλου των Θεοδοσιανών τειχών και επισκεπτόμαστε 
την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί. Η 
αυλή, στρωμένη με πλάκες όπου βλέπουμε χαραγμένη 
την καραμανλίδικη γραφή, η εκκλησία συντηρημένη, 
στο υπόγειο, Αγίασμα. Στη συνέχεια, κινούμενοι μέσω 
της πρώτης περιφερειακής της Κωνσταντινούπολης, 
κατευθυνόμαστε στην ασιατική πλευρά της Πόλης, 
περνώντας από την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

4 
ΗΜΕΡΕΣ

3 Διανυκτερεύσεις
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3η Ημέρα |  ΒΟΣΠΟΡΟΣ | ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ  | ΑΓΙΑ 
ΣΟΦΙΑ | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ | ΦΟΡΟΥΜ 
ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε έχοντας τη δυνατότητα 
προαιρετικής συμμετοχής σε μια κρουαζιέρα στο 
μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι που ενώνει ή χωρίζει την 
ευρωπαϊκή από την ασιατική Κωνσταντινούπολη. Και 
στις δύο ακτές του, πνιγμένα μέσα στο πράσινο τα 
όμορφα < γιαλιά >, σπίτια χτισμένα πάνω στην παραλία, 
ενώ εντυπωσιακές και οι δύο κρεμαστές γέφυρες, κάτω 
από τις οποίες περνάμε. Επιστρέφοντας, κατεβαίνουμε 
στο παλάτι του Ντολμά Μπαξέ. Χτισμένο στα χρόνια 
του Αβδούλ Μετζίτ του Α΄, με επιδεικτική χλιδή, 
έρχεται σε αντίθεση με την παρακμή της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. 
Αίθουσες τεράστιες, χαλιά, πολυέλαιοι αφήνονται στη 
θέασή μας. Στη συνέχεια οδεύουμε προς τον πρώτο 
λόφο της Κωνσταντινούπολης. Εκεί, υπήρχε ο 
βυζαντινός Ιππόδρομος. Σήμερα,  βλέπουμε την ωραία 
γερμανική κρήνη του Κάιζερ, δώρο του στο σουλτάνο 
Μουράτ Β, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω 
του ιερογλυφικά, το χάλκινο κίονα των Δελφών, τη 
στήλη του Πορφυρογέννητου, καθώς και το Μπλε τζαμί. 
Στη συνέχεια, ξεναγούμαστε στο αριστούργημα των 
αιώνων, την εκκλησία της του Θεού Αγία Σοφία, το 
μεγαλούργημα των αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και 
Ισίδωρου. Τα λόγια, λίγα μπροστά στο μεγαλείο του 
μνημείου… Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης 
στο Υπόγειο παλάτι, όπως αποκαλείται η μνημειώδης 
δεξαμενή του Ιουστινιανού.   Ώρα όμως για ψώνια, στη 
σκεπαστή αγορά της Πόλης, το γνωστό Καπαλί τσαρσί, 
με τις 4.000 μαγαζιά, όπου μπορούμε να βρούμε ότι 
παράγεται στην Τουρκία. Άγραφος νόμος της αγοράς 
αυτής, το παζάρι. Στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα 
επίσκεψης στο εμπορικό κέντρο Φόρουμ Ιστάμπουλ, 
όπου μπορούμε να πιούμε τον καφέ μας, τούρκικο όπως 
λένε το δικό μας ελληνικό, να πάρουμε μια πρώτη 



Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής
∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Τιµή σε
τρίκλινο

Τιµή σε
δίκλινο

Τιµήπαιδιού έως
12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

Europlaza 4*
Ανακαινισµένα δωµάτια

Ταξίµ
159€ 109€ 279€

27/10

Green Park 4*
Tαξίµ 185€

195€

119€

125€

295€

309€Seminal 4*
Tαξίµ

Konak 4* plus
Tαξίµ 209€

225€

185€

194€

204€

219€

239€

135€

135€

365€

389€

Grand Cevahir 5*
Σισλί

∆ώρο η είσοδος 
στην Εσωτερική Πισίνα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 4 Ηµέρες - 3 ∆ιανυκτερεύσεις

Βοσπόρου. Μοναδικό πάντα το πέρασμα πάνω από αυτήν. Προαιρετικά για όσους επιθυμούν από το λιμάνι του 
Μπόσταντζι, πλέουμε στο πρώτο νησί των Πριγκηπονήσων, την Πρίγκηπο, όπου κάνουμε τη βόλτα μας, 
θαυμάζοντας τα εναπομείναντα ελληνικά σπίτια. Ακόλουθη επίσκεψή μας, στην περιώνυμη Θεολογική Σχολή της 
Χάλκης. Ξεναγούμαστε μέσα στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδας, αλλά και σε αίθουσα διδασκαλίας της Σχολής… 
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και το βράδυ έχουμε τη δυνατότητα προαιρετικά να συμμετέχουμε σε βραδινή 
κρουαζιέρα στο Βόσπορο, με πλούσιο φαγητό, απεριόριστο ποτό και παραδοσιακούς ανατολίτικους χορούς.

4η Ημέρα |  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΡΟΥΜ ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ  - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό μας, πηγαίνουμε στο εμπορικό κέντρο Φόρουμ Ιστάμπουλ, όπου εκτός των πολλών καταστημάτων, 
φιλοξενείται και το μεγαλύτερο ενυδρείο της Κωνσταντινούπολης. Τελειώνοντας παίρνουμε πλέον το δρόμο της 
επιστροφής, περνώντας περιφερειακά της Ραιδεστού και περνώντας τα τουρκοελληνικά σύνορα, φθάνουμε το 
βράδυ στην πόλη μας, γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

STORY PLACE

Από όλα τα υπέροχα µέρη στα οποία 
µπορείτε να βγάλετε καταπληκτικές 
φωτογραφίες, σας προτείνουµε την 
Αγία Σοφία και την Κρεµαστή 
Γέφυρα στον Βόσπορο!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Aναχώρηση 05.30
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1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. 
Διασχίζοντας την Εγνατία οδό, φθάνουμε στο 
συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου μετά τον έλεγχο 
των διαβατηρίων επισκεπτόμαστε τα καταστήματα των 
αφορολογήτων ειδών, τα οποία επισκεπτόμαστε μόνο 
βγαίνοντας από τη χώρα. Περνώντας τη γέφυρα του 
Έβρου, μπαίνουμε στο τουρκικό έδαφος. Μετά τις 
συνοριακές διατυπώσεις, διασχίζουμε την Ευρωπαϊκή 
Τουρκία, φθάνοντας το απόγευμα στη βασιλίδα των 
πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, τη μοναδική πόλη 
χτισμένη πάνω σε δύο ηπείρους, σε Ευρώπη και σε 
Ασία. Φρενήρεις ρυθμοί, μακρά ιστορία, νυχτερινή 
ζωή, τα κύρια χαρακτηριστικά της. Πηγαίνοντας στο 
ξενοδοχείο, τακτοποιούμαστε κι έχουμε ελεύθερο το 
βράδυ μας για μια βόλτα στην Ιστικλάλ τσαντεσί, το 
γνωστό και φημισμένο πεζόδρομο, της άλλοτε 
περιοχής του Πέραν. Διανυκτερεύουμε.

2η Ημέρα | ΒΟΣΠΟΡΟΣ | ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ  | ΑΓΙΑ 
ΣΟΦΙΑ | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε έχοντας τη δυνατότητα 
προαιρετικής συμμετοχής σε μια κρουαζιέρα στο 
μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι που ενώνει ή χωρίζει την 
ευρωπαϊκή από την ασιατική Κωνσταντινούπολη. Και 
στις δύο ακτές του, πνιγμένα μέσα στο πράσινο τα 
όμορφα < γιαλιά >, σπίτια χτισμένα πάνω στην παραλία, 
ενώ εντυπωσιακές και οι δύο κρεμαστές γέφυρες, κάτω 
από τις οποίες περνάμε. Επιστρέφοντας, κατεβαίνουμε 
στο παλάτι του Ντολμά Μπαξέ. Χτισμένο στα χρόνια 
του Αβδούλ Μετζίτ του Α΄, με επιδεικτική χλιδή, 
έρχεται σε αντίθεση με την παρακμή της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. 
Αίθουσες τεράστιες, χαλιά, πολυέλαιοι αφήνονται στη 
θέασή μας. Στη συνέχεια οδεύουμε προς τον πρώτο 
λόφο της Κωνσταντινούπολης. Εκεί, υπήρχε ο 
βυζαντινός Ιππόδρομος. Σήμερα,  βλέπουμε την ωραία 

γερμανική κρήνη του Κάιζερ, δώρο του στο σουλτάνο 
Μουράτ Β, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω 
του ιερογλυφικά, το χάλκινο κίονα των Δελφών, τη 
στήλη του Πορφυρογέννητου, καθώς και το Μπλε τζαμί. 
Στη συνέχεια, ξεναγούμαστε στο αριστούργημα των 
αιώνων, την εκκλησία της του Θεού Αγία Σοφία, το 
μεγαλούργημα των αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και 
Ισίδωρου. Τα λόγια, λίγα μπροστά στο μεγαλείο του 
μνημείου… Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης 
στο Υπόγειο παλάτι, όπως αποκαλείται η μνημειώδης 
δεξαμενή του Ιουστινιανού.   Ώρα όμως για ψώνια, στη 
σκεπαστή αγορά της Πόλης, το γνωστό Καπαλί τσαρσί, 
με τις 4.000 μαγαζιά, όπου μπορούμε να βρούμε ότι 
παράγεται στην Τουρκία. Άγραφος νόμος της αγοράς 
αυτής, το παζάρι. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και 
διανυκτερεύουμε.

3η Ημέρα | ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ | ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ |  ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ 
ΧΑΛΚΗ
Μετά το πρόγευμά μας, ξεκινάμε με το προσκύνημά 
μας στην κιβωτό της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο. Βλέπουμε τα γραφεία του Πατριαρχείου, 
τη Βιβλιοθήκη, την αίθουσα έψησης του Αγίου μύρου, 
επισκεπτόμαστε τον Πατριαρχικό ναό του Αγίου 
Γεωργίου. Συνεχίζουμε γλιστρώντας πλάι στον Κεράτιο 
κόλπο κι επισκεπτόμαστε την εκκλησία της Παναγίας 
των Βλαχερνών, όπου γράφηκε το < Τη Υπερμάχω >, ο 
ύμνος στην Υπέρμαχο Θεοτόκο. Συνεχίζουμε τον οδικό 
περίπλου των Θεοδοσιανών τειχών και επισκεπτόμαστε 
την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί. Η 
αυλή, στρωμένη με πλάκες όπου βλέπουμε χαραγμένη 
την καραμανλίδικη γραφή, η εκκλησία συντηρημένη, 
στο υπόγειο, Αγίασμα. Στη συνέχεια, κινούμενοι μέσω 
της πρώτης περιφερειακής της Κωνσταντινούπολης, 
κατευθυνόμαστε στην ασιατική πλευρά της Πόλης, 
περνώντας από την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του 

SPECIAL ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΠΡΟΥΣΑ
Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

5
ΗΜΕΡΕΣ

4 Διανυκτερεύσεις
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ΔΩΡΟ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ

ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΗ
ΠΡΟΥΣΑ
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Βοσπόρου. Μοναδικό πάντα το πέρασμα πάνω από αυτήν. Προαιρετικά για όσους επιθυμούν από το λιμάνι του 
Μπόσταντζι, πλέουμε στο πρώτο νησί των Πριγκηπονήσων, την Πρίγκηπο, όπου κάνουμε τη βόλτα μας, 
θαυμάζοντας τα εναπομείναντα ελληνικά σπίτια. Ακόλουθη επίσκεψή μας, στην περιώνυμη Θεολογική Σχολή 
της Χάλκης. Ξεναγούμαστε μέσα στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδας, αλλά και σε αίθουσα διδασκαλίας της 
Σχολής… Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και το βράδυ έχουμε τη δυνατότητα προαιρετικά να συμμετέχουμε σε 
βραδινή κρουαζιέρα στο Βόσπορο, με πλούσιο φαγητό, απεριόριστο ποτό και παραδοσιακούς ανατολίτικους 
χορούς.

4η Ημέρα |  ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΥΣΑ
Τη σημερινή ημέρα σας προσφέρουμε τη δυνατότητα συμμετοχής, σε μια ημερήσια εκδρομή, στην 
καταπράσινη Προύσα, η οποία αποτέλεσε την πρώτη πρωτεύουσα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Αποτελεί 
την πιο καθαρή πόλη της Τουρκίας και πόλο έλξης για κάθε είδους τουρισμό. Μέσω μιας νέας διαδρομής και 
διασχίζοντας τη γέφυρα Οσμάν Γκαζί και της θάλασσας του Μαρμαρά φθάνουμε στην καταπράσινη Προύσα. 
Εκεί, επισκεπτόμαστε το κενοτάφιο του Καραγκιόζη και μετά κατευθυνόμαστε στην κεντρική αγορά της πόλης, 
όπου έχουμε ελεύθερο χρόνο για αγορές. Η πόλη είναι γνωστή για τα μεταξωτά και τα κεντήματά της. Αφού 
απολαύσουμε και το παραδοσιακό φαγητό της πόλης, το Ισκεντέρ κεμπάπ ή τα διάσημα μαρόν γκλαζέ ( 
καραμελωμένα κάστανα ) επιστρέφουμε στην Κωνσταντινούπολη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση. Εναλλακτικά, για όσους επιθυμούν να παραμείνουν στην Κων/πολη προτείνουμε να 
επισκεφθείτε το μουσείο Κοτς, όπου θα σας δοθεί η ευκαιρία, να γίνετε πάλι παιδιά… θα δείτε τεράστιες 
συλλογές από αυτοκίνητα, γεωργικά μηχανήματα και πολεμικές μηχανές.

5η Ημέρα |  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΡΟΥΜ ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό μας, πηγαίνουμε στο εμπορικό κέντρο Φόρουμ Ιστάμπουλ, όπου εκτός των πολλών 
καταστημάτων, φιλοξενείται και το μεγαλύτερο ενυδρείο της Κωνσταντινούπολης. Τελειώνοντας παίρνουμε 
πλέον το δρόμο της επιστροφής, περνώντας περιφερειακά της Ραιδεστού και περνώντας τα τουρκοελληνικά 
σύνορα, φθάνουμε το βράδυ στην πόλη μας, γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Τιµή σε
τρίκλινο

Τιµή σε
δίκλινο

Τιµήπαιδιού έως
12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

185€ 119€ 285€

24/10
&

26/10

Feronya 4*
Tαξίµ

Green Park 4*
Tαξίµ

Seminal 4*
Tαξίµ

Europlaza 4*
Ανακαινισµένα δωµάτια

Ταξίµ
210€ 169€ 345€214€

229€ 179€ 395€234€

240€ 179€ 415€248€

249€ 189€ 449€259€

275€ 199€ 465€285€

Grand Cevahir 5*
Σισλί

∆ώρο η είσοδος 
στην Εσωτερική Πισίνα

5 Ηµέρες - 4 ∆ιανυκτερεύσεις Aναχώρηση 05.30

STORY PLACE

Από όλα τα υπέροχα µέρη στα οποία 
µπορείτε να βγάλετε καταπληκτικές 
φωτογραφίες, σας προτείνουµε την 
Αγία Σοφία και την Κρεµαστή 
Γέφυρα στον Βόσπορο!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Konak 4* plus
Tαξίµ

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή



1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
Συγκέντρωση στις 22:00 στα γραφεία μας, γνωριμία με 
τον έμπειρο αρχηγό μας και αναχώρηση. Διασχίζοντας 
την Εγνατία οδό, φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των 
Κήπων, όπου μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων 
επισκεπτόμαστε τα καταστήματα των αφορολογήτων 
ειδών, τα οποία επισκεπτόμαστε μόνο βγαίνοντας από 
τη χώρα. Περνώντας τη γέφυρα του Έβρου, μπαίνουμε 
στο τουρκικό έδαφος. Μετά τις συνοριακές 
διατυπώσεις, διασχίζουμε την Ευρωπαϊκή Τουρκία, 
φθάνοντας το πρωί στη βασιλίδα των πόλεων, την 
Κωνσταντινούπολη, τη μοναδική πόλη χτισμένη πάνω σε 
δύο ηπείρους, σε Ευρώπη και σε Ασία. Φρενήρεις 
ρυθμοί, μακρά ιστορία, νυχτερινή ζωή, τα κύρια 
χαρακτηριστικά της.

2η Ημέρα | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ | ΒΛΑΧΕΡΝΑ 
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ | ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Πρώτη μας επίσκεψη με την άφιξη στην Πόλη, στην 
εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί. Η αυλή, 
στρωμένη με πλάκες όπου βλέπουμε χαραγμένη την 
καραμανλίδικη γραφή, η εκκλησία συντηρημένη, στο 
υπόγειο, Αγίασμα. Συνεχίζουμε κάνοντας έναν οδικό 
περίπλου των Θεοδοσιανών τειχών και γλιστρώντας 
πλάι στον Κεράτιο κόλπο επισκεπτόμαστε την εκκλησία 
της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου γράφηκε το < Τη 
Υπερμάχω >, ο ύμνος στην Υπέρμαχο Θεοτόκο. 
Ακολουθεί το προσκύνημά μας στην κιβωτό της 
Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Βλέπουμε 
τα γραφεία του Πατριαρχείου, τη Βιβλιοθήκη, την 
αίθουσα έψησης του Αγίου μύρου, επισκεπτόμαστε τον 
Πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Μετά, 
πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο κι έχουμε ελεύθερο το 
βράδυ μας για μια βόλτα στην Ιστικλάλ τσαντεσί, το 
γνωστό και φημισμένο πεζόδρομο, της άλλοτε 
περιοχής του Πέραν. Θα συναντήσετε πολλά εμπορικά 
καταστήματα και ιστορικά κτίρια.

3η Ημέρα |  ΒΟΣΠΟΡΟΣ | ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ  | ΑΓΙΑ 
ΣΟΦΙΑ | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ | ΦΟΡΟΥΜ 
ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε έχοντας τη δυνατότητα 
προαιρετικής συμμετοχής σε μια κρουαζιέρα στο 
μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι που ενώνει ή χωρίζει την 
ευρωπαϊκή από την ασιατική Κωνσταντινούπολη. Και 
στις δύο ακτές του, πνιγμένα μέσα στο πράσινο τα 
όμορφα < γιαλιά >, σπίτια χτισμένα πάνω στην παραλία, 
ενώ εντυπωσιακές και οι δύο κρεμαστές γέφυρες, κάτω 
από τις οποίες περνάμε. Επιστρέφοντας, κατεβαίνουμε 
στο παλάτι του Ντολμά Μπαξέ. Χτισμένο στα χρόνια 
του Αβδούλ Μετζίτ του Α΄, με επιδεικτική χλιδή, 
έρχεται σε αντίθεση με την παρακμή της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. 
Αίθουσες τεράστιες, χαλιά, πολυέλαιοι αφήνονται στη 
θέασή μας. Στη συνέχεια οδεύουμε προς τον πρώτο 
λόφο της Κωνσταντινούπολης. Εκεί, υπήρχε ο 
βυζαντινός Ιππόδρομος. Σήμερα,  βλέπουμε την ωραία 
γερμανική κρήνη του Κάιζερ, δώρο του στο σουλτάνο 
Μουράτ Β, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω 
του ιερογλυφικά, το χάλκινο κίονα των Δελφών, τη 
στήλη του Πορφυρογέννητου, καθώς και το Μπλε τζαμί. 
Στη συνέχεια, ξεναγούμαστε στο αριστούργημα των 
αιώνων, την εκκλησία της του Θεού Αγία Σοφία, το 
μεγαλούργημα των αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και 
Ισίδωρου. Τα λόγια, λίγα μπροστά στο μεγαλείο του 
μνημείου… Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης 
στο Υπόγειο παλάτι, όπως αποκαλείται η μνημειώδης 
δεξαμενή του Ιουστινιανού.   Ώρα όμως για ψώνια, στη 
σκεπαστή αγορά της Πόλης, το γνωστό Καπαλί τσαρσί, 
με τις 4.000 μαγαζιά, όπου μπορούμε να βρούμε ότι 
παράγεται στην Τουρκία. Άγραφος νόμος της αγοράς 
αυτής, το παζάρι. Στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα 
επίσκεψης στο εμπορικό κέντρο Φόρουμ Ιστάμπουλ, 
όπου μπορούμε να πιούμε τον καφέ μας, τούρκικο όπως 
λένε το δικό μας ελληνικό, να πάρουμε μια πρώτη 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
CITY BREAK

4 
ΗΜΕΡΕΣ

2 Διανυκτερεύσεις
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Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Τιµή σε
τρίκλινο

Τιµή σε
δίκλινο

Τιµήπαιδιού έως
12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

Icon 4*
Ντολάπτερε Σισλί 125€ 90€ 195€

25/10
&

27/10

139€

Green Park 4*
Tαξίµ 148€ 95€ 239€154€

Nova Plaza Crystal 4* plus
Tαξίµ 165€ 99€ 259€169€

Grand Cevahir 5*
Σισλί

∆ώρο η είσοδος
στην Εσωτερική Πισίνα

179€ 119€ 289€185€

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 4 Ηµέρες - 2 ∆ιανυκτερεύσεις

εικόνα της σύγχρονης Κωνσταντινούπολης. Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής προαιρετικά σε βραδινή 
κρουαζιέρα στο Βόσπορο, με πλούσιο φαγητό, απεριόριστο ποτό και παραδοσιακούς ανατολίτικους χορούς. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

4η Ημέρα |  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΡΟΥΜ ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ  | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό μας, πηγαίνουμε στο εμπορικό κέντρο Φόρουμ Ιστάμπουλ, όπου εκτός των πολλών καταστημάτων, 
φιλοξενείται και το μεγαλύτερο ενυδρείο της Κωνσταντινούπολης. Τελειώνοντας παίρνουμε πλέον το δρόμο της 
επιστροφής, περνώντας περιφερειακά της Ραιδεστού και περνώντας τα τουρκοελληνικά σύνορα, φθάνουμε το 
βράδυ στην πόλη μας, γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

STORY PLACE

Από όλα τα υπέροχα µέρη στα οποία 
µπορείτε να βγάλετε καταπληκτικές 
φωτογραφίες, σας προτείνουµε την 
Αγία Σοφία και την Κρεµαστή 
Γέφυρα στον Βόσπορο!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Aναχώρηση 21.30

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή



1η & 2η μέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
Συγκέντρωση στις 22:00 στα γραφεία μας, γνωριμία με 
τον έμπειρο αρχηγό μας και αναχώρηση. Διασχίζοντας 
την Εγνατία οδό, φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των 
Κήπων, όπου μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων 
επισκεπτόμαστε τα καταστήματα των αφορολογήτων 
ειδών, τα οποία επισκεπτόμαστε μόνο βγαίνοντας από 
τη χώρα. Περνώντας τη γέφυρα του Έβρου, μπαίνουμε 
στο τουρκικό έδαφος. Μετά τις συνοριακές 
διατυπώσεις, διασχίζουμε την Ευρωπαϊκή Τουρκία, 
φθάνοντας το πρωί στη βασιλίδα των πόλεων, την 
Κωνσταντινούπολη, τη μοναδική πόλη χτισμένη πάνω σε 
δύο ηπείρους, σε Ευρώπη και σε Ασία. Φρενήρεις 
ρυθμοί, μακρά ιστορία, νυχτερινή ζωή, τα κύρια 
χαρακτηριστικά της. Πρώτη μας επίσκεψη, στο 
εμπορικό κέντρο Φόρουμ Ιστάμπουλ, όπου μπορούμε 
να πάρουμε πρωινό, να πιούμε τον καφέ μας, τούρκικο 
όπως λένε το δικό μας ελληνικό, να πάρουμε μια πρώτη 
εικόνα της σύγχρονης Κωνσταντινούπολης. Ακολουθεί 
μια βόλτα στην Ιστικλάλ τσαντεσί, το γνωστό και 
φημισμένο πεζόδρομο, της άλλοτε περιοχής του 
Πέραν. Πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο, τακτοποιούμαστε 
κι έχουμε ελεύθερο το βράδυ μας. Διανυκτερεύουμε.

3η Ημέρα | ΒΟΣΠΟΡΟΣ | ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ  | ΑΓΙΑ 
ΣΟΦΙΑ | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε έχοντας τη δυνατότητα 
προαιρετικής συμμετοχής σε μια κρουαζιέρα στο 
μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι που ενώνει ή χωρίζει την 
ευρωπαϊκή από την ασιατική Κωνσταντινούπολη. Και 
στις δύο ακτές του, πνιγμένα μέσα στο πράσινο τα 
όμορφα < γιαλιά >, σπίτια χτισμένα πάνω στην παραλία, 
ενώ εντυπωσιακές και οι δύο κρεμαστές γέφυρες, κάτω 
από τις οποίες περνάμε. Επιστρέφοντας, κατεβαίνουμε 
στο παλάτι του Ντολμά Μπαξέ. Χτισμένο στα χρόνια 
του Αβδούλ Μετζίτ του Α΄, με επιδεικτική χλιδή, 
έρχεται σε αντίθεση με την παρακμή της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. 
Αίθουσες τεράστιες, χαλιά, πολυέλαιοι αφήνονται στη 
θέασή μας. Στη συνέχεια οδεύουμε προς τον πρώτο 
λόφο της Κωνσταντινούπολης. Εκεί, υπήρχε ο 
βυζαντινός Ιππόδρομος. Σήμερα,  βλέπουμε την ωραία 
γερμανική κρήνη του Κάιζερ, δώρο του στο σουλτάνο 
Μουράτ Β, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω 
του ιερογλυφικά, το χάλκινο κίονα των Δελφών, τη 
στήλη του Πορφυρογέννητου, καθώς και το Μπλε τζαμί. 
Στη συνέχεια, ξεναγούμαστε στο αριστούργημα των 
αιώνων, την εκκλησία της του Θεού Αγία Σοφία, το 
μεγαλούργημα των αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και 
Ισίδωρου. Τα λόγια, λίγα μπροστά στο μεγαλείο του 
μνημείου… Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης 
στο Υπόγειο παλάτι, όπως αποκαλείται η μνημειώδης 
δεξαμενή του Ιουστινιανού. Ώρα όμως για ψώνια, στη 
σκεπαστή αγορά της Πόλης, το γνωστό Καπαλί τσαρσί, 
με τις 4.000 μαγαζιά, όπου μπορούμε να βρούμε ότι 
παράγεται στην Τουρκία. Άγραφος νόμος της αγοράς 
αυτής, το παζάρι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση.

4η Ημέρα | ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ | ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ |  ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ 
ΧΑΛΚΗ
Μετά το πρόγευμά μας, ξεκινάμε με το προσκύνημά 
μας στην κιβωτό της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο. Βλέπουμε τα γραφεία του Πατριαρχείου, 
τη Βιβλιοθήκη, την αίθουσα έψησης του Αγίου μύρου, 
επισκεπτόμαστε τον Πατριαρχικό ναό του Αγίου 
Γεωργίου. Συνεχίζουμε γλιστρώντας πλάι στον Κεράτιο 
κόλπο κι επισκεπτόμαστε την εκκλησία της Παναγίας 
των Βλαχερνών, όπου γράφηκε το < Τη Υπερμάχω >, ο 
ύμνος στην Υπέρμαχο Θεοτόκο. Συνεχίζουμε τον οδικό 
περίπλου των Θεοδοσιανών τειχών, και 
επισκεπτόμαστε την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής 
στο Μπαλουκλί. Η αυλή, στρωμένη με πλάκες όπου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
CITY BREAK

5
ΗΜΕΡΕΣ

3 Διανυκτερεύσεις
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βλέπουμε χαραγμένη την καραμανλίδικη γραφή, η εκκλησία συντηρημένη, στο υπόγειο, Αγίασμα. Στη συνέχεια, για 
όσους επιθυμούν προαιρετικά και κινούμενοι μέσω της πρώτης περιφερειακής της Κωνσταντινούπολης, 
κατευθυνόμαστε στην ασιατική πλευρά της Πόλης, περνώντας από την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. 
Μοναδικό πάντα το πέρασμα πάνω από αυτήν. Από το λιμάνι του Μπόσταντζι, πλέουμε στο πρώτο νησί των 
Πριγκηπονήσων, την Πρίγκηπο, όπου κάνουμε τη βόλτα μας, θαυμάζοντας τα εναπομείναντα ελληνικά σπίτια. 
Ακόλουθη επίσκεψή μας, στην περιώνυμη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Ξεναγούμαστε μέσα στην Εκκλησία της 
Αγίας Τριάδας αλλά και σε αίθουσα διδασκαλίας της Σχολής. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και το βράδυ έχουμε 
τη δυνατότητα προαιρετικά να συμμετέχουμε σε βραδινή κρουαζιέρα στο Βόσπορο, με πλούσιο φαγητό, 
απεριόριστο ποτό και παραδοσιακούς ανατολίτικους χορούς.

5η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | EΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό μας, έχουμε τη δυνατότητα για τα τελευταία μας ψώνια και παίρνουμε πλέον το δρόμο της 
επιστροφής, περνώντας περιφερειακά της Ραιδεστού και περνώντας τα τουρκοελληνικά σύνορα, φθάνουμε το 
βράδυ στην πόλη μας, γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.
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Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Τιµή σε
τρίκλινο

Τιµή σε
δίκλινο

Τιµήπαιδιού έως
12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

Europlaza 4*
Ανακαινισµένα δωµάτια

Ταξίµ
180€

185€

139€

119€

299€

285€

24/10
&

26/10

Feronya 4*
Tαξίµ

Green Park 4*
Tαξίµ

Feronya 4*
Tαξίµ

195€

204€ 139€ 325€209€

209€ 149€ 339€214€

219€ 169€ 389€229€

239€ 179€ 409€249€

Grand Cevahir 5*
Σισλί

∆ώρο η είσοδος 
στην Εσωτερική Πισίνα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 5 Ηµέρες - 3 ∆ιανυκτερεύσεις

STORY PLACE

Από όλα τα υπέροχα µέρη στα οποία 
µπορείτε να βγάλετε καταπληκτικές 
φωτογραφίες, σας προτείνουµε την 
Αγία Σοφία και την Κρεµαστή 
Γέφυρα στον Βόσπορο!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Nova Plaza Crystal 4* plus
Tαξίµ

Aναχώρηση 21.30

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή



και Οθωμανική περίοδο. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο 
της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

1η Ημέρα |  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Η 
πρώτη μας μεγάλη στάση θα πραγματοποιηθεί στα 
σύνορα όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στα 
αφορολόγητα είδη. Συνεχίζουμε για την Αδριανούπολη. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και στην 
συνέχεια περιήγηση για την πρώτη μας γνωριμία με την 
πόλη. Χρόνος ελεύθερος στο μεγαλύτερο Τσαρσί της 
πόλης, την αγορά του Αλή Πασά καθώς και στον 
πεζόδρομο Saraclar. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε 
ένα από τα παραδοσιακά τούρκικα χαμάμ για 
χαλάρωση.Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα |  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε την ημέρα 
μας με επίσκεψη παλιών Ελληνικών κτισμάτων όπως το 
Ζάππειο Παρθεναγωγείο και το Φιλεκπαιδευτικό 
Σύλλογο που ιδρύθηκε το 1872. Ακολούθως θα 
γνωρίσουμε τα μνημεία της δεύτερης κατά σειρά 
πρωτεύουσας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
ξεκινώντας από το Σελιμιγιέ Τζαμί (Selimiye Camii). Ένα 
από τα σημαντικότερα μνημεία στην Τουρκία, χτισμένο 
από τον Μιμάρ Σινάν, τον πιο σημαντικό αρχιτέκτονα 
της Οθωμανικής περιόδου. H ανέγερσή του στάθηκε 
για τον Σινάν μια μεγάλη πρόκληση, αφού οι χριστιανοί 
αρχιτέκτονες θεωρούσαν αδύνατο να κατασκευαστεί 
θόλος μεγαλύτερος από εκείνον της Αγίας Σοφίας ενώ 
οι 4 μιναρέδες φαίνονται από πολύ μακριά σε όποιο 
σημείο της πόλης και αν σταθείς. Σήμερα το τζαμί 
προστατεύεται από την UNESCO ως μνημείο 
πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργεί ως μουσείο. 
Θα δούμε επίσης το Eski Camii (Eσκί Tζαμί) και το «P
ουστέμ Πασά Kαραβάν Σεράι», ένα ανακαινισμένο 
παραδοσιακό ξενοδοχείο, κτίσμα του 15ου αιώνα που 
λειτουργούσε ως χάνι. Τέλος θα θαυμάσουμε το 
Εθνολογικό – Αρχαιολογικό μουσείο Τέχνης με 
εντυπωσιακά εκθέματα από την Ελληνική, Βυζαντινή 

ΧΑΜΑΜ ΚΑΙ ΠΑΖΑΡΙΑ

3
ΗΜΕΡΕΣ
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3η Ημέρα |  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετά την φόρτωση των αποσκευών, θα αναχωρήσουμε με προορισμό το Κάραγατς, την 
παλιά Ορεστιάδα, που δόθηκε στην Τουρκία με την Συνθήκη της Λωζάνης το 1923. Μεταξύ άλλων θα δούμε τον 
Σιδηροδρομικό Σταθμό που στάθμευε το Οριεντ Εξπρές. Σήμερα το κτίριο στεγάζει τη σχολή Καλών Τεχνών του 
Τουρκικού Πανεπιστημίου Θράκης. Δίπλα στο βαγόνι, μέρος του περίφημου Όριεντ Εξπρές βρίσκεται το μνημείο 
και το μουσείο της Συνθήκης της Λωζάνης. Με τις απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή μας, φτάνουμε στο Σουφλί, 
το σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης στους “δρόμους του μεταξιού”. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό εξ 
ιδίων. Αναχώρηση στην συνέχεια για την πόλη μας. Άφιξη μέσω ενδιαμέσων στάσεων στην πόλη μας.
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

145€ 95€ 210€

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

Margi 5*
Kέντρο πόλης

Ηµιδιατροφή
26/10

&
28/10

3 Ηµέρες - 2 ∆ιανυκτερεύσεις

STORY PLACE

Επισκεφτείτε το παραδοσιακό Χαµάµ 
Saray Hamami, µέρος του πρώτου 
παλατιού της Αδριανούπολης και 
βγείτε υπέροχες φωτογραφίες σε 
ένα ατµοσφαιρικό σκηνικό!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή



προορισμός για τους κατοίκους της Σμύρνης. 
Θαυμάζουμε εκεί το βενετσιάνικο κάστρο που 
δεσπόζει πάνω από το λιμάνι, έχουμε ελεύθερο χρόνο 
στο γραφικό πεζόδρομο της πόλης. Επιστρέφοντας στη 
Σμύρνη, θα έχουμε χρόνο για περιήγηση, στην 
αρχοντική πόλη. Στη βόλτα μας θα δούμε την πλατεία 
Κονάκ, εκεί όπου δεσπόζει ο περίφημος Πύργος του 
ρολογιού, το σήμα κατατεθέν της πόλης και μέσα από 
τα δαιδαλώδη γραφικά δρομάκια της περιοχής θα 
φθάσουμε στο Kemeralti bazaar, όπου θα απολαύσουμε 
τη μαγική ατμόσφαιρα μιας υπαίθριας αγοράς, που 
σφύζει από ενέργεια και ζωή. Θα δούμε ακόμη το 
Χισάρ Τζαμί, το παλαιότερο τζαμί της Σμύρνης και θα 
καταλήξουμε στην παλιά ελληνική συνοικία, όπου θα 
δούμε το ελληνικό προξενείο. Τέλος, θα δούμε το 
βελούδινο κάστρο της Σμύρνης (Καντιφέ Καλέ) με τη 
μαγική θέα. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο, δειπνούμε 
και διανυκτερεύουμε.

3η Ημέρα |  ΕΦΕΣΣΟΣ, ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ, ΚΙΡΚΙΤΖΕ
Μετά το πρόγευμα, ξεκινάμε μια περιήγηση προς τα 
νότια. Διασχίζοντας το γνωστό προάστιο της Σμύρνης 
Μπορνόβα, φθάνουμε στον αρχαιολογικό χώρο της 
Εφέσου, τον πιο επισκέψιμο τόπο της Τουρκίας. 
Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής περιόδου αποκατεστημένα 
ευρήματα, προκαλούν το θαυμασμό μας. Μετά από 
εκεί, ανηφορίζουμε στον Κιρκιντζέ, την ιστορία του 
χωριού που μας περιγράφει η Διδώ Σωτηρίου στο βιβλίο 
της, Τα Ματωμένα Χώματα. Μετά, μια βόλτα στο 
γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κουσάντασι. Έχουμε 
ελεύθερο χρόνο στην πλούσια αγορά του και το βράδυ 
γυρνάμε στη Σμύρνη, δειπνούμε και διανυκτερεύουμε.

4η Ημέρα |  ΣΜΥΡΝΗ, ΚΟΡΔΕΛΙΟ, ΠΕΡΓΑΜΟΣ, ΑΙΒΑΛΙ
Μετά το πρόγευμά μας, αποχαιρετούμε τη Σμύρνη και 
διασχίζοντας την παραλία του Κορδελιού, συνεχίζουμε 
για την Πέργαμο, την πόλη που αποτέλεσε την 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

1η Ημέρα |  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ, ΣΜΥΡΝΗ
Αναχώρηση από τα γραφεία της εταιρίας νωρίς το πρωί. 
Διασχίζοντας την Εγνατία οδό, φθάνουμε στο 
συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου μετά τον έλεγχο 
των διαβατηρίων επισκεπτόμαστε τα καταστήματα των 
αφορολογήτων ειδών, τα οποία επισκεπτόμαστε μόνο 
βγαίνοντας από τη χώρα. Περνώντας τη γέφυρα του 
Έβρου, μπαίνουμε στο τουρκικό έδαφος. Μετά τις 
συνοριακές διατυπώσεις, διασχίζουμε την Ευρωπαϊκή 
Τουρκία, και περνώντας από τη γέφυρα του Τσανάκκαλε 
1915, περνάμε από την Ευρώπη, στον αρχαίο 
Ελλήσποντο στην ασιατική πλευρά της Τουρκίας. 
Περνώντας περιφερειακά του Τσανάκκαλε και 
κάνοντας τις απαραίτητες στη διαδρομή στάσεις, 
φθάνουμε το βράδυ στην πρωτεύουσα της Ιωνίας, τη 
Σμύρνη, την πόλη που έσωσε και διατήρησε την 
ελληνική κληρονομιά της Ιωνίας, το κέντρο που άπλωσε 
το Χριστιανισμό στη χώρα ολόκληρη, την πόλη των 
αγίων και των μαρτύρων της Ορθοδοξίας. Φθάνοντας 
στο ξενοδοχείο, τακτοποιούμαστε, δειπνούμε και 
διανυκτερεύουμε.

2η Ημέρα |  ΑΛΑΤΣΑΤΑ, ΤΣΕΣΜΕ, ΣΜΥΡΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Μετά το πρόγευμά μας, ξεκινάμε για μια περιπλάνηση 
στη χερσόνησο της Ερυθραίας, όπου υπήρχαν μερικές 
από τις πόλεις της ένδοξης Ιωνικής Δωδεκάπολης. 
Περνώντας από τη Σκάλα των Βουρλών, όπου 
βρίσκονταν οι αρχαίες Κλαζομεναί, πατρίδα του 
φιλόσοφου Αναξαγόρα και η εξοχική κατοικία του 
νομπελίστα λογοτέχνη, Γιώργου Σεφέρη, φθάνουμε στα 
Αλάτσατα. Εκεί θα συναντήσουμε μια πραγματική 
αποκάλυψη: χώροι αναψυχής που συνδυάζουν τη 
μοντέρνα αισθητική με την προστασία της παλιάς 
αρχιτεκτονικής. Απαραίτητη η επίσκεψή μας στο ναό 
του Αγίου Κωνσταντίνου, σήμερα τεμένους. 
Συνεχίζουμε για το Τσεσμέ, ένα από τα τουριστικά 
κέντρα της Τουρκίας, καθώς και παραθεριστικός 

ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

5
ΗΜΕΡΕΣ
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πρωτεύουσα του βασιλείου της Περγάμου, κέντρο τεχνών και γραμμάτων στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο. 
Βλέπουμε εκεί τα ερείπια της Κόκκινης Βασιλικής, επισκεπτόμαστε την Ακρόπολη της Περγάμου, ξεναγούμαστε στο 
Ασκληπιείο, γνωστό ιατρικό κέντρο της εποχής ακμής της πόλης. Συνεχίζουμε για το ακέραιο και γοητευτικό Αϊβαλί, 
το οποίο μας ανακαλεί μνήμες του νεότερου Ελληνισμού. Περπατάμε στην παλιά πόλη βλέποντας παλιά ελληνικά 
σπίτια, απολαμβάνουμε έναν καφέ στο στέκι του Μπαλή. Χρόνος ελεύθερος. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και διανυκτέρευση.

5η Ημέρα |  ΑΙΒΑΛΙ – ΤΡΟΙΑ - ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό μας, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής περνώντας από το λόφο του Χισαρλίκ, όπου βρίσκεται ο 
αρχαιολογικός χώρος της Τροίας. Τα ομηρικά έπη έρχονται στο μυαλό μας, καθώς και όλοι οι πρωταγωνιστές του 
Τρωικού πολέμου. Συνεχίζουμε με μία στάση στο Τσανάκαλε, όπου θα έχουμε χρόνο για έναν τελευταίο καφέ 
βλέποντας ένα αντίγραφο του Δούρειου Ίππου. Τελειώνοντας αναχωρούμε για την ευρωπαϊκή πλευρά των 
Δαρδανελίων. Διερχόμαστε τα ελληνοτουρκικά σύνορα και διασχίζοντας την Εγνατία οδό, φθάνουμε στη 
Θεσσαλονίκη γεμάτοι με αλησμόνητες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

Anemon Izmir 4* (Σµύρνη)

Grand Temizel 5* (Αιβαλί)

24/10
&

26/10
Ηµιδιατροφή

5 Ηµέρες - 4 ∆ιανυκτερεύσεις

STORY PLACE

Ένα ταξίδι που µας γυρίζει πίσω στο 
χρόνο και έχουµε την ευκαιρία να 
φωτογραφηθούµε σε µέρη 
αλησµόνητα Ελληνικά!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

219€ 209€ 329€ 129€

Τιµή σε
δίκλινο

Τιµή σε
τρίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών
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ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ

1η & 2η  Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΠΟΛΟΥ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας, γνωριμία με τον αρχηγό και αναχώρηση στις 21.00,  όπου διασχίζοντας την Εγνατία 
οδό, φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων επισκεπτόμαστε τα 
καταστήματα των αφορολογήτων ειδών. Περνώντας τη γέφυρα του Έβρου, μπαίνουμε στο τουρκικό έδαφος. Μετά 
τις συνοριακές διατυπώσεις, διασχίζουμε μέρος της Ευρωπαϊκής Τουρκίας και κατευθυνόμαστε προς τα στενά των 
Δαρδανελίων, όπου περνώντας από την κρεμαστή γέφυρα που γεφυρώνει τα Δαρδανέλια, περνάμε από την Ευρώπη 
στην Ασία, περνάμε έξω από τη Νικομήδεια και φθάνουμε το βράδυ στο καταπράσινο Μπολού. Τακτοποιούμαστε 
στο ξενοδοχείο, δειπνούμε και διανυκτερεύουμε.

3η Ημέρα |  ΜΠΟΛΟΥ – ΑΛΜΥΡΗ ΛΙΜΝΗ - ΠΡΟΚΟΠΙ
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την Καππαδοκία. Περνώντας περιφερειακά από την πρωτεύουσα της Τουρκίας, την 
Άγκυρα,  κατευθυνόμαστε προς την Αλμυρή λίμνη, κάνοντας μία στάση για να περπατήσουμε πάνω στο αλάτι της 
λίμνης. Και φθάνουμε στην Καρβάλη, όπου επισκεπτόμαστε την εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, που 
σήμερα είναι τέμενος. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας, με προορισμό την πόλη της Μαλακοπής. Εκεί επισκεπτόμαστε 
την υπόγεια πολιτεία. Κατεβαίνοντας αρκετά μέτρα μέσα στη γη, ζούμε, φαντασιώνουμε τις συνθήκες ζωής των 
τρωγλοδυτών ανθρώπων, οι οποίοι ζούσαν εκεί. Φθάνουμε το βράδυ στο Προκόπι.  Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η Ημέρα |  ΠΡΟΚΟΠΙ - ΚΟΡΑΜΑ – ΣΙΝΑΣΟΣ - 
ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΒΑΝΟΣ
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε την ξενάγησή μας στη 
μοναδική Καππαδοκία. Πηγαίνουμε στο χώρο όπου « 
κοιμήθηκε » ο όσιος Ιωάννης ο Ρώσος και 
κατευθυνόμαστε στην κωμόπολη της Σινασού, όπου 
βλέπουμε τα εναπομείναντα ελληνικά σπίτια, την 
εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και 
συνεχίζουμε για την κοιλάδα του Κοράματος, με τις 
εκκλησίες, τα μοναστήρια, τις φωλιές των 
αγριοπερίστερων. Εντυπωσιακή η Τοκαλί Κιλισέ, με 
μοναδική αγιογραφική απεικόνιση της Παναγίας. 
Συνεχίζουμε για μια βόλτα στην πρωτεύουσα του 
νομού, τη Νεάπολη και πηγαίνουμε στην Άβανο, την 
πόλη των κεραμουργών, την οποία διασχίζει ο Άλυς 
ποταμός. Το Ούτσχισαρ, η Ζέλβη, μας περιμένουν να 
μας αποκαλύψουν το μεγαλείο τους.  Επιστρέφουμε 
στο ξενοδοχείο και έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σ’ 
ένα καραβάν σαράι του χορού των περιδινούμενων 
δερβίσηδων, γνωστών και ως Μεσνεβί. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

KAΠΠΑΔΟΚΙΑ

7 
ΗΜΕΡΕΣ

5 Διανυκτερεύσεις
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

γνωστή για τις μάχες που έγιναν γύρω της. Στη 
διαδρομή μας περνάμε από την πόλη του Πόλατλι, που 
στις παρυφές της πόλης έλαβαν χώρα μάχες στη 
διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας. Σε 
παρακείμενο λόφο, στο Καλέ Γκρόττο, στις 13 
Αυγούστου του 1922, έσπασε το μέτωπο του ελληνικού 
στρατού, με τις τραγικές συνέπειες που ακολούθησαν 
για την Ελληνισμό. Συνεχίζοντας την πορεία μας, 
φθάνουμε στην μαγευτική, καταπράσινη Προύσα. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

7η Ημέρα |  ΠΡΟΥΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευμα και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στην 
περιώνυμη αγορά που σφύζει από ζωή και κάθε είδους 
προϊόντα. Η πόλη άλλωστε είναι γνωστή για τα 
μαντήλια και τα κεντήματά της. Απαραίτητη μια 
επίσκεψη στο κενοτάφιο του Καραγκιόζη και στη 
συνέχεια, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. 
Περνάμε από την Ασία στην Ευρώπη, από την 
πρόσφατα εγκαινιασθείσα τρίτη γέφυρα του 
Βοσπόρου,  διερχόμαστε τα ελληνοτουρκικά σύνορα 
και διασχίζοντας την Εγνατία οδό, φθάνουμε στη 
Θεσσαλονίκη το βράδυ, γεμάτοι με αλησμόνητες 
αναμνήσεις από το ταξίδι μας.   
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5η Ημέρα |  ΠΡΟΚΟΠΙ - ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ – 
ΦΑΡΑΣΑ, ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΑΓ.ΠΑΪΣΙΟΥ
Τη σημερινή μέρα σας προτείνουμε να 
πραγματοποιήσετε μια βόλτα με αερόστατο, όπου θα 
ζήσετε μια μοναδική εμπειρία βλέποντας όλη την 
ηφαιστειογενή περιοχή από ψηλά. Επιστρέφουμε στο 
ξενοδοχείο, παίρνουμε το πρωινό μας και 
κατευθυνόμαστε προς την περιοχή του Άκσαράι, και 
φθάνουμε στην κωμόπολη της Καρβάλης. 
Επισκεπτόμαστε εκεί την εκκλησία του Αγίου 
Γρηγορίου, απολαμβάνουμε ένα τσάι στην κεντρική 
πλατεία της ιστορικής κωμόπολης.  Συνεχίζουμε για την 
κωμόπολη της Μαλακοπής, όπου επισκεπτόμαστε την 
υπόγεια πολιτεία που υπάρχει εκεί. Κατεβαίνοντας 
αρκετά μέτρα μέσα στη γη, ζούμε και φαντασιώνουμε 
τις συνθήκες ζωής των τρωγλοδυτών οι οποίοι ζούσαν 
εκεί. Κατόπιν, αναχωρούμε προαιρετικά, με μικρά 
ναυλωμένα λεωφορεία, από το Προκόπι  για την 
περιφέρεια των Φαράσων, το νοτιοανατολικό και πιο 
τραχύ κομμάτι της Καππαδοκίας, στις απότομες 
πλαγιές της οροσειράς του Ταύρου. Φθάνουμε στην 
κωμόπολη Γιαχίαλη (Yahyali) και συνεχίζουμε με mini-
bus.  Κινούμαστε στο στενό φαράγγι του ποταμού 
Ζάμαντι, διάσημου για τις διαδρομές rafting.  Σε 
υψόμετρο 900μέτρων φτάνουμε στα Φάρασα (Camli-
ca), αλλοτινή ελληνόφωνη γλωσσική νησίδα, με την 
χαρακτηριστική της διάλεκτο.  Πατρίδα δύο σύγχρονων 
Αγίων, του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη και του 
Αγίου Παϊσίου, γεννημένων το 1840 και το 1924 
αντίστοιχα.  Η μικρή εκκλησία του χωριού σήμερα 
λειτουργεί ως τζαμί. Επιστρέφουμε στο Προκόπι, 
δειπνούμε και διανυκτερεύουμε.

6η Ημέρα |  ΠΡΟΚΟΠΙ - ΑΓΚΥΡΑ - ΠΡΟΥΣΑ
Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας, ξεκινάμε για την 
πρωτεύουσα της Τουρκίας, την Άγκυρα, την πόλη που 
είναι άμεσα συνδεδεμένη με το νεότερο τουρκικό 
κράτος, αφού αυτήν επέλεξε ο Κεμάλ Ατατούρκ για 
πρωτεύουσα του. Περιηγούμαστε με το λεωφορείο 
στην πόλη και συνεχίζουμε για το Εσκί Σεχίρ, πόλη 

7 Ηµέρες - 5 ∆ιανυκτερεύσεις

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Τιµήπαιδιού έως
12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

Koru 5*
(Μπόλου) / 1 διαν/ση

Suhan 5*
(Καππαδοκία) / 3 διαν/σεις

Kervansaray Bursa City Boutique
(Προύσα) 1 διαν/ση

295€ 165€ 429€24/10

STORY PLACE

Μια φωτογραφία στους 
εντυπωσιακούς βράχους ή στη 
βόλτα σας µε το αεροστάτο 
αποτελεί το απόλυτο concept!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

∆ιατροφή

Ηµιδιατροφή

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής



1η Ημέρα |  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - Μ. ΡΙΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και 
αναχώρηση για τα σύνορα Προμαχώνα. Κάνοντας μία 
σύντομη στάση στα αφορολόγητα συνεχίζουμε για το 
ιστορικό μοναστήρι της Ρίλλα, που είναι το πιο 
επιβλητικό και αρχιτεκτονικό μνημείο του 10ου αιώνα. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δωμάτια της μονής, η 
εσωτερική επίπλωση, η διακόσμηση και το παλιό 
μαγειρείο. Θα θαυμάσουμε ανεκτίμητα ιστορικά και 
πολιτιστικά μνημεία, όπως τον μεσαιωνικό πύργο 
Χρέλια, το ξυλόγλυπτο τέμπλο στο παρεκκλήσι της 
Μεταμόρφωσης του Χριστού, παλιές εικόνες και τα 
20.000 βιβλία. Συνεχίζουμε για Σόφια. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Σας προτείνουμε στον 
ελεύθερο χρόνο σας να περπατήσετε στη λεωφόρο 
Vitosha, όπου τα μοντέρνα κτίρια, τα εμπορικά κέντρα 
με τις γνωστές αλυσίδες καταστημάτων και τις ακριβές 
μπουτίκ κυριαρχούν. Κατηφορίζοντάς τoν πιο <in> 
δρόμο της Σόφιας, θα δείτε στο βάθος της λεωφόρου 
να ξεπροβάλει το όρος Vitosha, που τους 
περισσότερους μήνες του χρόνου οι κορυφές του είναι 
κατάλευκες από το χιόνι. 

2η Ημέρα | ΣΟΦΙΑ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΣΤΗΝ ΟΠΕΡΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στη μεγαλύτερη 
πόλη της Βουλγαρίας. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ δεν 
Γερνάει” είναι το μότο της πόλης, που από το 1879 είναι 
η πρωτεύουσα. Το κέντρο της Σόφιας είναι ένα 
εκλεκτικό μείγμα αρχιτεκτονικών στυλ, που 
αντιπροσωπεύονται από ιστορικά και πολιτιστικά 
μνημεία, τα οποία άφησαν στο πέρασμα τους οι 
Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι 
Τούρκοι. Στην περιήγησή μας θα δούμε τη Βουλή, το 
Προεδρικό Μέγαρο, την Εκκλησία – σύμβολο της πόλης 
του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην κορυφή της έχει 
χάλκινους και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε προς τιμή των 

Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν, όταν το 1878 ο 
Ρωσικός στρατός ελευθέρωσε την Βουλγαρία από την 
Οθωμανική κυριαρχία και θεωρείται ως η καρδιά της 
πόλης. Η εκκλησία ονομάστηκε από τον Αλέξανδρο 
Νέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως έσωσε την Ρωσία το 
1240 από τα Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή 
εκείνη τον θεωρούσαν προστάτη άγιο της οικογένειας 
του τσάρου. Το μέγεθός του θα σας εντυπωσιάσει και 
ιδιαίτερα εάν σκεφτείτε ότι ο ναός χωράει μέχρι και 
10.000 άτομα! Θα δούμε ακόμη την 
πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου 
Στρατιώτη που βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας 
της Αγίας Σοφίας, το τζαμί Banya Bashi, αλλά και την 
εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον θεόρατο θόλο της. 
Τελειώνοντας, θα μεταβούμε στην εθνική όπερα της 
Βουλγαρίας, ένα μοναδικό κτίριο – κόσμημα για την 
πόλη. Θα περιηγηθούμε εντός του κτιρίου και στη 
συνέχεια θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην πλούσια 
αγορά της πόλης, όπου μπορείτε να επισκεφθείτε ένα 
από τα πολλά εμπορικά καταστήματα ή να πιείτε τον 
καφέ σας στο πεζόδρομο στο κέντρο. Για όσους 
επιθυμούν μπορείτε επιπλέον να επισκεφθείτε το 
μουσείο φυσικής ιστορίας, που είναι μοναδικό στο 
είδος του. Το βράδυ διασκεδάστε προαιρετικά στο 
κέντρο της πόλης και δοκιμάστε τοπικές σπεσιαλιτέ. 

3η Ημέρα |  ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φιλιππούπολη, που 
είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Έβρου. Θα 
επισκεφθούμε το Λαογραφικό μουσείο 
Κουγιουμτζόγλου, το σπίτι του Λαμαρτίνου, το λόφο των 
Απελευθερωτών, τον πύργο του Ρολογιού, το Ιμαρέτ 
τζαμί, την εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, 
το Ρωμαϊκό θέατρο και φυσικά την παλιά πόλη, που 
είναι σκαρφαλωμένη πάνω σε τρεις λόφους, είναι 
διατηρητέα και τα κτίριά της είναι χαρακτηριστικά της 
βουλγαρικής αναγέννησης. Στον ελεύθερο χρόνο 

ΣΟΦΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΔΕ ΓΕΡΝΑΕΙ ΠΟΤΕ

3 & 4 
ΗΜΕΡΕΣ
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ΔΩΡΟ
Η ΕΙΣΟΔΟΣ

ΚΑΙ Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ

ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
!!!



περπατήστε τον πεζόδρομο Κνιάζ Αλεξάντερ Μπάτενμπεργκ, που είναι η καρδιά της πόλης, τα κτίρια που τον 
πλαισιώνουν είναι εκλεκτικιστικής αρχιτεκτονικής και είναι γεμάτος εμπορικά καταστήματα. Εκεί μπορείτε να 
βρείτε και φυτικά καλλυντικά φτιαγμένα από τα διάσημα ρόδα της Βουλγαρίας, άλλωστε η χώρα διαθέτει την 
Κοιλάδα των Ρόδων στο Καζανλούκ. Εναλλακτικά, εάν μείνετε στη Σόφια σας προτείνουμε να επισκεφθείτε κάποιο 
πολυκατάστημα ή να περπατήσετε στο μεγαλύτερο πάρκο της πόλης, το Borissova.

4η Ημέρα |  ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στην αγορά της πόλης. Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, 
κάνοντας μια στάση στο Σαντάνσκι. Άφιξη, αργά το απόγευμα στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

COOP 4* plus
Στην καρδιά της πόλης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!

SOFIA BALKAN 5*
Στην καρδιά της πόλης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!

Πρωϊνό 175€ 129€

199€ 129€

229€ 129€

285€ 149€

249€

265€

359€

409€

25/10
&

27/10

4 Ηµέρες - 3 ∆ιανυκτερεύσεις

3 Ηµέρες - 2 ∆ιανυκτερεύσεις

Ηµιαδιατροφή

Πρωϊνό

Ηµιαδιατροφή

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

COOP 4* plus
Στην καρδιά της πόλης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!

SOFIA BALKAN 5*
Στην καρδιά της πόλης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!

Πρωϊνό 125€ 99€ 185€

139€ 99€ 199€

159€ 99€ 259€

194€ 99€ 285€Ηµιαδιατροφή

Πρωϊνό

Ηµιαδιατροφή

STORY PLACE

Ο καθεδρικός ναός του Αγίου 
Αλεξάνδρου Νιέφσκι αποτελεί το 
πιο διάσηµο και αναγνωρίσιµο 
ορόσηµο της πόλης για 
φωτογραφίες και insta stories!

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

26/10
&

28/10

Στο 3ήµερο πρόγραµµα η εκδροµή στη Φιλιππούπολη πραγµατοποιείται  την 2η ηµέρα και η ξενάγηση στη Σόφια την τελευταία ηµέρα

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ

1η Ημέρα |  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΣΥΝΟΡΑ | ΠΥΡΓΟΣ
(BURGAS)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Είσοδος στην Βουλγαρία 
και μέσω Σβίλεγκραντ και Τοποόλοφγκραντ, 
διασχίζοντας μια όμορφη φυσική διαδρομή στις ήπιες 
πλαγιές της Στράντζας, θα φτάσουμε στην Μαύρη 
Θάλασσα, στον Πύργο (Βurgas) τη δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.Διανυκτέρευση.

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

3η Ημέρα |  ΣΟΖΩΠΟΛΗ | ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για την 
Αγχίαλο όπου θα επισκεφθούμε την Μονή του Αγ. 
Γεωργίου με εξαιρετικά σπάνιες εικόνες. Συνεχίζουμε 
για την πόλη της Σωζόπολης, την αρχαία Ελληνική πόλη, 
αφιερωμένη στο θεό Απόλλωνα 30χλμ. νοτίως του 
Μπούργκας στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης 

Έλληνες της Μαύρης Θάλασσας. Θα δούμε την παλιά 
πόλη, τον Ναό του Αγ. Γεωργίου (1867), όπου υπάρχουν 
οστά του Αγ. Ιωάννη, τον Ναό της Παναγίας κα. Χρόνος 
για βόλτα και καφέ. Έπειτα αναχώρηση για Μεσήμβρια  
την πόλη με τις 42 εκκλησίες. Η παλιά πόλη είναι 
προστατευόμενο μνημείο της UNESCO. Θα δούμε τα 
τείχη της Αγ. Σοφίας (παλιά Μητρόπολη) και τα παλιά 
λουτρά όπου ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος IV ο 
Παναγιότατος πήγαινε για θεραπεία. Το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε να 
επισκεφθείτε τη Μητρόπολη & το ναό των Αγίων 
Κυρίλλου και Μεθόδιου. Διανυκτέρευση.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

4
ΗΜΕΡΕΣ



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

4η Ημέρα |  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη δεύτερη πρωτεύουσα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Άφιξη και θα 
περιηγηθούμε στην πόλη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το τέμενος Σελιμιγιέ με τους 4 μιναρέδες, 
που οικοδομήθηκε αποκλειστικά από τα λάφυρα της εκστρατείας των Οθωμανών στην Κύπρο και αποτελεί το 
αρτιότερο δημιούργημα του κορυφαίου αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν. Από ορισμένα σημεία του φαίνεται ο ποταμός 
Έβρος και η γέφυρα Σαρατσάνε ( 1451 μ.Χ.). Ακόμα θα δούμε το Ρουστέμ Πασά Καραβάν Σεράι, δημιούργημα του 
16ου αιώνα και που σήμερα λειτουργεί ως ξενοδοχείο, το Τέμενος Έσκι Τζαμί του 15ου αιώνα, το Μπεζεστένι, το 
Δημαρχείο, το συγκρότημα Κουλιγιέ Μπεγιαζήτ ΙΙ, το Μουσείο Υγείας καθώς και το αρχαιολογικό και λαογραφικό 
μουσείο Αδριανούπολης. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη . Άφιξη το βράδυ στη πόλη μας
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Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

Hotel Bulgaria 4*
Μπουργκάς Ηµιδιατροφή 179€ 115€ 245€27/10

4 Ηµέρες - 3 ∆ιανυκτερεύσεις

STORY PLACE

Μη χάσετε την ευκαιρία να βγείτε 
φωτογραφία στην παλιά πόλη της 
Μεσήµβριας που είναι πλέον 
προστατευόµενο µνηµείο της 
UNESCO!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή



1η Ημέρα |  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας, νωρίς το πρωί, γνωριμία 
με το  συνοδό μας και αναχώρηση για Προμαχώνα. 
Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. Συνεχίζουμε και 
περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον 
Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι. Στη διαδρομή 
μας μέχρι το ξενοδοχείο θα διαπιστώσετε γρήγορα, 
γιατί η πόλη φιγουράρει στις λίστες των ανερχόμενων 
προορισμών, καθώς διαθέτει πλούσια ιστορία και 
εντυπωσιακά κτίρια, τεράστια πάρκα και πεδιάδες που 
εκτείνονται ανάμεσα στους πρόποδες των Καρπαθίων 
και τον Δούναβη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη 
συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη.

2η Ημέρα | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη 
που αποκαλείται το Παρίσι των Βαλκανίων. Θα 
ξεκινήσουμε την περιήγησή μας με το υπαίθριο 
Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του, 
φιλοξενώντας δείγματα αρχιτεκτονικής από κάθε 
μέρος της Ρουμανίας και απεικονίζει τον παραδοσιακό 
τρόπο ζωής στη Ρουμανία. Είναι το μεγαλύτερο πάρκο 
της χώρας, το οποίο από το 1936 αποτελεί μια τεράστια 
έκταση πρασίνου, όπου στη βόλτα μας θα απολαύσουμε 
μια ανέμελη βόλτα και για όσους επιθυμούν και 
ποδηλατάδα. Συνεχίζουμε με το παλάτι της βουλής, 
χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το 
δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το 
Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα 
θαυμάσουμε ακόμη το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο 
μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της 
βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που 
είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου και 
αφιερωμένη στους Ρουμάνους στρατιώτες που 

πολέμησαν στον Α ‘Παγκόσμιο Πόλεμο. Από αυτήν 
ξεκινούν όλες οι στρατιωτικές παρελάσεις. Θα δούμε 
ακόμη το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική 
εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του 
Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση. Το βράδυ 
σας προτείνουμε μια βόλτα στην παλιά πόλη, που θα 
σας γοητεύσουν τα λιθόστρωτα δρομάκια και τα 
ιστορικά κτίρια. Δοκιμάστε τις παραδοσιακές 
σπεσιαλιτέ στο περίφημο εστιατόριο Caru Cu Bere, 
που θα σας εντυπωσιάσει και για την αισθητική του.

3η Ημέρα |  ΣΙΝΑΙΑ - ΜΠΡΑΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ
Μετά το πρωϊνό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. 
Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα 
φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, 
όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή 
κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της 
Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το 
Μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα 
από την επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα 
αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον 
Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο 
οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο 
απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Είναι το κάστρο 
που περιγράφει στο βιβλίο του ‘’Κόμης Δράκουλας’’, ο 
Ιρλανδός συγγραφέας Βram Stoker. O χαρακτήρας του 
Δράκουλα στηρίχθηκε στον Πρίγκιπα Vlad Tepes, τον 
άνθρωπο που έγινε διάσημος για τους βάναυσους 
τρόπους που επέλεγε να σκοτώνει τους Οθωμανούς 
αντιπάλους του. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση 
στο Μπρασώφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη, την 
πλατεία Δημαρχείου και τη Μαύρη Εκκλησία, γοτθικού 
ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Χτίστηκε το 1477. Ονομάζεται έτσι γιατί τον 17
οαιώνα την έκαψαν και έγινε μαύρη μέχρι την σκεπή. 
Αρχικά ήταν χτισμένη από τους 

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΛΑΤΙ ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ | ΣΙΝΑΙΑ | ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ

4ΗΜΕΡΕΣ
3 Διανυκτερεύσεις

4ΗΜΕΡΕΣ
2 Διανυκτερεύσεις

SPECIALISTS

ROMANIA

ΔΩΡΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΤΑ ΚΑΡΠΑΘΙΑ  &  ΣΤΟΝ 
ΠΥΡΓΟ ΔΡΑΚΟΥΛΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
!!!  
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Καθολικούς προς τιμήν της Παναγίας, πλέον όμως ανήκει στην λατρεία των Προτεσταντών. Στη συνέχεια 
ελεύθερος χρόνος. Το βράδυ επιστροφή στο Βουκουρέστι, πλημμυρισμένοι από όμορφες εικόνες (σε περίπτωση 
καθυστερημένης μας άφιξης στο ξενοδοχείο το δείπνο, για όσους έχουν ημιδιατροφή, θα προσφερθεί σε πακέτο). 
Διαν/ση.

4η Ημέρα |  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές μας και αναχώρηση για τη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας, τη 
Σόφια. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ δεν Γερνάει” είναι το μότο της πόλης, που από το 1879 είναι η πρωτεύουσα. Άφιξη και θα 
πραγματοποιήσουμε την πρώτη μας βόλτα στην πόλη, που είναι ένα εκλεκτικό μείγμα αρχιτεκτονικών στυλ, που 
αντιπροσωπεύονται από ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, τα οποία άφησαν στο πέρασμα τους οι Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι 
Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι Τούρκοι. Στην περιήγησή μας θα δούμε τη Βουλή, το Προεδρικό Μέγαρο, την Εκκλησία – σύμβολο 
της πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην κορυφή της έχει χάλκινους και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε προς τιμή των Ρώσων 
στρατιωτών που σκοτώθηκαν, όταν το 1878 ο Ρωσικός στρατός ελευθέρωσε την Βουλγαρία από την Οθωμανική κυριαρχία και 
θεωρείται ως η καρδιά της πόλης. Η εκκλησία ονομάστηκε από τον Αλέξανδρο Νέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως έσωσε την 
Ρωσία το 1240 από τα Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή εκείνη τον θεωρούσαν προστάτη άγιο της οικογένειας του τσάρου. 
Το μέγεθός του θα σας εντυπωσιάσει και ιδιαίτερα εάν σκεφτείτε ότι ο ναός χωράει μέχρι και 10.000 άτομα! Θα δούμε ακόμη 
την πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το 
τζαμί Banya Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον θεόρατο θόλο της. Τελειώνοντας, αναχώρηση για τη 
Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην πόλη μας, πλημμυρισμένοι με μαγικές εικόνες και με τις καλύτερες εντυπώσεις.
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 4 Ηµέρες - 3 ∆ιανυκτερεύσεις

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

Novotel City Center 4* Plus
Στην καρδιά της πόλης

Πρωϊνό 159€ 99€ 219€

189€ 99€ 259€Ηµιαδιατροφή

Minerva 4*
Πρωϊνό 149€ 99€ 199€

169€ 99€ 219€Ηµιαδιατροφή

STORY PLACE

Την πιο <ινσταγκραµική> σας 
φωτογραφία µπορείτε να την 
βγάλετε µε φόντο το παλάτι της 
Βουλής ή στο γραφικό Μουσείο του 
Χωριού!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

25/10
&

27/10

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

Novotel City Center 4* Plus
Στην καρδιά της πόλης

Πρωϊνό 199€ 119€ 289€

254€ 119€ 339€Ηµιαδιατροφή

Minerva 4*
Πρωϊνό 189€ 119€ 259€

204€ 119€ 289€Ηµιαδιατροφή

Ιbis Politehnica 3* Πρωϊνό 178€ 119€ 249€

25/10
&

27/10

4 Ηµέρες - 2 ∆ιανυκτερεύσεις

Αναχώρηση 05.30

Αναχώρηση 21.30ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή

Συνοπτικό πρόγραµµα    1η ηµέρα: Βραδινή αναχώρηση για Βουκουρέστι
     2η ηµέρα: Άφιξη – Ξενάγηση πόλης
    

3η ηµέρα: Σινάϊα - Μπράν - Μπρασόφ
4η ηµέρα: Επιστροφή4ήµερης εκδροµής 

( 2 διανυκτερεύσεις) 



1η Ημέρα |  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας, νωρίς το πρωί, γνωριμία 
με το  συνοδό μας και αναχώρηση για Προμαχώνα. 
Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. Συνεχίζουμε και 
περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον 
Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι. Στη διαδρομή 
μας μέχρι το ξενοδοχείο θα διαπιστώσετε γρήγορα, 
γιατί η πόλη φιγουράρει στις λίστες των ανερχόμενων 
προορισμών, καθώς διαθέτει πλούσια ιστορία και 
εντυπωσιακά κτίρια, τεράστια πάρκα και πεδιάδες που 
εκτείνονται ανάμεσα στους πρόποδες των Καρπαθίων 
και τον Δούναβη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη 
συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη.

2η Ημέρα | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη 
που αποκαλείται το Παρίσι των Βαλκανίων. Θα 
ξεκινήσουμε την περιήγησή μας με το υπαίθριο 
Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του, 
φιλοξενώντας δείγματα αρχιτεκτονικής από κάθε 
μέρος της Ρουμανίας και απεικονίζει τον παραδοσιακό 
τρόπο ζωής στη Ρουμανία. Είναι το μεγαλύτερο πάρκο 
της χώρας, το οποίο από το 1936 αποτελεί μια τεράστια 
έκταση πρασίνου, όπου στη βόλτα μας θα απολαύσουμε 
μια ανέμελη βόλτα και για όσους επιθυμούν και 
ποδηλατάδα. Συνεχίζουμε με το παλάτι της βουλής, 
χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το 
δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το 
Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα 
θαυμάσουμε ακόμη το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο 
μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της 
βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που 
είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου και 
αφιερωμένη στους Ρουμάνους στρατιώτες που 

πολέμησαν στον Α ‘Παγκόσμιο Πόλεμο. Από αυτήν 
ξεκινούν όλες οι στρατιωτικές παρελάσεις. Θα δούμε 
ακόμη το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική 
εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του 
Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση. Το βράδυ 
σας προτείνουμε μια βόλτα στην παλιά πόλη, που θα 
σας γοητεύσουν τα λιθόστρωτα δρομάκια και τα 
ιστορικά κτίρια. Δοκιμάστε τις παραδοσιακές 
σπεσιαλιτέ στο περίφημο εστιατόριο Caru Cu Bere, 
που θα σας εντυπωσιάσει και για την αισθητική του.

3η Ημέρα |  ΣΙΝΑΙΑ - ΜΠΡΑΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ
Μετά το πρωϊνό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. 
Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα 
φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, 
όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή 
κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της 
Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το 
Μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα 
από την επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα 
αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον 
Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο 
οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο 
απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Είναι το κάστρο 
που περιγράφει στο βιβλίο του ‘’Κόμης Δράκουλας’’, ο 
Ιρλανδός συγγραφέας Βram Stoker. O χαρακτήρας του 
Δράκουλα στηρίχθηκε στον Πρίγκιπα Vlad Tepes, τον 
άνθρωπο που έγινε διάσημος για τους βάναυσους 
τρόπους που επέλεγε να σκοτώνει τους Οθωμανούς 
αντιπάλους του. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση 
στο Μπρασώφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη, την 
πλατεία Δημαρχείου και τη Μαύρη Εκκλησία, γοτθικού 
ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Χτίστηκε το 1477. Ονομάζεται έτσι γιατί τον 17
οαιώνα την έκαψαν και έγινε μαύρη μέχρι την σκεπή. 
Αρχικά ήταν χτισμένη από τους 

1η Ημέρα |  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας, νωρίς το πρωί, γνωριμία 
με το  συνοδό μας και αναχώρηση για Προμαχώνα. 
Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. Συνεχίζουμε και 
περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον 
Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι. Στη διαδρομή 
μας μέχρι το ξενοδοχείο θα διαπιστώσετε γρήγορα, 
γιατί η πόλη φιγουράρει στις λίστες των ανερχόμενων 
προορισμών, καθώς διαθέτει πλούσια ιστορία και 
εντυπωσιακά κτίρια, τεράστια πάρκα και πεδιάδες που 
εκτείνονται ανάμεσα στους πρόποδες των Καρπαθίων 
και τον Δούναβη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη 
συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη.

2η Ημέρα | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη 
που αποκαλείται το Παρίσι των Βαλκανίων. Θα 
ξεκινήσουμε την περιήγησή μας με το υπαίθριο 
Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του, 
φιλοξενώντας δείγματα αρχιτεκτονικής από κάθε 
μέρος της Ρουμανίας και απεικονίζει τον παραδοσιακό 
τρόπο ζωής στη Ρουμανία. Είναι το μεγαλύτερο πάρκο 
της χώρας, το οποίο από το 1936 αποτελεί μια τεράστια 
έκταση πρασίνου, όπου στη βόλτα μας θα απολαύσουμε 
μια ανέμελη βόλτα και για όσους επιθυμούν και 
ποδηλατάδα. Συνεχίζουμε με το παλάτι της βουλής, 
χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το 
δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το 
Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα 
θαυμάσουμε ακόμη το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο 
μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της 
βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που 
είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου και 
αφιερωμένη στους Ρουμάνους στρατιώτες που 

πολέμησαν στον Α ‘Παγκόσμιο Πόλεμο. Από αυτήν 
ξεκινούν όλες οι στρατιωτικές παρελάσεις. Θα δούμε 
ακόμη το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική 
εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του 
Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση. Το βράδυ 
σας προτείνουμε μια βόλτα στην παλιά πόλη, που θα 
σας γοητεύσουν τα λιθόστρωτα δρομάκια και τα 
ιστορικά κτίρια. Δοκιμάστε τις παραδοσιακές 
σπεσιαλιτέ στο περίφημο εστιατόριο Caru Cu Bere, 
που θα σας εντυπωσιάσει και για την αισθητική του.

3η Ημέρα |  ΣΙΝΑΙΑ - ΜΠΡΑΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ
Μετά το πρωϊνό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. 
Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα 
φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, 
όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή 
κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της 
Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το 
Μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα 
από την επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα 
αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον 
Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο 
οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο 
απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Είναι το κάστρο 
που περιγράφει στο βιβλίο του ‘’Κόμης Δράκουλας’’, ο 
Ιρλανδός συγγραφέας Βram Stoker. O χαρακτήρας του 
Δράκουλα στηρίχθηκε στον Πρίγκιπα Vlad Tepes, τον 
άνθρωπο που έγινε διάσημος για τους βάναυσους 
τρόπους που επέλεγε να σκοτώνει τους Οθωμανούς 
αντιπάλους του. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση 
στο Μπρασώφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη, την 
πλατεία Δημαρχείου και τη Μαύρη Εκκλησία, γοτθικού 
ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Χτίστηκε το 1477. Ονομάζεται έτσι γιατί τον 17
οαιώνα την έκαψαν και έγινε μαύρη μέχρι την σκεπή. 
Αρχικά ήταν χτισμένη από τους Καθολικούς προς  

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΛΑΤΙ ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ | ΣΙΝΑΙΑ | ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ
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τιμήν της Παναγίας, πλέον όμως ανήκει στην λατρεία των 
Προτεσταντών. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος. Το βράδυ 
επιστροφή στο Βουκουρέστι, πλημμυρισμένοι από 
όμορφες εικόνες (σε περίπτωση καθυστερημένης μας 
άφιξης στο ξενοδοχείο το δείπνο, για όσους έχουν 
ημιδιατροφή, θα προσφερθεί σε πακέτο). Διαν/ση.

4η Ημέρα |  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές 
μας και αναχώρηση για τη μεγαλύτερη πόλη της 
Βουλγαρίας, τη Σόφια. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ δεν Γερνάει” 
είναι το μότο της πόλης, που από το 1879 είναι η 
πρωτεύουσα. Άφιξη και θα πραγματοποιήσουμε την πρώτη 
μας βόλτα στην πόλη, που είναι ένα εκλεκτικό μείγμα 
αρχιτεκτονικών στυλ, που αντιπροσωπεύονται από 
ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, τα οποία άφησαν στο 
πέρασμα τους οι Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι 
Σλάβοι και οι Τούρκοι. Στην περιήγησή μας θα δούμε τη 
Βουλή, το Προεδρικό Μέγαρο, την Εκκλησία – σύμβολο 
της πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην κορυφή 
της έχει χάλκινους και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε προς 
τιμή των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν, όταν το 1878 
ο Ρωσικός στρατός ελευθέρωσε την Βουλγαρία από την 
Οθωμανική κυριαρχία και θεωρείται ως η καρδιά της 
πόλης. Η εκκλησία ονομάστηκε από τον Αλέξανδρο 
Νέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως έσωσε την Ρωσία το 1240 
από τα Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή εκείνη τον 
θεωρούσαν προστάτη άγιο της οικογένειας του τσάρου. Το 
μέγεθός του θα σας εντυπωσιάσει και ιδιαίτερα εάν 
σκεφτείτε ότι ο ναός χωράει μέχρι και 10.000 άτομα! Θα 
δούμε ακόμη την πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του 
Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται στην είσοδο της 
εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το τζαμί Banya Bashi, αλλά 
και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον θεόρατο θόλο 
της. Τελειώνοντας, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην 
πλούσια αγορά της πόλης, όπου μπορείτε να επισκεφθείτε 

ένα από τα πολλά εμπορικά καταστήματα ή να πιείτε τον καφέ 
σας στο πεζόδρομο στο κέντρο. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ διασκεδάστε προαιρετικά στο 
κέντρο της πόλης και δοκιμάστε τοπικές σπεσιαλιτέ. 

5η Ημέρα | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες αγορές σας. 
Σας προτείνουμε να περπατήσετε στη λεωφόρο Vitosha, όπου 
θα δείτε μοντέρνα κτίρια, τα εμπορικά κέντρα με τις γνωστές 
αλυσίδες καταστημάτων και τις ακριβές μπουτίκ. 
Κατηφορίζοντάς τoν πιο <in> δρόμο της Σόφιας, θα μπορείτε να 
δείτε στο βάθος της λεωφόρου το όρος Vitosha, που τους 
περισσότερους μήνες του χρόνου οι κορυφές του είναι 
κατάλευκες από το χιόνι. Τελειώνοντας, αναχώρηση για τη 
Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην πόλη μας, πλημμυρισμένοι με μαγικές 
εικόνες και με τις καλύτερες εντυπώσεις.

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 5 Ηµέρες - 4 ∆ιανυκτερεύσεις

                Στη Σόφια η διανυκτέρευση πραγµατοποιείται στο ξενοδοχείο BW EXPO 4* µε την αντίστοιχη διατροφή 

STORY PLACE

Την πιο <ινσταγκραµική> σας 
φωτογραφία µπορείτε να την 
βγάλετε µε φόντο το παλάτι της 
Βουλής ή στο γραφικό Μουσείο του 
Χωριού!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

Novotel City Center 4* Plus
Στην καρδιά της πόλης

Πρωϊνό 234€ 135€ 359€

295€ 135€ 399€Ηµιαδιατροφή

Minerva 4*
Πρωϊνό 228€ 135€ 315€

259€ 135€ 359€Ηµιαδιατροφή

Ιbis Politehnica 3*             Πρωϊνό 215€ 129€ 299€

24/10
&

26/10

Αναχώρηση 05.30

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή
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1η  Ημέρα |  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί, γνωριμία 
με το συνοδό μας και αναχώρηση για Προμαχώνα. 
Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. Συνεχίζουμε και 
περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον 
Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Το βράδυ σας 
προτείνουμε μια βόλτα στην παλιά πόλη, που θα σας 
γοητεύσουν τα λιθόστρωτα δρομάκια και τα ιστορικά 
κτίρια. Δοκιμάστε τις παραδοσιακές σπεσιαλιτέ στο 
περίφημο εστιατόριο Caru Cu Bere, που θα σας 
εντυπωσιάσει και για την αισθητική του.

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

3η Ημέρα |  ΣΙΜΠΙΟΥ – ΣΙΓΚΙΣΟΥΑΡΑ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣOΦ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση μας στο 
ειδυλλιακό Σιμπίου, που αποτέλεσε πολιτισμική 
πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2007 και έχει 
ανακηρυχθεί σε διατηρητέα πόλη της Unesco. Θα 
δούμε τη Μητρόπολη, που είναι χτισμένη στα θεμέλια 
της Βυζαντινής εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, την 
πλατεία Χουέτ με την Ευαγγελική Εκκλησία 
περιτρυγισμένη με πέντε πύργους και το παλιό 
Δημαρχείο. Φυσικά δε θα παραλείψουμε να <βγούμε> 
φωτογραφία στη Γέφυρα των Ψευτών, που πήρε το 
όνομά της από ένα θρύλο κατά τον οποίο όποιος 
καθόταν πάνω στη Γέφυρα και έλεγε ψέματα αυτή θα 
κατέρρεε.  Τελειώνοντας, θα επισκεφτούμε τη 
Σιγκισουάρα, τη γενέτειρα του Βλατ Τέπες, του 
περίφημου Δράκουλα των Καρπαθίων. Χρόνος 
ελεύθερος για φαγητό. Στη συνέχεια αναχωρούμε για 
το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό 
ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο 
αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις οθωμανικές 
επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο 
Μπρασόφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη 
εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος 
στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια.

4η Ημέρα |  ΜΠΡΑΣΟΦ - ΣΙΝΑΪΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά 
Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού 
Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των 
Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, 
θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά 
της Ρουμανίας. Συνεχίζουμε για το μοναστήρι της 
Σινάϊα, το 1ο κτίριο που  κτίστηκε ύστερα από την 
επίσημη ονομασία της πόλης. Χρόνος ελεύθερος για 
γεύμα. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για το Βουκουρέστι. 
Θα επισκεφτούμε το το Μουσείο του χωριού, που είναι 

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΚΟΜΗ ΔΡΑΚΟΥΛΑ
ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ
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μοναδικό στο είδος του και δείχνει την  αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της χώρας. Το απόγευμα μετάβαση 
στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ προαιρετική νυχτερινή διασκέδαση σε Ρουμάνικες μπυραρίες 
με υπέροχο φαγητό.

5η Ημέρα |  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την επιστροφή. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για φαγητό και καφέ, άφιξη αργά 
το βράδυ στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις. 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 5 Ηµέρες - 4 ∆ιανυκτερεύσεις

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

GOLDEN TIME 4* 
( Μπρασόφ )

ΗµιαδιατροφήMERCURE 4* 
( Σιµπίου )

275€ 169€ 379€

ΜΙNERVA 4* 
( Bουκουρέστι )

STORY PLACE

Την πιο <ινσταγκραµική> σας 
φωτογραφία µπορείτε να την 
βγάλετε µε φόντο τον Πύργο του 
∆ράκουλα!

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

24/10
&

26/10

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή
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1η  & 2ηΗμέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
Συγκέντρωση το βράδυ στα γραφεία μας, γνωριμία με το 
συνοδό μας και αναχώρηση για Προμαχώνα. Περνώντας τα 
σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στο 
Ρούσε. Συνεχίζουμε και περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας 
πάνω από τον Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι. 
Ξεκινάμε τη γνωριμία μας με την πόλη. Θα επισκεφτούμε το 
παλάτι της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το 
παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του 
κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της 
περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο 
φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της 
βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που είναι 
εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο 
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, 
το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. 
Τελειώνοντας, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ σας προτείνουμε μια 
βόλτα στην παλιά πόλη, που θα σας γοητεύσουν τα 
λιθόστρωτα δρομάκια και τα ιστορικά κτίρια. Δοκιμάστε τις 
παραδοσιακές σπεσιαλιτέ στο περίφημο εστιατόριο Caru 
Cu Bere, που θα σας εντυπωσιάσει και για την αισθητική του.

3η Ημέρα | ΚΟΥΡΤΕΑ ΝΤΕ ΑΡΤΖΕΣ – ΣΙΜΠΙΟΥ
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την κωμόπολη Κουρτέα ντε 
Άρτζες. Το κτιριακό συγκρότημα με τον καθεδρικό ναό 
και το μοναστήρι του 16ου αιώνα, χτισμένο με μάρμαρο 
και πλακίδια από την Κωνσταντινούπολη από τον Βλάχο 
ηγεμόνα Νεαγκόε Μπάσαραμπ, είναι από τα πιο 
σημαντικά και ενδιαφέροντα στη χώρα, ενώ αποτελεί 
και μαυσωλείο βασιλέων! Μετά την επίσκεψή μας, 
συνεχίζουμε για το ειδυλλιακό Σιμπίου που αποτέλεσε 
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2007. Η πόλη 
διαθέτει μεγάλη εμπορική δραστηριότητα. Στην 
ξενάγηση μας θα δούμε τα πολυάριθμα διατηρητέα 
κτίρια, το μεσαιωνικό της φρούριο που χωρίζεται σε 
δύο μέρη, στην Πάνω και την Κάτω Πόλη, και επέζησε 

 στους δύο παγκόσμιους πολέμους. Ακόμη, θα δούμε 
την Πλατεία Γκρίβιτσα -τον πυρήνα της παλιάς 
μεσαιωνικής πόλης-, θα θαυμάσουμε την Καθολική 
Εκκλησία, τον ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό και την 
Πλατεία Χουέτ με την Ευαγγελική Εκκλησία 
περιτριγυρισμένη από πέντε πύργους αλλά και το Παλιό 
Δημαρχείο. Φυσικά δε θα παραλείψουμε να <βγούμε> 
φωτογραφία στη Γέφυρα των Ψευτών, που πήρε το 
όνομά της από ένα θρύλο κατά τον οποίο όποιος 
καθόταν πάνω στη Γέφυρα και έλεγε ψέματα αυτή θα 
κατέρρεε. Τελειώνοντας, μεταφορά στο ξενοδοχείο 
μας και τακτοποίηση στα δωμάτια.

4η Ημέρα |  ΣΙΜΠΙΟΥ – ΑΛΜΠΑ ΙΟΥΛΙΑ – ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΟ SALINA 
TURDA – ΚΛΟΥΖ
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος στην κεντρική πλατεία Piata 
Mare, που γύρω της βρίσκονται πολλά καφέ και εστιατόρια 
και μετά αναχωρούμε για τη μεσαιωνική πόλη Άλμπα Ιούλια, 
που θα μας εντυπωσιάσει με το κάστρο της χτισμένο από τον 
17ο αιώνα και θα μας κάνει να νοιώσουμε ότι είμαστε σε άλλη 
εποχή. Θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη και τελειώνοντας 
θα συνεχίσουμε για το πιο εντυπωσιακό ψυχαγωγικό πάρκο 
της χώρας και αλατορυχείο, το Salina Turda. Στη βόλτα μας 
θα χρειαστεί να κατέβουμε 100 και πλέον μέτρα κάτω από τη 
γη, αλλά το θέαμα θα μας αποζημιώσει και με το παραπάνω. 
Θα μάθουμε την ιστορία του ορυχείου, αλλά θα 
διασκεδάσουμε από το πλήθος δραστηριοτήτων που 
διαθέτει. Επίσης, το εσωτερικό του αλατορυχείου διατηρεί 
μια σταθερή θερμοκρασία 12 βαθμών Κελσίου, με σχεδόν 
απόλυτη απουσία βακτηρίων, καθιστώντας έτσι το μοναδικό 
κλίμα και ελκυστικό προορισμό για όσους πάσχουν από 
αλλεργικές νόσους του αναπνευστικού. Ο χώρος 
περιλαμβάνει επίσης ειδικά μηχανήματα εξόρυξης, 
ειδικούς φωτισμούς και το σίγουρο πως όλο το 
περιβάλλον θα σας ξετρελάνει. Εντυπωσιασμένοι, θα 
συνεχίσουμε για την πόλη Κλουζ,, τη δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη της Ρουμανίας με την νοσταλγική ατμόσφαιρα και 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΟ SALINA TURDA
ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ

7
ΗΜΕΡΕΣ

5 Διανυκτερεύσεις

SPECIALISTS

ROMANIA
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την ξεχωριστή πολιτιστική ταυτότητα. Είναι χτισμένη στην κοιλάδα του ποταμού Σομεσούλ Μιτς, η ανεπίσημη 
πρωτεύουσα της ιστορικής περιοχής της Τρανσυλβανίας είναι ένας τόπος με μακραίωνη και σαγηνευτική ιστορία. Στη 
βόλτα μας στην πόλη θα δούμε την Εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ στην Πλατεία Ουνίριι του 14ου αιώνα, προς τιμή του 
Αρχάγγελου Μιχαήλ, το παλιό ιστορικό κέντρο, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, το Πανεπιστήμιο 
Μπάμπες-Μπολιάι, με τον περίφημο βοτανικό κήπο του. Τελειώνοντας, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

5η Ημέρα |  ΚΛΟΥΖ – ΤΙΡΓΚΟΥ ΜΟΥΡΕΣ – ΣΙΓΚΙΣΟΥΑΡΑ – ΜΠΡΑΣΟΦ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Τίργκου Μούρες, όπου θα δούμε το παλιό Δημαρχείο που χτίστηκε το 1906-1907, το 
Πολιτιστικό Μέγαρο στο κέντρο της πόλης, που είναι πλούσια διακοσμημένο, με πολύχρωμους πίνακες ψηφιδωτών και με 
ανάγλυφα χαρακτηριστικά και την πλατεία θεάτρου. Συνεχίζουμε για την πόλη Σιγκισοάρα, μια πόλη όαση αρχιτεκτονικής και 
ιστορίας, γενέτειρα του Βλατ Τέπες, του περίφημου Δράκουλα των Καρπαθίων. Με μεγάλο ουγγρικό πληθυσμό, υπήρξε από τις 
πρώτες πόλεις της Τρσανσυλβανίας που ξεσηκώθηκε κατά του Τσαουσέσκου. Το κέντρο της πόλης περιλαμβάνεται στον 
Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η ακρόπολή της παραμένει επιβλητική και άθικτη από το 12ο 
αι. έως και σήμερα. Χτισμένη από Σάξονες εμπόρους, αποτελεί εξαίρετο παράδειγμα οχυρωμένης μεσαιωνικής πόλης που 
διαδραμάτισε σημαντικό στρατηγικό και εμπορικό ρόλο για αρκετούς αιώνες. Στην ξενάγησή μας μεταξύ άλλων θα δούμε την 
Εκκλησία στο Λόφο, το σπίτι που γεννήθηκε ο Δράκουλας και τον Πύργο του Ρολογιού, που αποτελεί το ορόσημο της πόλης και 
έναν από τους πιο φωτογραφημένους πύργους στη Ρουμανία. Τελειώνοντας, αναχώρηση για το Μπρασόφ. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Βράδυ ελεύθερος χρόνος στην πόλη που περιβάλλεται  από τα Καρπάθια Όρη και είναι η 7
η μεγαλύτερη πόλη της Ρουμανίας.

6η Ημέρα |  ΜΠΡΑΣΟΦ  - ΜΠΡΑΝ – ΣΙΝΑΪΑ – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην παλιά πόλη του Μπρασόφ, την πλατεία Δημαρχείου και τη Μαύρη Εκκλησία, 
γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Χτίστηκε το 1477. Ονομάζεται έτσι γιατί τον 17οαιώνα 
την έκαψαν και έγινε μαύρη μέχρι την σκεπή. Αρχικά ήταν χτισμένη από τους Καθολικούς προς τιμήν της Παναγίας, πλέον 
όμως ανήκει στην λατρεία των Προτεσταντών. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος και 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. Είναι το κάστρο που περιγράφει στο βιβλίο του ‘’Κόμης Δράκουλας’’, ο Ιρλανδός 
συγγραφέας Βram Stoker. O χαρακτήρας του Δράκουλα στηρίχθηκε στον Πρίγκιπα Vlad Tepes, τον άνθρωπο που έγινε  
διάσημος για τους βάναυσους τρόπους που επέλεγε να σκοτώνει τους Οθωμανούς αντιπάλους του. Συνεχίζουμε διασχίζοντας 
την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα για τα Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, 
θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το Μοναστήρι της 
Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από την επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα θα καταλήξουμε στο <Παρίσι των 
Βαλκανίων>, το Βουκουρέστι. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Βράδυ ελεύθερος χρόνος στην παλιά πόλη.

7η Ημέρα |  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα, προετοιμασία για αναχώρηση και στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη 
μας αργά το απόγευμα, πλημμυρισμένοι με μαγικές εικόνες και με τις καλύτερες εντυπώσεις.

 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 7 Ηµέρες - 5 ∆ιανυκτερεύσεις

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

5 Πρωινά

&

3 ∆είπνα

365€ 199€ 475€

ΜΙNERVA 4*
( Bουκουρέστι )

MERCURE 4*
(Σιµπίου )

GOLDEN TULIP 4 *
( Κλουζ Ναπόκα )

GOLDEN TIME 4*
( Μπρασόφ )

ΜΙNERVA 4*
( Bουκουρέστι )

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή

Στο Αλατορυχείο Salina Turda που 
αποτελεί ένα θαύµα της φύσης, θα 
τραβήξετε τα πιο <ινσταγκραµικά> 
σας πλάνα!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

24/10
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1η Ημέρα |  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας, γνωριμία 
με το συνοδό μας και αναχώρηση για σύνορα Ευζώνων. 
Χρόνος ελεύθερος για αγορές στα DUTY FREE, στο 
κατάστημα αφορολόγητων ειδών. Στη συνέχεια και 
περνώντας περιφερειακά από τα Σκόπια, φτάνουμε στα 
σύνορα της Σερβίας. Διέλευση των συνόρων και 
εισερχόμαστε στην Παλαιά Σερβία. Άφιξη στην 
πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος για πρώτη 
γνωριμία με την πόλη.

2η Ημέρα | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ - ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ SKADARLJIA
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη 
πρωτεύουσα της Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε από το 
σύμβολο της παλιάς πόλης, το φρούριο Καλεμέγκνταν, 
που είναι χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη 
και Σάββα και χτίστηκε στα χρόνια της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας ως οχύρωση για την προστασία από 
τους εχθρούς, τον Πύργο Nebos ja, που ήταν η φυλακή 
και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φερραίου και θα 
συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzica και Αγία 
Παρασκευή. Θα δούμε την πλατεία Δημοκρατίας, το 
Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της 
Πριγκίπισσας Ljubica, το ξενοδοχείο , σήμα κατατεθέν 
της πόλης και φυσικά τον Άγιο Σάββα, τον μεγαλύτερο 
Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων. Το εσωτερικό του ναού 
είναι λίγο < ψυχρό>, αλλά θα ανακαλύψετε στις γωνιές 
του, το παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο του ιερού του Αγίου 
Σάββα και εκπληκτικά ψηφιδωτά της σερβικής 
αγιογραφίας. Θα δούμε ακόμη, το Μνημειακό κέντρο 
του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο 
και το Κοινοβούλιο. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος 
στην πόλη. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον 
μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με 
καταστήματα για φθηνές αλλά και ποιοτικές αγορές. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε στο Νέο 
Βελιγράδι το μεγάλο εμπορικό κέντρο Usche, όπου θα 
συναντήσετε όλες τις γνωστές ευρωπαϊκές φίρμες. Το 
βράδυ θα πραγματοποιήσουμε μια όμορφη βόλτα στην 
μποέμ περιοχή της πόλης, την περίφημη Skadarljia, μία 
από τις ομορφότερες περιοχές, όπου η νυχτερινή ζωή 
διαρκεί μέχρι τις πρωινές ώρες και θα βρείτε 
εστιατόρια, bars, clubs. H περιοχή θα σας θυμίσει τα 
παλιά Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη νότα 
στην πλακόστρωτη περιοχή δίνουν οι πλανόδιοι 
μουσικοί, οι οποίοι τραγουδούν παραδοσιακά σέρβικα 
τραγούδια.

3η Ημέρα |  ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 ΧΛΜ) - 
STREMSI KARLOVSI ΒΥ ΝIGHT ZEMOYN
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πόλη του Νόβισαντ, 
πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη πόλη 
της Σερβίας. Αποτελεί οικονομικό κέντρο και είναι 
ιδιαίτερα γνωστή για το πανεπιστήμιο της. Είναι 
χτισμένη στις όχθες του Δούναβη και ιδρύθηκε για να 
εξυπηρετεί ως ενδιάμεση στάση στις εμπορικές 
συναλλαγές. Στην περιήγησή μας θα δούμε το κάστρο 
Petrovaradin, με ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, την 
πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο 
και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό 
πεζόδρομο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την 
επαρχιακή πόλη Stremsi karlovsi, η οποία βρίσκεται 
μόλις 5 χλμ. από την πόλη και θα έχουμε την ευκαιρία να 
δούμε την ιστορική έδρα του Πατριαρχείου και τον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Εκεί κυκλοφόρησε 
το πρώτο λογοτεχνικό περιοδικό του κόσμου. Κατά την 
διάρκεια της επιστροφής μας στο Βελιγράδι θα 
απολαύσουμε μια εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς 
διαδρομή. Για το βράδυ και με το λεωφορείο μας θα 
πραγματοποιήσουμε μια παραδουνάβια πανοραμική 
βόλτα στην περιοχή Ζέμουν, μια από τις πιο γραφικές 
περιοχές της πόλης.

SPECIAL BEΛΙΓΡΑΔΙ
Η ΛΕΥΚΗ ΠΟΛΗ

4ΗΜΕΡΕΣ
3 Διανυκτερεύσεις

5ΗΜΕΡΕΣ
4 Διανυκτερεύσεις

SPECIAL BEΛΙΓΡΑΔΙ
Η ΛΕΥΚΗ ΠΟΛΗ

4ΗΜΕΡΕΣ
3 Διανυκτερεύσεις

5ΗΜΕΡΕΣ
4 Διανυκτερεύσεις

ΔΩΡΟ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΙΟ ΓΡΑΦΙΚΗ 

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

5η Ημέρα |  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού 
Νισάβα. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και είναι γνωστή, καθώς εδώ γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. 
Σύντομη περιήγηση στην πόλη και μετάβαση στα σύνορα Σερβίας Σκοπίων. Με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν 
για καφέ και ξεκούραση φτάνουμε στην πόλη μας το βράδυ με τα καλύτερες εντυπώσεις.
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 4 Ηµέρες - 3 ∆ιανυκτερεύσεις  |  

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

BELGRADE CITY 4*

SAINT TEN 5*

Πρωϊνό 225€ 139€ 325€

259€ 149€ 359€

359€ 149€ 449€Πρωϊνό

Ηµιαδιατροφή

Mr. PRESIDENT 4*
Πρωϊνό 209€ 139€ 295€

245€ 139€ 329€Ηµιαδιατροφή

BELGRADE CITY 3*
Πρωϊνό 199€ 139€ 269€

234€ 139€ 299€Ηµιαδιατροφή

STORY PLACE

Μη χάσετε κατά τη νυχτερινή 
περιήγηση στην πιο γραφική  
συνοικία  του Βελιγραδίου,
Skadarljia, την ευκαιρία  να βγείτε  
τις πιο ατµοσφαιρικές φωτφραφίες!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

24/10
&

26/10

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

BELGRADE CITY 4*

SAINT TEN 5*

Πρωϊνό 179€ 115€ 259€

209€ 119€ 289€

275€ 125€ 449€Πρωϊνό

Ηµιαδιατροφή

Mr. PRESIDENT 4*
Πρωϊνό 175€ 115€ 239€

205€ 115€ 269€Ηµιαδιατροφή

BELGRADE CITY 3*
Πρωϊνό 169€ 115€ 209€

194€ 115€ 235€Ηµιαδιατροφή

25/10
&

27/10

Aναχώρηση στις 05.30

5 Ηµέρες - 4 ∆ιανυκτερεύσεις  |  Aναχώρηση στις 05.30

***Στο 4ηµερο δεν περιλαµβάνεται η 4η ηµέρα

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή



1η  &  2η Ημέρα |  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΑΓΙΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ – ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ 
Συγκέντρωση το βράδυ στα γραφεία μας, γνωριμία με 
το συνοδό μας και αναχώρηση για σύνορα Ευζώνων. 
Χρόνος ελεύθερος για αγορές στα DUTY FREE, στο 
κατάστημα αφορολόγητων ειδών. Στη συνέχεια και 
περνώντας περιφερειακά από τα Σκόπια, φτάνουμε στα 
σύνορα της Σερβίας. Διέλευση των συνόρων και 
εισερχόμαστε στην Παλαιά Σερβία. Άφιξη στην 
πρωτεύουσα, το Βελιγράδι το πρωί και ξεκινάμε την 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Θα επισκεφθούμε τον 
Άγιο Σάββα, τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των 
Βαλκανίων. Το εσωτερικό του ναού είναι λίγο < ψυχρό>, 
αλλά θα ανακαλύψετε στις γωνιές του, το παλιό 
ξυλόγλυπτο τέμπλο του ιερού του Αγίου Σάββα και 
εκπληκτικά ψηφιδωτά της σερβικής αγιογραφίας. Θα 
δούμε ακόμη, το Μνημειακό κέντρο του Τίτο 
αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο και το 
Κοινοβούλιο. Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
σας προτείνουμε να ζήσετε τη νυχτερινή μαγεία της 
πόλης. Το Βελιγράδι είναι πολύ γνωστό μεταξύ άλλων 
και για τη νυχτερινή ζωή την οποία προσφέρει. 
Ανακαλύψτε και αυτή την πλευρά της πόλης, 
επισκεπτόμενοι κάποια από τα αμέτρητα κλαμπ – 
μπαράκια, καφετέριες και εστιατόρια.

3η Ημέρα | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΒΡΑΔΙΝΗ 
ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ SKADARLJIA
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη 
πρωτεύουσα της Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε από το 
σύμβολο της παλιάς πόλης, το φρούριο Καλεμέγκνταν, 
που είναι χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη 
και Σάββα και χτίστηκε στα χρόνια της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας ως οχύρωση για την προστασία από 
τους εχθρούς, τον Πύργο Nebos ja, που ήταν η φυλακή 
και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φερραίου και θα 

συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzica και Αγία 
Παρασκευή. Θα δούμε την πλατεία Δημοκρατίας, το 
Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της 
Πριγκίπισσας Ljubica, το ξενοδοχείο, σήμα κατατεθέν 
της πόλης. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος στην πόλη. 
Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον μεγάλο 
πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με καταστήματα 
για φθηνές αλλά και ποιοτικές αγορές. Εναλλακτικά, 
μπορείτε να επισκεφθείτε στο Νέο Βελιγράδι το μεγάλο 
εμπορικό κέντρο Usche, όπου θα συναντήσετε όλες τις 
γνωστές ευρωπαϊκές φίρμες. Το βράδυ θα 
πραγματοποιήσουμε μια όμορφη βόλτα στην μποέμ 
περιοχή της πόλης, την περίφημη Skadarljia, μία από τις 
ομορφότερες περιοχές, όπου η νυχτερινή ζωή διαρκεί 
μέχρι τις πρωινές ώρες και θα βρείτε εστιατόρια, bars, 
clubs. H περιοχή θα σας θυμίσει τα παλιά Λαδάδικα της 
Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη νότα στην πλακόστρωτη 
περιοχή δίνουν οι πλανόδιοι μουσικοί, οι οποίοι 
τραγουδούν παραδοσιακά σέρβικα τραγούδια.

4η Ημέρα |  ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 ΧΛΜ)
STREMSI KARLOVSI ΒΥ ΝIGHT ZEMOYN
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πόλη του Νόβισαντ, 
πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη πόλη 
της Σερβίας. Αποτελεί οικονομικό κέντρο και είναι 
ιδιαίτερα γνωστή για το πανεπιστήμιο της. Είναι 
χτισμένη στις όχθες του Δούναβη και ιδρύθηκε για να 
εξυπηρετεί ως ενδιάμεση στάση στις εμπορικές 
συναλλαγές. Στην περιήγησή μας θα δούμε το κάστρο 
Petrovaradin, με ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, την 
πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο 
και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό 
πεζόδρομο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την 
επαρχιακή πόλη Stremsi karlovsi, η οποία βρίσκεται 
μόλις 5 χλμ. από την πόλη και θα έχουμε την ευκαιρία να 
δούμε την ιστορική έδρα του Πατριαρχείου και τον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα 

BEΛΙΓΡΑΔΙ
CITY BREAK

5
ΗΜΕΡΕΣ

3 Διανυκτερεύσεις

ΔΩΡΟ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΙΟ ΓΡΑΦΙΚΗ 

ΣΥΝΟΙΚΙΑ  SKADARLJIA
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
!!!



τόπο με ιδιαίτερη πνευματική και πολιτιστική αξία δεδομένου ότι εκεί κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό 
περιοδικό του κόσμου. Κατά την διάρκεια της επιστροφής μας στο Βελιγράδι θα απολαύσουμε μια εξαιρετικής 
φυσικής ομορφιάς διαδρομή. Για το βράδυ και με το λεωφορείο μας θα πραγματοποιήσουμε μια παραδουνάβια 
πανοραμική βόλτα στην περιοχή Ζέμουν, μια από τις πιο γραφικές περιοχές της πόλης 

5η Ημέρα |  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού 
Νισάβα. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και είναι γνωστή, καθώς εδώ γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. 
Σύντομη περιήγηση στην πόλη και μετάβαση στα σύνορα Σερβίας Σκοπίων. Με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν 
για καφέ και ξεκούραση φτάνουμε στην πόλη μας το βράδυ με τα καλύτερες εντυπώσεις.

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 5 Ηµέρες - 3 ∆ιανυκτερεύσεις

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

BELGRADE CITY 4*

SAINT TEN 5*

Πρωϊνό 195€ 139€ 285€

225€ 149€ 345€

289€ 149€ 449€Πρωϊνό

Ηµιαδιατροφή

Mr. PRESIDENT 4*
Πρωϊνό 189€ 129€ 249€

214€ 139€ 275€Ηµιαδιατροφή

BELGRADE CITY 3*
Πρωϊνό 179€ 129€ 245€

204€ 129€ 269€Ηµιαδιατροφή

STORY PLACE

Μη χάσετε κατά τη νυχτερινή 
περιήγηση στην πιο γραφική  
συνοικία  του Βελιγραδίου,
Skadarljia, την ευκαιρία  να βγείτε  
τις πιο ατµοσφαιρικές φωτφραφίες!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

24/10
&

26/10
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Aναχώρηση στις 21.30



ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση το βράδυ στα γραφεία μας και 
αναχώρηση για την Βουδαπέστη. Έπειτα από τους 
απαραίτητους ελέγχους στα σύνορα των Σκοπίων και 
της Σερβίας που διασχίζουμε, φθάνουμε στη 
πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. ( Εκτιμώμενη 
ώρα άφιξης, 13.00-15.30 σύμφωνα με την κίνηση στα 
σύνορα)

2η Ημέρα |  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΟΛΗ | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ
Με την άφιξη μας, θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο 
μας, όπου θα έχουμε και χρόνο ελεύθερο για 
ξεκούραση. Στη συνέχεια θα πάρουμε μια πρώτη γεύση 
από την πόλη και έπειτα σας προτείνουμε μία  βραδινή 
κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη, παρέα με τη 
συνοδεία του ξεναγού μας και ένα ποτήρι σαμπάνια. 
Θαυμάζοντας εν πλω τα φωταγωγημένα κτίρια της 
πόλης, καλείστε να αφήσετε την μαγική αυτή πόλη να 
σας σαγηνεύσει με την απαράμιλλή ομορφιά της.

3η Ημέρα |  ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Έπειτα από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο μας, 
είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ξενάγηση της 
πόλης. Στην περιήγησή μας θα θαυμάσουμε την 
Αλυσιδωτή Γέφυρα, ένα απ’ τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα 
τη Βουδαπέστης, που ενώνει την Πέστη και τη Βούδα 
πάνω από το Δούναβη, τον Πύργο των Ψαράδων που 
κτίστηκε το 1905 για διακοσμητικούς σκοπούς και 
βρίσκεται κοντά στην εκκλησία του Αγ. Ματθαίου στην 
περιοχή του κάστρου. Αυτή η εκκλησία είναι επίσης 
γνωστή ως η εκκλησία της Κυράς. Βρίσκεται στην 
καρδιά της περιοχής του κάστρου και κτίστηκε το 13ο 
αιώνα. Επίσης θα δούμε το Κάστρο του Λόφου που 
υψώνεται 48 μέτρα πάνω από το Δούναβη, χτίσθηκε 
από τους Βούρκους της Αυστρίας του 1850-1854 με 

σκοπό να ελέγχουν την πόλη μετά την αναστολή της 
Ουγγρικής επανάστασης για την ανεξαρτησία. Σε αυτό 
το λόφο ιδρύθηκε η πόλη της Βουδαπέστης. 
Συνεχίζουμε στα αξιοθέατα της Πέστης, όπου θα δούμε 
την Πλατεία των Ηρώων, το μνημείο της χιλιετίας, το 
κτίριο του Κοινοβουλίου του 19ου αιώνα, και τον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, που είναι η 
μεγαλύτερη εκκλησία της Ουγγαρίας. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση σε τοπική ταβέρνα με 
Τσιγγάνικα Βιολιά.

4η Ημέρα |  SHOPPING THERAPY | GREAT MARKET 
HALL | PREMIUM OUTLET
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ξεκινάμε την ημέρα η 
οποία είναι αφιερωμένη στα αγαπημένα μας ψώνια. 
Όλοι θέλουμε να έχουμε κάποιο σουβενίρ για εμάς ή 
για τα αγαπημένα μας πρόσωπα από κάθε προορισμό 
που έχουμε ταξιδέψει. Το Great Market Hall στη 
Βουδαπέστη (στα ουγγρικά Nagycsarnok ή Vasarcsar-
nok) χτίστηκε το 1897 και είναι η πιο όμορφη και 
μεγαλύτερη από όλες τις αίθουσες αγοράς της 
Βουδαπέστης. Στους 3 ορόφους του Great Market Hall 
μπορείτε να προμηθευτείτε όλα τα είδη των προϊόντων: 
φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, 
φανταστικά σαλάμια, τουρσιά, φρέσκο   ψάρι, ουγγρική 
πάπρικα, κρασιά Tokaj, διάφορα παραδοσιακά 
αναμνηστικά, τσάντες, τηγάνια και γλάστρες , ακόμη 
και σπιτικά γεύματα ή ουγγρικά σνακ όπως το Langos 
στους πάγκους και τα εστιατόρια του επάνω ορόφου. 
Συνεχίζουμε την ημέρα μας βγαίνοντας λίγο έξω από 
την πόλη της Βουδαπέστης. Εκεί θα επισκεφθούμε το 
ιδανικότερο σημείο για ψώνια στην Ουγγαρία, το 
Premium Outlet. Ο χώρος διαθέτει πάνω από 120 
καταστήματα επώνυμων brands και συνεχώς ισχύουν 
εκπτωτικές τιμές, επίσης υπάρχουν αρκετές επιλογής 
για φαγητό και χαλάρωση. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στην πόλη της Βουδαπέστης.
 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ
SHOPPING THERAPY

6
ΗΜΕΡΕΣ

4 ΔιανυκτερεύσειςΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

5η Ημέρα |  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ | ΣΡΕΜΣΚΙ 
ΚΑΡΛΟΒΤΣΙ | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας στα ξενοδοχείο 
αναχωρούμε για το Νόβισαντ, την πρωτεύουσα της 
Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. 
Αποτελεί οικονομικό κέντρο και είναι ιδιαίτερα γνωστή 
για το πανεπιστήμιο της. Είναι χτισμένη στις όχθες του 
Δούναβη και ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί ως ενδιάμεση 
στάση στις εμπορικές συναλλαγές. Στην περιήγησή μας 
θα δούμε το κάστρο Petrovaradin, με ωραία θέα στον 
ποταμό Δούναβη, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό 
ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον 
κεντρικό πεζόδρομο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
την επαρχιακή πόλη Stremsi karlovsi, η οποία βρίσκεται 
μόλις 5 χλμ. από την πόλη και θα έχουμε την ευκαιρία να 
δούμε την ιστορική έδρα του Πατριαρχείου και τον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα 
τόπο με ιδιαίτερη πνευματική και πολιτιστική αξία 
δεδομένου ότι εκεί κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό 
περιοδικό του κόσμου. Κατά την διάρκεια της άφιξης 
μας στο Βελιγράδι θα απολαύσουμε μια εξαιρετικής 
φυσικής ομορφιάς διαδρομή

6η Ημέρα |  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και σύντομη περιήγηση στην 
όμορφη πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το
φρούριο Καλεμέγκνταν, κτισμένο στη συμβολή των 
ποταμών Δούναβη και Σάβου, τον Πύργο Νεμπόισα 
(Kula Nebojša), που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου 
του Ρήγα Φεραίου, τις εκκλησίες Ruzica και Αγίας 
Παρασκευής, την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό 
Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας 
Ljubica, τον ναό του Αγίου Σάββα, τον μεγαλύτερο 
ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων, το Μνημειακό Κέντρο 
του Τίτο, αφιερωμένο στον μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο 
και το Κοινοβούλιο. Αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη 
στην οποία θα φτάσουμε το βράδυ με τις καλύτερες 
εντυπώσεις.

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

City Ring 3*
Κεντρικό Πρωϊνό 249€

285€

199€

219€

389€

419€
25/10

Marmara 4*
Κεντρικό Πρωϊνό

Aναχώρηση 21.306 Ηµέρες - 4 ∆ιανυκτερεύσεις

STORY PLACE
Η διανυκτέρευση στο Βελιγράδι πραγµατοποιείται µε πρωϊνό 
στο ξενοδοχείο THEATER 4*

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Φωτογραφηθείτε στην Αλυσιδωτή
Γέφυρα, ένα απ’ τα πιο δηµοφιλή
αξιοθέατα τη Βουδαπέστης που
ενώνει την Πέστη και τη Βούδα
πάνω από το ∆ούναβη!  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ - ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ
ΠΙΟ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ!

6
ΗΜΕΡΕΣ

ΤΣΕΣΜΕ 
ΕΦΕΣΟΣ
ΑΪΒΑΛΙ

ΠΕΡΓΑΜΟΣ
ΠΑΜΟΥΚΚΑΛΕ

1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΜΥΡΝΗ, ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ
Συγκέντρωση το απόγευμα στο λιμάνι, γνωριμία με το συνοδό μας και τακτοποίηση στο σύγχρονο πλοίο της 
LEVANTE FERRIES. Άμεση απευθείας αναχώρηση για την πόλη της Σμύρνης. Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας 
στους πολυτελείς χώρους του καραβιού.

2η Ημέρα |  ΣΜΥΡΝΗ ΠΕΡΓΑΜΟΣ, ΑΙΒΑΛΙ, ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Προσεγγίζοντας το πρωί, αγναντεύουμε την όμορφη πρωτεύουσα της Ιωνίας, την πόλη που έσωσε και διατήρησε την 
ελληνική κληρονομιά της Ιωνίας, το κέντρο που άπλωσε το Χριστιανισμό στη χώρα ολόκληρη, την πόλη των αγίων και 
των μαρτύρων της Ορθοδοξίας, που είναι αμφιθεατρικά χτισμένη στις πλαγιές του όρους Σίπυλου. Μετά τις 
συνοριακές διαδικασίες, επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο και κατευθυνόμαστε βόρεια στην πόλη που αποτέλεσε την 
πρωτεύουσα του βασιλείου της Περγάμου, κέντρο τεχνών και γραμμάτων στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο. 
Βλέπουμε εκεί τα ερείπια της Κόκκινης Βασιλικής, ξεναγούμαστε στο Ασκληπιείο, γνωστό ιατρικό κέντρο της εποχής 
ακμής της πόλης. Επόμενος προορισμός μας, το ακέραιο και γοητευτικό Αϊβαλί, το οποίο μας ανακαλεί μνήμες του 
νεότερου Ελληνισμού. Περπατάμε στην παλιά πόλη 
βλέποντας παλιά ελληνικά σπίτια, απολαμβάνουμε 
έναν καφέ στο στέκι του Μπαλή και βέβαια, 
απαραίτητη η επίσκεψή μας στη Χώρα, τη μεγαλύτερη 
κωμόπολη στο μεγαλύτερο νησί των Μοσχονησίων, του 
νησιωτικού συμπλέγματος ανάμεσα στη Λέσβο και το 
Αιβαλί. Ο ναός των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, σήμερα 
μουσείο, μας εντυπωσιάζει. Όπως και η βόλτα στη 
γραφική αγορά, στην όμορφη παραλία. Χρόνος 
ελεύθερος και το απόγευμα επιστροφή στη Σμύρνη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

3η Ημέρα |  ΣΜΥΡΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ, ΕΦΕΣΟΣ, ΚΙΡΚΙΝΤΖΕ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην 
παραλία της Σμύρνης, εκεί που διαδραματίστηκε η 
τελευταία πράξη της Μικρασιατικής καταστροφής. Στη 
βόλτα μας θα δούμε την πλατεία Κονάκ, εκεί όπου 
δεσπόζει ο περίφημος Πύργος του ρολογιού, το σήμα 
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ΕΙΚΟΝΕΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΣΣΑ ! ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΓΕΜΑΤΟ 
ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ ΠΟΥ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΜΑΓΕΙΑ ΠΟΥ 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΗΣ ΣΤΕΝΟ! ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΣ ΣΜΥΡΝΗ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΠΟΛΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΕΣΣΟ, ΤΗΝ ΠΕΡΓΑΜΟ, ΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΤΣΕΣΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΑΙΒΑΛΙ !



κατατεθέν της πόλης και μέσα από τα δαιδαλώδη 
γραφικά δρομάκια της περιοχής θα φθάσουμε στο 
Kemeralti bazaar, όπου θα απολαύσουμε τη μαγική 
ατμόσφαιρα μιας υπαίθριας αγοράς, που σφύζει από 
ενέργεια και ζωή. Θα δούμε ακόμη το Χισάρ Τζαμί, το 
παλαιότερο τζαμί της Σμύρνης και θα καταλήξουμε 
στην παλιά ελληνική συνοικία, όπου θα δούμε το 
ελληνικό προξενείο. Τέλος, θα δούμε το βελούδινο 
κάστρο της Σμύρνης (Καντιφέ Καλέ) με τη μαγική θέα. 
Τελειώνοντας, ξεκινάμε μια περιήγηση προς τα νότια. 
Διασχίζοντας το γνωστό προάστιο της Σμύρνης 
Μπορνόβα, φθάνουμε στον αρχαιολογικό χώρο της 
Εφέσου, τον πιο επισκέψιμο τόπο της Τουρκίας. 
Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής περιόδου αποκατεστημένα 
ευρήματα, προκαλούν το θαυμασμό μας. Στη συνέχεια, 
ανηφορίζουμε στον Κιρκιντζέ, την ιστορία του χωριού 
που μας  περιγράφει η Διδώ Σωτηρίου στο βιβλίο της, 
Τα Ματωμένα Χώματα. Έχουμε ελεύθερο χρόνο και το 
βράδυ επιστροφή στη Σμύρνη. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

4η Ημέρα |  ΣΜΥΡΝΗ- ΠΑΜΟΥΚΑΛΕ
Μετά το πρόγευμά μας, προαιρετικά μπορούμε να 
επισκεφθούμε, ένα μοναδικό γεωλογικό και όχι μόνο 
φαινόμενο, το Παμούκκαλε, το κάστρο του βαμβακιού, 
όπως εξηγείται. Οι ασβεστολιθικές κατακαθιζήσεις, 
έχουν δημιουργήσει μπαλκόνια, τις λεγόμενες 
τραβερτίνες. Στον ίδιο χώρο και η Ιεράπολη, γνωστή της 
ελληνιστικής περιόδου πόλη. Ξεναγούμαστε στον 
αρχαιολογικό χώρο, περπατάμε στα νερά των 
τραβερτίνων, θαυμάζουμε το εντυπωσιακό τοπίο. 
Επιστρέφουμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο, δειπνούμε 
και διανυκτερεύουμε. Το βράδυ σας προτείνουμε να 
περπατήσετε το παραλιακό μέτωπο της πόλης που είναι 
γεμάτο μαγαζιά.

5η & 6η  Ημέρα |  ΣΜΥΡΝΗ – ΤΣΕΣΜΕ – ΑΛΑΤΣΑΤΑ – 
ΒΟΥΡΛΑ – ΣΜΥΡΝΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρόγευμά μας, αποχαιρετούμε το ξενοδοχείο 
μας και ξεκινάμε για μια περιπλάνηση στη χερσόνησο της 
Ερυθραίας, όπου υπήρχαν μερικές από τις πόλεις της 
ένδοξης Ιωνικής Δωδεκάπολης. Πρώτος μας σταθμός, το 

Τσεσμέ, ένα από τα τουριστικά κέντρα της Τουρκίας καθώς 
και παραθεριστικός προορισμός για τους κατοίκους της  
Σμύρνης. Θαυμάζουμε εκεί το βενετσιάνικο κάστρο που 
δεσπόζει πάνω από το λιμάνι, έχουμε ελεύθερο χρόνο στο 
γραφικό πεζόδρομο της πόλης. Επόμενος προορισμός μας 
τα Αλάτσατα, μια πραγματική αποκάλυψη: χώροι 
αναψυχής που συνδυάζουν τη μοντέρνα αισθητική με την 
προστασία της παλιάς αρχιτεκτονικής. Απαραίτητη η 
επίσκεψή μας στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου, σήμερα 
τεμένους. Επόμενη στάση, στη Σκάλα των Βουρλών, όπου 
βρίσκονταν οι αρχαίες Κλαζομεναί, πατρίδα του 
φιλόσοφου Αναξαγόρα. Εκεί και η εξοχική κατοικία του 
νομπελίστα λογοτέχνη, Γιώργου Σεφέρη. Επιστρέφοντας 
στη Σμύρνη, περνάμε από το προάστιο του Κορδελιού, και 
κατευθυνόμαστε στο λιμάνι της Σμύρνης. Επιβιβαζόμαστε 
στο πλοίο, αποχαιρετούμε με πολλές σκέψεις και 
αναμνήσεις τη Σμύρνη, φθάνοντας το πρωί, στο λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης.

Περιλαµβάνονται: 

Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο  της επιλογής σας
Ηµιδιατροφή καηθηµερινά ( 3 πρωινά &  ∆είπνα )
Μεταφορές – περιηγήσεις, σύµφωνα µε το πρόγραµµα της εκδροµής 
Αρχηγός – Συνοδός του γραφείου

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε τετράκλινες εσωτερικές καµπίνες ΑΒ4
Επιβάρυνση ∆ίκλινης Καµπίνας 38ε / διαδροµή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

379€ 159€ 458€

489€ 169€ 659€

26/10

ANEMON IZMIR 4*
Ηµιδιατροφή

MOVENPICK 5*
Ηµιδιατοφή

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Τιµή σε
δίκλινο

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Τιµή σε
τρίκλινο

6 Ηµέρες

Εταιρία

Θεσσαλονίκη-Σµύρνη
19:00-08:30
Επιστροφή

Σµύρνη-Θεσσαλονίκη
19:00-08:30

LEVANTE FERRIES
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ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΕΚΛΕΚΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
26.10

8
ΗΜΕΡΕΣ

Στην 8ήμερη Κρουαζιέρα “Εκλεκτό Αιγαίο” θα ακολουθήσεις τα βήματα 
των Ρωμαίων, των Ενετών και των Οθωμανών που θα ζωντανέψει χιλιάδες 
χρόνια ιστορίας. Ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, τη δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, θα βρεθείς στο λιμάνι του Βόλου, όπου θα 
έχεις την ευκαιρία να χαλαρώσεις σε ένα από τα τοπικά εστιατόρια ή και 
να επισκεφθείς τα Μετέωρα. Μετά το Βόλο θα επισκεφθείς ένα από τα 
αγαπημένα μας ελληνικά νησιά, τη Σαντορίνη. Μια ολόκληρη μέρα εκεί θα 
κάνει την παραμονή σας εκεί, μια υπέροχη ανάμνηση, καθώς με τη 
δωρεάν εκδρομή στο χωριό της Οίας να σας περιμένει μόλις 
αποβιβαστείς, θα μείνεις για να δεις και το πιο διάσημο ηλιοβασίλεμα του 
κόσμου. Στον Πειραιά, αξίζει να κάνεις τη βόλτα σου στο λιμάνι ή να 
ανέβεις στο κέντρο της Αθήνας και να κάνεις τη βόλτα σου στα 
Αναφιώτικα της Πλάκας. ταξιδέψεις στην Κωνσταντινούπολη, με μια 
διανυκτέρευση στην πόλη θα έχεις αρκετό χρόνο για να την εξερευνήσεις 
και να επωφεληθείς από τη δωρεάν κρουαζιέρα στο Βόσπορο και μια 
επίσκεψη στη διάσημη αγορά μπαχαρικών. Επόμενος προορισμός η 
Καβάλα, εκεί όπου στους Αρχαίους Φιλίππους βαφτίστηκε η πρώτη 
Ελληνίδα και Ευρωπαία Χριστιανή, η Λυδία.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26/10 - 19:00 
 ΠΡΟΓΡΑΜMA & ΩΡΑΡΙΑ

ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Η ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΚΑΤΟΥΣ  (ΚΑΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΟΣ)
ΔΩΡΕΑΝ 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ & ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  19.00
ΠΕΜΠΤΗ    ΒΟΛΟΣ   08.00   18.30 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  09.00   20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ    ΠΕΙΡΑΙΑΣ   07.00   15.00
ΚΥΡΙΑΚΗ    ΚΩΝ/ΠΟΛΗ  15.00   ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ    ΚΩΝ/ΠΟΛΗ    18.00
ΤΡΙΤΗ     ΚΑΒΑΛΑ   11.00   20.00
ΤΕΤΑΡΤΗ    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   08.00

ΗΜΕΡΑ    ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ  ΩΡΑ   ΩΡΑ 
     ΑΦΙΞΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  

ΕΠΙΛΕΓΩ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΓΙΑΤΙ
...

Είναι all inclusive, στην τιμή περιλαμβάνονται εκτος  
από τα φαγητα, ακόμα και τα ποτά…

Είναι value for money… 
Υπολογίστε τα κοστη για μεταφορές

και μετακινησεις,  διαμονή και διατροφή
στα νησια του Αιγαιου  και θα καταλαβετε

πως μια κρουαζιερα συμφερει πολύ.

Οι τιμες είναι σταθερες χωρις διακυμάνσεις.
Δεν υπαρχουν κρυφες χρεωσεις, η τιμη που 

θα πληρωσετε είναι τελικη τιμη!

Θα  επισκεφτούμε την Κωνσταντινούπολη και 
μάλιστα με διανυκτέρευση!

Θεωρείται από τους ασφαλέστερους τρόπους 
διακοπών γιατί είναι ένας ελεγχόμενος χώρος
όπου τηρείται κάθε έλεγχος για τον Covid-19

Με την επιβεβαιωση της κρατησης σας δινουμε 
αμεσα και τον αριθμο της καμπινας σας.

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

ΓΙΑ ΝΑ ΘΑΥΜΑΣΕΤΕ
ΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

ΣΤΗΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
Απαραίτητη προϋπόθεση για όλους τους επισκέπτες άνω των 12 ετών είναι να είναι εμβολιασμένοι, ενώ για τους επισκέπτες κάτω 
των 12 ετών είναι απαραίτητη η προσκόμιση αρνητικού rapid τεστ, το οποίο θα έχει διεξαχθεί 48 ώρες πριν από την επιβίβαση τους.  
Δείτε αναλυτικά εδώ τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον COVID-19... https://celestyal.com/el/protokolla-elladas-krouazieras/
TAΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Εάν είστε Έλληνας υπήκοος, για το ταξίδι σας θα χρειαστείτε ταυτότητα νέου τύπου (με λατινικούς χαρακτήρες) ή διαβατήριο σε 
ισχύ. Τα παιδιά που δεν έχουν ταυτότητα και ταξιδεύουν και με τους δύο γονείς τους χρειάζονται διαβατήριο σε ισχύ. Τα παιδιά 
που συνοδεύονται από ένα γονέα πρέπει να έχουν την γραπτή συγκατάθεση του έταιρου γονέα για να μπορέσουν να ταξιδέψουν. 
Τα παιδιά που ταξιδεύουν με λοιπούς συγγενείς θα πρέπει να έχουν την γραπτή συγκατάθεση και των δύο γονέων για να 
μπορέσουν να ταξιδέψουν.  Δείτε αναλυτικά εδώ... https://celestyal.com/el/taxidiotika-eggrafa/ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ 
Μπορείτε να κάνετε ακύρωση χωρίς ακυρωτικά 90 ημέρες πριν από την αναχώρηση. Σε περίπτωση ακύρωσης από 89 έως και 30 
ημέρες πριν από την αναχώρηση δεν επιστέφεται το ποσό της προκαταβολής. Σε περίπτωση ακύρωσης από 29 ή λιγότερες ημέρες 
πριν την αναχώρηση υπάρχουν 100% ακυρωτικά και επιστέφεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στα λιμενικά τέλη. Υπάρχει 
δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού έως 30 ημέρες πριν την αναχώρηση.

ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΙΠΝΟ ΕΝ ΠΛΩ
Η all-inclusive κρουαζιέρα στη Μεσόγειο με την Celestyal Cruises δεν είναι μόνο μια περιπέτεια σε ρομαντικούς προορισμούς, 
αλλά και ένα συναρπαστικό γαστρονομικό ταξίδι. Η άρτια εκπαιδευμένη ομάδα των σεφ μας ετοιμάζει με αγάπη μια απολαυστική 
ποικιλία από εξαιρετικές συνταγές χρησιμοποιώντας φρέσκα, τοπικά υλικά που προμηθευόμαστε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 
Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια παρουσιάζουμε στους επιβάτες μας την αυθεντική κουζίνα μας και σας προσκαλούμε να γευθείτε τις 
υπέροχες γεύσεις της Μεσογείου, της Ασίας και της Βόρειας Αφρικής. Απολαύστε τρία υγιεινά γεύματα την ημέρα που 
σερβίρονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και δώστε τις παραγγελίες σας για ειδικές διατροφικές απαιτήσεις στο 
προσωπικό μας.
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΠΟΤΑ
Με το πακέτο απεριόριστων ποτών μπορείτε να απολαύσετε μια ποικιλία από κλασικά ποτά πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Με 
απεριόριστα προνόμια κατανάλωσης αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, μπορείτε να απολαύσετε ελεύθερα τα αγαπημένα 
σας ποτά στα καλαίσθητα σαλόνια μας, γύρω από την πισίνα, θαυμάζοντας το ηλιοβασίλεμα από το κατάστρωμα.
Μπορείτε να διαλέξετε από προσεκτικά επιλεγμένα κλασικά ποτά, όπως μπίρες, τοπικά κρασιά, μη αλκοολούχα κοκτέιλ, 
αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, εξωτικά τσάγια και καφέ, καθώς και μια ειδική ποικιλία από απολαυστικά ελληνικά ποτά.
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΕΝ ΠΛΩ
Το πλούσιο καθημερινό πρόγραμμα ψυχαγωγίας εν πλω υπόσχεται να σας προσφέρει μια διασκεδαστική εμπειρία
κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο πλοίο. Μπορεί μάλιστα να ανακαλύψετε ένα νέο πάθος! Απελευθερώστε τη 
δημιουργικότητά σας και εκτονωθείτε με ένα διαδραστικό μάθημα τέχνης και χειροτεχνίας, μάθετε να χορεύετε συρτάκι, 
καλαματιανό και μπάλο ή παρακολουθήστε μαθήματα ελληνικής γλώσσας και εξασκήστε τις νέες σαςδεξιότητες με τους ντόπιους 
στο επόμενο λιμάνι. Επίσης, σας προσφέρουμε διασκεδαστικές δραστηριότητες όπως μπριτζ και μπίνγκο, γυμναστική και 
αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και μαθήματα Zumba. Και μην χάσετε τις ζωντανές παρουσιάσεις από τον έμπειρο σεφ μας ο 
οποίος σας δείχνει πώς μαγειρεύονται οι λαχταριστές συνταγές από τον μπουφέ και το μενού α λα καρτ.

3 449€ΙΑ Εσωτερική

4, 5 449€ΙΒ Εσωτερική

6,7 449€IC Εσωτερική

2 / 6 599€XA / XBO Εξωτερική

3, 5, 6 699€XB Εξωτερική

3, 4 719€XC Εξωτερική

6, 7 749€XD Εξωτερική

6, 7 1449€SBJ Εξωτερική

6 1559€S Εξωτερική

7 1769€SB Εξωτερική

6 2029€SG Εξωτερική

Κατηγορία
καµπίνας Θέση Κατάστρωµα Τιµή ανά άτοµο

σε ευρώ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26/10 - 19:00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τιμή κατ’ άτομο για 3ο & 4ο παιδί (0-11 ετών) 
369 ευρώ (σε όλες τις κατηγορίες καμπινών)

Τιμή κατ’ άτομο για 3ο & 4ο ενήλικα 
549 ευρώ (σε όλες τις κατηγορίες καμπινών και κατόπιν ζήτησης)

Τιμή για βρέφος κατω των 2 ετων : 289 ευρω (μονο λιμενικα τελη)

Επιβάρυνση μονόκλινου : καμία επιβάρυνση στην τιμή της 
εσωτερικής και εξωτερικής καμπίνας και 70% στην τιμή

της σουίτας (αφαιρουμένων των λιμενικών τελών 289€) 

Οι παραπάνω τιμές είναι σε ευρώ ανά άτομο σε δίκλινη  καμπίνα, 
οι τιμές των παιδιών ισχύουν σε καμπίνα με 2 ενήλικες. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 42 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

Για την επιβεβαίωση της κράτησης απαιτείται προκαταβολή 
250€ ευρώ ανά καμπίνα και εξόφληση 30 ημέρες πριν την αναχώρηση. 

Για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα 
μικρότερο των 30 ημερών απαιτείται άμεση εξόφληση.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Τα Λιμενικά Τέλη (289€)  |  Διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας  |  Διατροφή all inclusive - Πρωινό + γεύμα + δείπνο καθημερινα
Πακέτο απεριόριστων ποτών αλκοολούχων και μη (+καφέδες, νερά, αναψυκτικά)  |  Διασκέδαση εν πλω με πλήρες πρόγραμμα ψυχαγωγίας 
Είσοδος σε πισίνα και γυμναστήριο  |  Φιλοδωρήματα  |  Εκδρομή στην Κων/πολη  | Εκδρομή στη Σαντορινη
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ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ

1η Ημέρα |  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΒΟΛΟΣ, ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, 
ΠΟΡΤΑΡΙΑ, ΧΑΝΙΑ 
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Με 
ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην πόλη του Βόλου 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία για μια βόλτα στο κέντρο 
της πόλης καθώς και το παραλιακό μέτωπο.   
Συνεχίζουμε με αναχώρηση για την γραφική 
Μακρυνίτσα, το μπαλκόνι του Πηλίου, με πανέμορφη 
θέα στον Παγασητικό. Ακολουθεί επίσκεψη και 
περιήγηση στη Πορταριά και τα γραφικά της σοκάκια.  
Τελευταίος μας προορισμός για την σημερινή ημέρα τα 
υπέροχα Χάνια. Ένας οικισμός χτισμένος σε ένα από τα 
υψηλότερα σημεία του Πηλίου, σε υψόμετρο 1.200 
μέτρων. Ο ορεινός αυτός οικισμός,  είναι το σταυδρόμι 
που ενώνει το δυτικό με το ανατολικό Πήλιο. Ολόκληρο 
το χωριό είναι στην κυριολεξία βυθισμένο στις οξιές και 
στα έλατα. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση. 

2η Ημέρα |   ΜΗΛΙΕΣ, ΒΥΖΙΤΣΑ, ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ, ΧΑΝΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε με προορισμό τα 
Άνω Λεχώνια προκειμένου να επιβιβαστούμε στο 
τρενάκι Μουτζούρης. Θα ακολουθήσουμε μια από τις 
πιο στενές σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο (60 
εκατοστά), η οποία φιλοξενεί τα 4 βαγόνια του  
«Μουτζούρη»  όπως λεγόταν κάποτε το τρενάκι του 
Πηλίου για να δηλώσει την ατμοκίνηση και τον καπνό 
που άφηνε στο πέρασμά του. Με ενδιάμεση στάση στη 
Άνω Γαζέα, φτάνει στης Μήλιες όπου θα έχουμε χρόνο 
να περπατήσουμε στην όμορφη πλατεία με τα γραφικά 
ταβερνάκια. Επόμενος σταθμός η Βυζίτσα ένα από τα 
πιο καλοδιατηρημένα χωριά του Πηλίου. Συνεχίζουμε 
για την γραφική Τσαγκαράδα με την μοναδική θέα και 
την όμορφη πλατεία.  Στη συνέχεια επιστροφή στα 
Χάνια και το ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ

3
ΗΜΕΡΕΣ
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

3η Ημέρα |  ΠΟΡΤΑΡΙΑ, ΛΙΤΟΧΩΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετά την φόρτωση των αποσκευών θα αναχωρήσουμε κατευθυνόμενοι προς τον οικισμό 
της Πορταριάς για μια τελευταία βόλτα. Ακολούθως θα μεταβούμε στην πόλη του Βόλου όπου και θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο. Τέλος αναχωρούμε με προορισμό το Λιτόχωρο. Γραφικό, σκαρφαλωμένο στις πλαγιές του 
Ολύμπου. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα. Στην συνέχεια αναχώρηση με προορισμό την πόλη μας και άφιξη με 
ενδιάμεσες στάσεις.

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

 Chania 3*
Χάνια Πρωϊνό 149€ 119€ 189€28/10

3 Ηµέρες - 2 ∆ιανυκτερεύσεις

STORY PLACE

Μια από τις πιο στενές 
σιδηροδροµικές γραµµές στον 
κόσµο (60 εκατοστά) φιλοξενεί τα 4 
βαγόνια του «Μουτζούρη», όπως 
λεγόταν κάποτε το τρενάκι του 
Πηλίου και η διαδροµή του
είναι το ιδανικό story place!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής
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φάρο του, στην πρώτη ευρωπαϊκή πόλη που συναντάμε 
με την άφιξή μας στην Ελλάδα. Το σήμα κατατεθέν της 
πόλης, ο φάρος 27 μέτρα ύψος, 6 όροφοι με πέτρινα 
σκαλοπάτια, φως ακτίνας 23 μιλίων. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Θα πραγματοποιήσουμε μια περιήγηση για 
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ με απεριόριστη 
κατανάλωση ποτών και αναψυκτικών. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα |  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ, 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΣΜΟΣΩΤΕΙΡΑ, ΚΑΣΤΡΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, 
ΣΟΥΦΛΙ
Πρωινό σε πλούσιο μπουφέ στο ξενοδοχείο και 
αναχωρούμε κατευθυνόμενοι προς το Δέλτα του 
Έβρου, το οποίο αποτελεί ταξίδι-σταθμό για τους 
ιπτάμενους επισκέπτες του. Ένας πίνακας ζωγραφικής, 
φτιαγμένος από τη φύση με χρώματα Ελλάδας. Στο 
Δέλτα του Έβρου, θα ζήσουμε μία από τις δυνατότερες
φυσιολατρικές εμπειρίες. Γλυκό και αλμυρό νερό 
ανακατεύονται δημιουργούν έναν βιότοπο μοναδικής 
αξίας, καταφύγιο για μεγάλους πληθυσμούς υδρόβιων 
πουλιών, αλλά και ζωτικό χώρο συγκέντρωσης και 
ανάπαυσης. 300 από τα 400 είδη πουλιών της Ελλάδας 
περνούν από εδώ, ενώ στον ποταμό Έβρο έχουν βρεθεί 
46 είδη ψαριών, 7 είδη αμφίβιων, 21 είδη ερπετών και 
περισσότερα από 40 είδη θηλαστικών. Συνεχίζουμε την 
περιήγηση μας με το μοναδικό ναό της Παναγίας της 
Κοσμοσώτειρας, δίπλα στη γέφυρα που χαράζει τα 
σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Το  εκκλησιαστικό αυτό 
μνημείο βρίσκεται στις Φέρες (αρχαία Βήρα), μαζί με 
τα λιγοστά ερείπια της ομώνυμης μονής. Χτίστηκε στα 
μέσα του 12ου αιώνα και αποτελεί λαμπρό δείγμα 
βυζαντινής ναοδομίας – και φυσικά σημαντικό 
αξιοθέατο της περιοχής. Ακολουθεί επίσκεψη στο 
παραδοσιακό Σουφλί, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 
και τα κουκουλόσπιτα με την αίγλη προηγούμενων 
αιώνων! Με τέσσερα εντυπωσιακά μουσεία, αλλά και 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

1η Ημέρα |  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΞΑΝΘΗ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Πρώτη 
μας μεγάλη στάση θα πραγματοποιηθεί στο Πόρτο 
Λάγος. Το κάπως «εξωτικό» όνομα, που παραπέμπει σε 
λατινόφωνο λιμάνι κάπου στον Ατλαντικό, αλλά και το 
ειδυλλιακό υδάτινο τοπίο, χαρίζουν στο Πόρτο Λάγος 
έναν πραγματικά ξεχωριστό χαρακτήρα. Τα δύο 
στοιχεία που θαυμάζει κανείς ερχόμενος στο Πόρτο 
Λάγος είναι αφενός τα πλήθη των ροζ πτηνών 
φλαμίνγκο που αράζουν στα νερά του, αφετέρου το 
μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Ο τόπος αυτός είναι 
συνυφασμένος με το εντυπωσιακό μοναστικό κτίσμα 
του Αγίου Νικολάου και το άλλο μικρότερο παρεκκλήσι 
όπου βρίσκεται αντίγραφο της ιεράς εικόνας της 
Παναγίας της Παντάνασσας. μοναστικά αυτά κτίσματα, 
που αποτελούν Μετόχι της Μονής Βατοπεδίου του 
Αγίου Όρους, επικοινωνούν τόσο μεταξύ τους όσο και 
με τη στεριά με εντυπωσιακές ξύλινες γέφυρες που 
κατασκευάστηκαν μέσα στη λίμνη. Συνεχίζουμε την 
διαδρομή μας με προορισμό την Ξάνθη και την Παλιά 
Πόλη. Μια βόλτα στην αίγλη και στη φινέτσα είναι η 
βόλτα στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης. Στα λιθόστρωτα 
σοκάκια και στα αρχοντικά των πλούσιων καπνεμπόρων,
τα ίχνη μιας δοξασμένης εποχής. Στα πολύχρωμα 
σπίτια με τους ζωγραφισμένους τοίχους, στα ξύλινα 
παράθυρα, στα αετώματα και στους μικρούς κήπους η 
αίγλη αναβιώνει. Στο εσωτερικό τους, έπιπλα με το 
βάρος του κύρους και την τέχνη ζωντανή σε βιτρό και 
σκαλισμένες πόρτες. Απαραίτητες στάσεις: το 
Δημαρχείο που κτίστηκε το 1830, η Δημοτική 
Πινακοθήκη στην οδό Ορφέως και το Λαογραφικό 
Μουσείο της Ξάνθης. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και 
αγορές. Τελευταίος μας προορισμός για την σημερινή 
ημέρα, η πόλη της Αλεξανδρούπολης. Από Ασία προς 
Ευρώπη. Έβρος. Πρώτος σταθμός: Αλεξανδρούπολη. Το 
μεγαλύτερο λιμάνι της Θράκης μας υποδέχεται με τον 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

27/10

3 Ηµέρες - 2 ∆ιανυκτερεύσεις

4 Ηµέρες - 3 ∆ιανυκτερεύσεις

STORY PLACE

Βρείτε στην παραλία της 
Αλεξανδρούπολης το selfie spot 
στη µορφή των γραµµάτων «AXD» 
καθώς αποτελεί το ιδανικό story 
place!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

255€ 185€ 319€

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

Ramada Plaza by
Wyntham Thraki 5* 

Ramada Plaza by
Wyntham Thraki 5* 

Hµιδιατροφή
&

∆ωρεάν τα ποτά
κατα τη διάρκεια
των γευµάτων

Hµιδιατροφή
&

∆ωρεάν τα ποτά
κατα τη διάρκεια
των γευµάτων

28/10 185€ 139€ 229€

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

πολλά   νόστιμα τοπικά εδέσματα, λουκάνικα χωριάτικα, 
καβουρμά, τσίπουρο και κρασί, το Σουφλί αξίζει την 
επίσκεψη μας. Ελεύθερος χρόνος. Θα κατευθυνθούμε 
προς το Διδυμότειχο και συγκεκριμένα στο Κάστρο του 
Διδυμοτείχου, το οποίο είναι το σημαντικότερο στην 
Θράκη. Βρίσκεται στην κορυφή του λόφου Καλέ που 
δεσπόζει στην πόλη του Διδυμοτείχου. Τα δείγματα της 
οικοδόμησης των τειχών, μαρτυρούν την ύπαρξη του 
κάστρου πολύ πριν από τους Βυζαντινούς χρόνους. Για 
το λόγο αυτό θεωρείται ότι η ύπαρξη του κάστρου, με τη 
σημερινή του μορφή, χρονολογείται από τον 6ο αιώνα. 
Περιήγηση στο Διδυμότειχο. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ με 
απεριόριστη κατανάλωση ποτών και αναψυκτικών. 
Μετάβαση στο κέντρο της πόλης για βραδινή βόλτα. 
Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα |  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
Πρωινό σε πλούσιο μπουφέ στο ξενοδοχείο και 
αναχωρούμε με προορισμό την Αδριανούπολη. Θα 
επισκεφτούμε το Ζάππειο Παρθεναγωγείο και το 
Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο που ιδρύθηκε το 1872. Θα 
γνωρίσουμε τα μνημεία της δεύτερης κατά σειρά 
πρωτεύουσας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
ξεκινώντας από το Σελιμιγιέ Τζαμί  Ένα από τα 
σημαντικότερα μνημεία στην Τουρκία, χτισμένο από 
τον Μιμάρ Σινάν, τον πιο σημαντικό αρχιτέκτονα της 
Οθωμανικής περιόδου. H ανέγερσή του στάθηκε για 
τον Σινάν μια μεγάλη πρόκληση, αφού οι χριστιανοί 
αρχιτέκτονες θεωρούσαν αδύνατο να κατασκευαστεί  

θόλος μεγαλύτερος από εκείνον της Αγίας Σοφίας ενώ 
οι 4 μιναρέδες φαίνονται από πολύ μακριά σε όποιο 
σημείο της πόλης και αν σταθείς. Σήμερα 
προστατεύεται από την UNESCO ως μνημείο 
πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργεί ως μουσείο. 
Θα δούμε το Eski Camii και το «Pουστέμ Πασά K
αραβάν Σεράι», ένα παραδοσιακό ξενοδοχείο, κτίσμα 
του 15ου αιώνα που λειτουργούσε ως χάνι. Τέλος θα 
θαυμάσουμε το Εθνολογικό – Αρχαιολογικό μουσείο 
Τέχνης με εκθέματα από την Ελληνική, Βυζαντινή και 
Οθωμανική περίοδο. Χρόνος ελεύθερος στο 
μεγαλύτερο Τσαρσί της πόλης, την αγορά του Αλή 
Πασά καθώς και στον πεζόδρομο Saraclar. Επιστροφή 
στην Αλεξανδρούπολη. Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ με 
απεριόριστη κατανάλωση ποτών και αναψυκτικών. 
Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα |  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 
ΚΑΒΑΛΑ, ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΓΓΙΤΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχωρούμε για τη Κομοτηνή που 
συνδυάζει το μοντέρνο με το παραδοσιακό, Η πόλη που 
ξεχωρίζει για την κουλτούρα της, την συνύπαρξη λαών 
καιθρησκειών. Στην συνέχεια αναχώρηση για την 
Καβάλα. Θα επισκεφθούμε το ιστορικό Ιμαρέτ, ένα από 
τα σημαντικότερα οθωμανικά μνημεία στην Ελλάδα. 
Θα δούμε ακόμη τις επιβλητικές αψίδες, έμβλημα της 
πόλης της Καβάλας. Υπήρξαν μέρος ενός συστήματος 
ύδρευσης που μετέφερε νερό στο βράχο της Παναγίας. 
Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης. και 
αναχώρηση για την πόλη μας. 

Στην 3ήµερη εκδροµή δεν πραγµατοποιείται η 3η ηµέρα

*Στην 4ήµερη εκδροµή δυνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
  µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής
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ΑΘΗΝΑ

1η Ημέρα |  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ (CITY TOUR – ΙΔΡΥΜΑ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Με 
ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην πόλη των Αθηνών. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Θα 
ξεκινήσουμε με την περιήγηση της πόλης μέσα από το 
λεωφορείο προκειμένου να δούμε τα σημαντικότερα 
σημεία της πρωτεύουσας και θα καταλήξουμε στο 
Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 
Αποτελεί έναν διεθνούς εμβέλειας, περιβαλλοντικά 
βιώσιμο δημόσιο χώρο έκφρασης, πολιτισμού και 
ψυχαγωγίας και είναι ένα από τα μεγαλύτερα σημεία 
πρασίνου στην Αθήνα, καλύπτοντας μια έκταση 210 
στρεμμάτων. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. 
Ελεύθερος χρόνος, διανυκτέρευση.

2η Ημέρα |  ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, ΙΕΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ, 
ΟΔΟΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
&  ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ) ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε με προορισμό το 
μουσείο Ακρόπολης. Το νέο Μουσείο Ακρόπολης που 
δημιουργήθηκε το 2000 για να στεγάσει τα ευρήματα 
του λόφου βράχου της Ακρόπολης και των υπωρειών 
του, είναι στο σύνολό του 25.000 τ.μ. και διαθέτει 
εκθεσιακούς χώρους με εμβαδόν 14.000 τ.μ., δέκα 
φορές μεγαλύτερους από ό,τι στο παλιό Μουσείο. 
Συνεχίζουμε με τον Ιερό Βράχο Ακροπόλεως , όπου εδώ 
και 2.500 χρόνια συνεχίζει να είναι «μάρτυρας» μιας 
πόλης που αλλάζει συνεχώς, κουβαλώντας το όνομα 
του πιο διάσημου ναού της. Έχει υπάρξει φυσικό 
φρούριο για τους πρώτους κατοίκους της πόλης, μέρος 
λατρείας των αρχαίων θεών και κέντρο του θαυμαστού 
έργου αναδόμησης της πόλης του Περικλή τον «χρυσό» 
5ο αιώνα π.Χ. Από το 1987 αποτελεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και εδώ και 

μερικές χιλιάδες χρόνια είναι ένα μοναδικό σύμβολο 
του πνεύματος, της τόλμης και του πολιτισμού που 
χάρισαν οι αρχαίοι Έλληνες στην ανθρωπότητα. 
Συνεχίζουμε με την περιήγηση μας με την επίσκεψη στο 
Καλλιμάρμαρο, το Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας 
όπου φιλοξενήθηκαν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί 
Αγώνες το 1896 και αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα 
στην αρχαιότητα. Δεν είναι απλά ένα μοναδικό μνημείο 
αλλά και ένα αναπόσπαστο κομμάτι της 
καθημερινότητας των Αθηναίων. Ακολούθως θα 
επισκεφθούμε τον Εθνικό κήπο που βρίσκεται μόλις 
λίγα μόλις μέτρα από το μετρό του Συντάγματος και 
δίπλα ακριβώς από τη Βουλή των Ελλήνων. Μαζί με τον 
κήπο του Ζαππείου μεγάρου, καλύπτει 284 στρέμματα 
γεμάτα πράσινο, σπάνια είδη φυτών, δενδρυλλίων και 
πτηνών. Θα συνεχίσουμε την διάβαση της οδού 
Ηρώδου Αττικού όπου και βρίσκονται τα Ανάκτορα 
Αθηνών που στεγάζεται σήμερα η Προεδρία της 
Δημοκρατίας και το Μέγαρο Μαξίμου με το επίσημο 
γραφείο του εκάστοτε Πρωθυπουργού της Ελλάδας. 
Θα καταλήξουμε στο Μοναστηράκι όπου θα έχουμε 
χρόνο για την βόλτα μας σε Θησείο και Πλάκα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. 
Διανυκτέρευση. 

3η Ημέρα |  ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ, ΣΟΥΝΙΟ ΝΑΟΣ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα αναχωρήσουμε για το 
λαμπρό μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. 
Στις βορειοανατολικές υπώρειες της Πεντέλης, στην 
περιοχή Ξυλοκέριζα της Νέας Μάκρης, βρίσκεται η 
ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και του Αγίου 
Εφραίμ, τόπος προσκυνήματος χιλιάδων πιστών από 
όλη την Ελλάδα. Η ιστορία της συνδέεται με τη ζωή και 
τον μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Εφραίμ, που ήλθε εδώ 
σε μικρή ηλικία για να γίνει μοναχός, στις αρχές του 15
ου αιώνα. Ο νεότερος ναός, βυζαντινού ρυθμού, είναι 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
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ΗΜΕΡΕΣ
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αφιερωμένος στον Άγιο Εφραίμ και στο εσωτερικό του   
χώρο! Χτισμένος την ίδια εποχή με τον Παρθενώνα, στη 
διάρκεια του Χρυσού Αιώνα του Περικλή, δεν ήταν 
απλώς ένας τόπος λατρείας του θεού της θάλασσας 
(στο εσωτερικό του ναού, ακριβώς στο κέντρο, δέσποζε 
επιβλητικό άγαλμα του Ποσειδώνα με ύψος 
περισσότερο από 6 μέτρα). Την εμπειρία σας θα 
ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο ένα από τα πιο 
μαγικά ηλιοβασιλέματα της ζωής σας! Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση. 

4η Ημέρα |  ΑΘΗΝΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετά την φόρτωση των 
αποσκευών θα αναχωρήσουμε για μια τελευταία βόλτα 
στο κέντρο της πόλης. Ακολούθως θα αναχωρήσουμε 
για την Χαλκίδα. Μια πόλη θαλασσινή, δύο γέφυρες, 
ένα μοναδικό φαινόμενο παλίρροιας και πολλές βόλτες. 
Καθώς πλησιάζουμε τη Χαλκίδα, η καλωδιωτή 
κρεμαστή γέφυρα μας επιφυλάσσει την πιο 
εντυπωσιακή υποδοχή σε ένα από τα μεγαλύτερα 
Ελληνικά νησιά: την Εύβοια. Λίγο πιο πέρα όμως, στην 
παλιά γέφυρα, κρύβεται η πραγματική μαγεία: τα 

«τρελά νερά» του Ευβοϊκού κόλπου, πραγματικό 
αξιοθέατο. Αναδεύονται, φουσκώνουν και αλλάζουν 
κατεύθυνση κάθε λίγες ώρες. Ένα μοναδικό φαινόμενο 
παγκοσμίως. Το θαλάσσιο ρεύμα ανανεώνεται συνεχώς, 
σαν το ρεύμα των ανθρώπων που περνά καθημερινά 
από τη Χαλκίδα. Φιλόξενη και ζωντανή, μας προσκαλεί 
σε μια χαλαρή παραλιακή βόλτα στα στέκια για φρέσκο 
ψάρι και τα καφέ. Ελεύθερος χρόνος και στην συνέχεια 
αναχώρηση για την πόλη μας. Άφιξη μέσω ενδιάμεσων 
στάσεων.  

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

Athens One
Smart Hotel 4*
Kέντρο πόλης

Πρωϊνό27/10

3 Ηµέρες - 2 ∆ιανυκτερεύσεις

Στο 3µερο πρόγραµµα δεν εκτελείται η 3η ηµέρα

4 Ηµέρες - 3 ∆ιανυκτερεύσεις

STORY PLACE

Κυριολεκτικά κάθε µέρα και σηµείο 
του προγράµµατός µας, σε αυτή την 
υπέροχη µητρόπολη του πολιτισµού 
και της ∆ηµοκρατίας είναι ιδανικά για 
υπέροχες φωτογραφήσεις!!!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

229€ 199€ 315€

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

Athens One
Smart Hotel 4*
Kέντρο πόλης

Πρωϊνό28/10 179€ 159€ 235€

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής
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ΙΟΝΙΟ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΣ

1η Ημέρα |  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΡΓΑ 
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Με 
ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε στα Ιωάννινα. Θα 
ξεκινήσουμε την περιήγηση μας με το κάστρο των  
Ιωαννίνων το λεγόμενο Ιτς Καλέ , το τζαμί του Ασλάν 
Αγά και το Αρχαιολογικό Μουσείο.  Στην συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το πανέμορφο νησάκι της κυρά 
Φροσύνης και το σπίτι – μουσείο του Αλή Πασά.  
Επιστροφή στην πόλη και ελεύθερος χρόνος. 
Αναχώρηση για την Πάργα και το ξενοδοχείο μας.  
Τακτοποίηση και διανυκτέρευση. 

2η Ημέρα |  ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ, ΜΝΗΜΕΙΟ 
ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ ΑΧΕΡΟΝΤΑ, ΒΑΡΚΑΔΑ 
ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΑΔΗ, ΠΑΡΓΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ημέρα μας με 
επίσκεψη στο κάστρο του Αλή Πασά στην Ανθούσα.   
Ανάμεσα από την Ανθούσα και την Αγιά σε ύψωμα που 
δεσπόζει όλης της περιοχής της Πάργας,  είναι 
χτισμένο ένα ογκώδες επιβλητικό φρούριο «το κάστρο 
του Αλή Πασά«. Πρόκειται για το φρούριο που έχτισε ο 
Αλή πασάς για να επιτηρεί και πολιορκεί την ατίθαση 
Πάργα. Προαιρετικά μπορούμε να μεταβούμε στο 
κάστρο με το τρενάκι που ξεκινάει από την Πάργα και 
επιστρέφει στο ίδιο σημείο. Συνεχίζουμε την ημέρα μας 
με επίσκεψη στο μνημείο  του Ζαλόγγου. Το μνημειακό 
σύμπλεγμα στην κορυφή του όρους Ζάλογγο στέκει 
αγέρωχο και μεταφέρει σε όλο τον κόσμο ένα 
παγκόσμιο μήνυμα θυσίας και ελευθερίας. Ο διεθνής 
συμβολισμός της θυσίας των γυναικών στο Ζάλογγο, 
αποτελεί κέντρο ενδιαφέροντος για ιστορικούς, 
λογοτέχνες και πολιτικούς σε όλη την Υφήλιο, 
εμφανίζεται σε παγκόσμια αριστουργήματα της τέχνης 
και έχει κάνει την Πρέβεζα και το Σούλι γνωστά 
παγκοσμίως. Ακολουθεί επίσκεψη στο νεκρομαντείο 
Αχέροντα. Το πιο φημισμένο νεκρομαντείο του αρχαίου 
ελληνικού κόσμου  βρίσκεται κοντά στις βορειοδυτικές 

όχθες της Αχερουσίας λίμνης, στο σημείο όπου 
ενώνονται τα ποτάμια του Άδη, ο Αχέροντας με τον 
Κωκυτό. Στο νεκρομαντείο πήγαιναν οι πιστοί για να 
συναντήσουν τις ψυχές των νεκρών,  που μετά την 
απελευθέρωσή τους από το σώμα αποκτούσαν την 
ικανότητα να προβλέπουν το μέλλον. Η παλαιότερη 
αναφορά του νεκρομαντείου του Αχέροντα γίνεται από 
τον Όμηρο στην Οδύσσεια,  όταν η Κίρκη συμβουλεύει 
τον Οδυσσέα να συναντήσει στον Κάτω Κόσμο τον 
τυφλό μάντη Τειρεσία και να πάρει χρησμό για την 
επιστροφή στην πατρίδα του. Αμέσως μετά θα 
μεταβούμε σε πολύ κοντινή απόσταση για την βαρκάδα 
μας στις πύλες του Άδη. Στην αρχαιότητα πίστευαν ότι 
ο Αχέρων είναι ο ποταμός του Κάτω Κόσμου. Αυτόν 
διέσχιζαν οι ψυχές στη βάρκα του Χάροντα για να 
καταλήξουν στο βασίλειο του Άδη. Ακολούθως θα 
επιστρέψουμε στην Πάργα.  Ελεύθερος χρόνος. 
Διανυκτέρευση. 

ΑΚΤΕΣ ΙΟΝΙΟΥ – ΠΑΡΓΑ

4
ΗΜΕΡΕΣ
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

3η Ημέρα |  ΛΕΥΚΑΔΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ, ΠΑΡΓΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και κατευθυνόμαστε προς την πόλη της Λευκάδας. Θα δούμε το ενετικό Κάστρο της Αγίας 
Μαύρας που θεωρείται πρότυπο οχυρωματικής αρχιτεκτονικής του Μεσαίωνα και στο εσωτερικό του διατηρούνται 
ερείπια κτιρίων της Ενετοκρατίας, το πάρκο των Ιπποτών που φιλοξενεί τις προτομές επιφανών ανδρών της ιστορίας 
και θα συνεχίσουμε με τον πανοραμικό γύρο του νησιού συναντώντας το Νυδρί, θα δούμε από ψηλά το Κάθισμα, 
μια από τις γνωστότερες παραλίες του νησιού  με λευκή άμμο και βότσαλα και γαλαζοπράσινα νερά και διερχόμενοι 
από τον Άγιο Νικήτα θα επισκεφτούμε το μοναστήρι της Φανερωμένης, ένα ιστορικό Μοναστήρι  το οποίο αποτελεί 
για αιώνες το θρησκευτικό κέντρο του νησιού ως το αρχαιότερο και μεγαλύτερο μοναστήρι, είναι αφιερωμένο στη 
Κοίμηση της Θεοτόκου  η οποία είναι και η προστάτιδα και πολιούχος του νησιού με την υπέροχη θέα. Συνεχίζουμε 
την ημέρα μας με την Πρέβεζα. Θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο  της πόλης με τα στενά 
σοκάκια, όπως το Σαιτάν Παζάρ, τα χαμηλά σπίτια που συνδυάζουν στοιχεία οθωμανικής και ηπειρώτικης 
αρχιτεκτονικής, τον Ενετικό Πύργο του Ρολογιού, ένα από τα δημοφιλέστερα αξιοθέατα της παλιάς πόλης με το 
ηλιακό του ρολόι που χρονολογείται από το 1752, και τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους του 18ου 
αιώνα.  Ελεύθερος χρόνος για γεύμα εξ ιδίων. Επιστροφή στην Πάργα. Το βράδυ προαιρετικά θα περιηγηθούμε στην 
πόλη φτάνοντας στο κάστρο της Πάργας μέσα από στενά δρομάκια  και σκαλοπάτια θαυμάζοντας την θέα και τα 
φώτα της πόλης από ψηλά. Διανυκτέρευση. 

4η Ημέρα |  ΠΑΡΓΑ, ΜΕΤΣΟΒΟ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετά την φόρτωση των αποσκευών, αναχωρούμε με προορισμό το Μέτσοβο. Θα 
επισκεφθούμε το οινοποιείο Κατώγι Αβέρωφ.  Με χρήση ποικίλων οπτικοακουστικών μέσων, τη συμβολή ποικίλων 
καλλιτεχνικών παρεμβάσεων, και ακολουθώντας μία πρωτότυπη ξενάγηση,  Θα γνωρίσουμε την ιστορία του 
οινοποιείου και τη διαδικασία παραγωγής του κρασιού. Μετάβαση στο κέντρο του Μετσόβου και ελεύθερος χρόνος 
για γεύμα. Στην συνέχεια αναχώρηση με προορισμό την πόλη μας και άφιξη με ενδιάμεσες στάσεις. 
 

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

Bacoli 3*
Πάργα Πρωϊνό 229€ 199€ 295€27/10

4 Ηµέρες - 3 ∆ιανυκτερεύσεις

STORY PLACE

Το Μνηµείο του Ζαλόγγου στέκει 
στην κορυφή σε υψόµετρο 765 
µέτρων και οι 4 γιγαντόσωµες 
Σουλιώτισσες σε συνδυασµό µε την 
συγκλονιστική θέα, αποτελούν το 
ιδανικό story place

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής
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ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

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

2η Ημέρα |  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟΥ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη Μονή Προυσού, όπου 
στη διαδρομή μας θα δούμε το Μικρό Χωριό, από το 
οποίο θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα και το πυκνό 
δάσος από έλατα. Φθάνοντας στη συνέχεια στο 
μοναστήρι Προυσού, θα περιηγηθούμε στη μονή, που 
δεσπόζει σε ένα από τα πιο άγρια τοπία της περιοχής, 
μεταξύ των βουνών Χελιδόνα, Καλιακούδα και της 
οροσειράς του Τυμφρηστού. Θα δούμε το μουσείο που 
φιλοξενεί μια αξιόλογη συλλογή από παλαιά 
χειρόγραφα, παλαιότυπα βιβλία και πολύτιμα 
εκκλησιαστικά σκεύη και κειμήλια, αν και μεγάλο μέρος 
τους καταστράφηκε όταν οι Γερμανοί πυρπόλησαν τη 
μονή, στις 16 Αυγούστου 1944. Μπαίνοντας στη μονή 
συναντάμε το κοιμητήριο των πατέρων, το βαπτιστήριο, 
αλλά και το Σχολείο Ελληνικών Γραμμάτων που 
χτίστηκε το 1819. Η θαυματουργή εικόνα φυλάσσεται, 
μέσα σε ένα σπήλαιο. Λέγεται ότι φιλοτεχνήθηκε κατά 
τη μεσοβυζαντινή περίοδο και σήμερα διακρίνονται 
μόνο το πρόσωπο της Παναγίας και του Ιησού, καθώς τα 

υπόλοιπα είναι καλυμμένα με ασήμι, δώρο του Γεωργίου 
Καραϊσκάκη που γιατρεύτηκε από θέρμη, αφού πέρασε 
έξι μήνες στημονή. Η μονή γιορτάζει στις 23 
Αυγούστου. Αργά το απόγευμα παίρνουμε το δρόμο της 
επιστροφής για το ξενοδοχείο μας.

ΕΝΑ ΜΑΓΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

4
ΗΜΕΡΕΣ
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3η Ημέρα |  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ - ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ
Μετά από το πρωινό μας, ξεκινάμε την περιήγησή μας στο γραφικό Καρπενήσι. Θα περπατήσουμε στην 
πλακόστρωτη πλατεία, που περιτριγυρίζεται από πλατάνια, βρύσες. Θα δούμε τη Μητρόπολη, την εκκλησία της Αγίας 
Τριάδας, η οποία διαθέτει πλούσια συλλογή αξιόλογων βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων. Συνεχίζοντας, θα 
δούμε στην τοποθεσία Κεφαλόβρυσο, που αποτελεί θαυμάσιο χώρο αναψυχής, με υπεραιωνόβια πλατάνια, πεζούλες 
και τρεχούμενα νερά, το μνημείο του Μάρκου Μπότσαρη. Μάλιστα, στην περιοχή λειτουργεί ιχθυοτροφείο όπου 
εκτρέφονται πέστροφες. Τελειώνοντας, θα περάσουμε από τον ποταμό Μέγδολα, για να καταλήξουμε στη λίμνη των 
Κρεμαστών, η οποία αποτελεί την μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδας. Η λίμνη βρίσκεται ανάμεσα στους νομούς 
Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, που ενώνονται μέσω της Γέφυρας της Επισκοπής. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το 
απόγευμα και εντυπωσιασμένοι από τα υπέροχα
τοπία, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο.

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

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

Hotel Anesis 3* Πρωϊνό27/10

4 Ηµέρες - 3 ∆ιανυκτερεύσεις

STORY PLACE

Από τη δηµοφιλή κοιλάδα του
Καρπενησιώτη ποταµού µέχρι τον 
Προυσό κι από το Βελούχι µέχρι την 
τεχνητή λίµνη των Κρεµαστών, κάθε 
εποχή έχει τις δικές της γωνιές στην 
Ευρυτανία για τις πιο όµορφες
φωτογραφίες!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

179€ 129€ 289€

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής
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ΜΕΤΕΩΡΑ

1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  – ΜΕΤΕΩΡΑ  -  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
– ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση 
– ανάβαση για τα Μετέωρα. Είναι το σπάνιο και 
μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο, όπου υψώνονται 
βράχοι, σχεδόν κάθετοι στη γη και το οποίο αποτελεί 
καταφύγιο ερημιτών από το 12ο µ.Χ. αιώνα. Επίσκεψη 
στο Μεγάλο Μετέωρο γνωστό και ως Ιερά Μονή 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και την Μονή του Αγίου 
Στεφάνου.Στη συνέχεια θα μεταβούμε στη Καλαμπάκα 
για να επισκεφθούμε το μοναδικό στο είδος του, 
μουσείο φυσικής ιστορίας και μανιταριών. Στη συνέχεια 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα σας 
προτείνουμε επίσκεψη στο σαλέ casa di calo για 
ιππασία ή καφεδάκι σε ένα μοναδικό τοπίο . Το βράδυ 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας

2η Ημέρα |  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΙΜΝΗ 
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση και αμέσως μετά θα 
αναχωρήσουμε  για τα Τρίκαλα  . Θα επισκεφτούμε το 
Κουρσούμ Τζαμί, το μοναδικό έργο του μεγάλου Σινάν 
στον ελλαδικό χώρο, το Ληθαίο ποταμό με την 
μεταλλική γαλλική γέφυρα, τον πεζόδρομο, την παλιά 
γειτονιά και το φρούριο με το ρολόι σήμα κατατεθέν 
της πόλης. Χρόνος για καφέ στα καφέ δίπλα στο ποτάμι 
. Στη συνέχεια θα συνεχίσουμε για τη Λίμνη Πλαστήρα. 
Ένα μικρό θαύμα του ανθρώπου και της φύσης .Το 
εντυπωσιακό φράγμα στη θέση Κακαβάκια, «γέννησε» 
τη λίμνη Πλαστήρα, που την πλαισιώνουν με 
εντυπωσιακό τρόπο οι ελατό σκεπαστές κορυφές των 
Αγράφων. Θα συναντήσουμε γραφικά χωριουδάκια 
όπως τον Μεσενικόλα, τη Νεράιδα, ενώ η διαδρομή μας 
μέχρι το Φράγμα και την Πλαζ του Λαμπερού, με τη 
φύση να δείχνει μεγαλόπρεπα τη μοναδική της 
ομορφιά είναι εντυπωσιακή. Γεύμα εξ ιδίων σε 
εστιατόριο της περιοχής  και στη συνέχεια επίσκεψη 

στο Tavropos activities που βρίσκεται πάνω στη λίμνη 
για να απολαύσετε καφέ αλλά και το μαγευτικό τοπίο. 
Μπορείτε φυσικά να συμμετέχετε σε μία μοναδική 
εμπειρία δραστηριοτήτων επιλέγοντας αυτή που σας 
ταιριάζει ( έξοδα εξ ιδίων ) . Μπορείτε να κάνετε 
ποδηλασία, υδροποδήλατο, κανό – καγιάκ ή πιρόγα στα 
γαλαζοπράσινα νερά της Λίμνης Πλαστήρα, 
τοξοβολία.Εκτός από τον άριστο εξοπλισμό , σας 
παρέχονται τζάκετ- σωσίβια, οδηγίες αλλά και 
υποστήριξη με το σωστικό σκάφος μας. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας .

Η ΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

4
ΗΜΕΡΕΣ
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3η Ημέρα |  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ-ΛΙΜΝΗ ΑΩΟΥ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Μέτσοβο με τα φημισμένα τοπικά προϊόντα , πλούσια ιστορία και γενέτειρα 
γνωστών ευεργετών .Χρόνος ελεύθερος για καφέ και αγορές των φημισμένων τοπικών προϊόντων . Στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε για την λίμνη Αώου. Η λίμνη βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 8 χιλιομέτρων από το Μέτσοβο 
και είναι μια εκδρομή που αξίζει να ζήσει όποιος αγαπά τη φύση και τις ομορφιές της.Κοντά στις ακτές της η λίμνη 
θα σας χαρίσει πολλές όμορφες στιγμές και ακόμη πιο πολλές εντυπωσιακές φωτογραφίες. Αναμφισβήτητα 
πρόκειται για μια σπάνια περίπτωση επέμβασης του ανθρώπου στη φύση με αποτέλεσμα κάτι τόσο όμορφο.Στην 
συνέχεια θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας . Το απόγευμα ελεύθερο στη διάθεσή σας.

4η Ημέρα |  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ –ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ –ΧΩΡΙΑ ΚΟΖΙΑΚΑ
Μετά το πρωινό στην συνέχεια αναχώρηση για το Περτούλι και την Ελάτη. Παραδοσιακά χωριά μέσα σε πυκνά δάση   
με πετρόχτιστα σπίτια και  πολλά νερά χαρακτηρίζουν το τοπίο. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε το μοναδικό 
τοπίο. Στη συνέχεια αξίζει να κάνουμε μια μικρή στάση για να θαυμάσουμε το Μονότοξο Γεφύρι της Πόρτας, λίγο 
έξω από το χωριό Πύλη το οποίο έχτισε το 1512 ο Άγιος Βησσαρίων Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε με ενδιάμεσες 
στάσεις για τη Θεσσαλονίκη . Άφιξη αργά το απόγευμα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

179€ 129€ 289€

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

Famissi Eden 4*
Καλαµπάκα

Πρωϊνό27/10

4 Ηµέρες - 3 ∆ιανυκτερεύσεις

STORY PLACE

Από τα πιο συναρπαστικά µέρη στην 
Ελλάδα, τα Μετέωρα προσφέρονται 
εκτός των άλλων και για να 
κρατήσετε για πάντα τις στιγµές στα 
υπέροχα αυτά τοπία τραβώντας τις 
πιο ειδυλλιακές φωτογραφίες την 
ώρα που πέφτει ο ήλιος!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής
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ΝΑΥΠΛΙΟ, ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ

1η Ημέρα |  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΜΥΚΗΝΕΣ, 
ΤΟΛΟ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Η 
πρώτη μας μεγάλη στάση θα πραγματοποιηθεί στον 
πανέμορφο Ισθμό της Κορίνθου για φωτογραφίες. 
Συνεχίζουμε στις πολύχρυσες Μυκήνες που αποτελούν 
ένα από τα πιο ξακουστά βασίλεια των αρχαίων 
χρόνων. Θα δούμε την επιβλητική πύλη των Λεόντων 
και τους θολωτούς τάφους των Ατρειδών. Τελευταίος 
μας προορισμός για την σημερινή ημέρα , το γραφικό 
Τολό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και 
διανυκτέρευση.

2η Ημέρα |  ΤΟΛΟ, ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ, ΤΟΛΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε 
κατευθυνόμενοι στο επίκεντρο του αρχαίου δράματος, 
το αρχαίο θέατρο που μέχρι και σήμερα θεωρείται το 
καλύτερο παγκοσμίως από άποψη ακουστικής, την 
Αρχαία Επίδαυρο. Στην συνέχεια φτάνουμε στη 
γραφική πόλη του Ναυπλίου. Πρώτη μας επίσκεψη είναι 
το Παλαμήδι, ανεβαίνοντας με το λεωφορείο από την 
ανατολική πλευρά. Οι πιο τολμηροί φτάνουν στην 
κορυφή από τα 999 σκαλιά. Το Ναύπλιο ήταν η πρώτη 
πρωτεύουσα της Ελλάδας και η αρχιτεκτονική της 
πόλης έχει ενετικές, βυζαντινές, οθωμανικές και 
ελληνικές επιρροές. Θα επισκεφθούμε την Πλατεία 
Συντάγματος, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το ναό του A
γίου Γεωργίου, αλλά και την εκκλησία του Αγ. 
Σπυρίδωνα μπροστά στην οποία δολοφονήθηκε ο 
Ιωάννης Καποδίστριας. Απέναντι από το λιμάνι, 
αναδύεται σε ένα μικρό νησάκι, το φρούριο Μπούρτζι 
και μπορούμε να το επισκεφθούμε απολαμβάνοντας 
μια σύντομη βαρκάδα. Επιστροφή στο Τολό και το 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα |  ΤΟΛΟ, ΒΥΤΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ, ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αμέσως αναχωρούμε 

κατευθυνόμενοι προς τα <<διαμάντια του Μαίναλου>>. 
Ο λόγος φυσικά για τη Δημητσάνα, τη Στεμνίτσα και τη 
Βυτίνα. Πρώτος μας προορισμός η Βυτίνα, από τα πιο 
γραφικά, παραδοσιακά αλλά και τουριστικά χωριά του 
Μαίναλου, χτισμένη σε υψόμετρο 1.033 µ. Θα 
προμηθευτούμε χειροποίητα ζυμαρικά, καρύδια, 
βότανα, φυσικά το κορυφαίο μέλι «Ελάτης Μαίναλου 
Βανίλια» αλλά και ξυλόγλυπτα, αφού η περιοχή υπήρξε 
κέντρο ξυλογλυπτικής και υφαντουργίας. Από τα πιο 
δημοφιλή σημεία για φωτογραφίες ο ρομαντικός 
Δρόμος της Αγάπης, πρόκειται για ένα ρομαντικό 
δεντροσκέπαστο από σφενδάµια και πλάτανους δρόμο 
όπου οι νέοι έκαναν το περίπατό τους, 
πρωτογνωρίζοντας τους μελλοντικούς τους συζύγους 
και ανταλλάσσοντας ερωτικά βλέμματα και μηνύματα, 
σύμφωνα πάντα με τα αυστηρά ήθη της εποχής. 
Αναχωρούμε με προορισμό την Δημητσάνα , ιστορικό 
χωριό της Πελοποννήσου. Είναι πατρίδα του 
Εθνομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγορίου του ‘Ε του οποίου 
το άγαλμα δεσπόζει στην κεντρική πλατεία του χωριού. 
Τελευταίος μας προορισμός για την σημερινή ημέρα η 
Στεμνίτσα. Φτάνοντας σε αυτό το πετρόκτιστο τόπο, οι 
περισσότεροι μένουν έκπληκτοι από το θαύμα που 
αντικρίζουν, ένα χωριό που «κρέμεται» πάνω στο 
απόκρημνο ύψωμα. Η Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας και το 
Λαογραφικό Μουσείο της Στεμνίτσας φανερώνουν την 
πολιτισμική ταυτότητα και υποστηρίζουν την πολιτιστική 
συνέχεια του φημισμένου οικισμού της Γορτυνίας. Οι 
μονές και τα ασκητήρια, τα πέτρινα καλντερίμια και τα 
γεφύρια, το φαράγγι του ποταμού με την πλούσια 
χλωρίδα και πανίδα συνθέτουν ένα σύνολο εξαιρετικής  
ομορφιάς. Επιστροφή στο Τολό και το ξενοδοχείο μας.

4η Ημέρα |  ΤΟΛΟ, ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ, ΥΔΡΑ, ΣΠΕΤΣΕΣ, 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε 
κατευθυνόμενοι για το Πόρτο Χέλι, απ’ όπου και θα 

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΙΝΑΛΟΥ

4&5
ΗΜΕΡΕΣ
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πάρουμε το πλοίο για την προαιρετική εκδρομή για τα 
δύο πανέμορφα νησιά του Σαρωνικού. Πρώτος μας 
σταθμός η κοσμοπολίτικη Ύδρα, το νησί με την 
τεράστια ναυτική παράδοση και με την άριστα 
διατηρημένη αρχιτεκτονική του. Ελεύθερος χρόνος για 
να γυρίσουμε στα στενά δρομάκια της χώρας και να 
απολαύσουμε τον καφέ μας στο γραφικό λιμάνι. 
Επόμενος σταθμός μας οι Σπέτσες. Θα επισκεφθούμε 
το σπίτι - μουσείο της Μπουμπουλίνας, του πρώτου 
κυβερνήτη του νησιού Χατζηγιάννη Μέξη, την Ντάπια, 
ενώ λίγο πιο πέρα στέκει επιβλητικό στην προκυμαία το 
εμβληματικό -κλασικής αρχιτεκτονικής- κτίριο του 
Ποσειδωνίου, σημείο αναφοράς των Σπετσών. 
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε, αν θέλετε, το γύρο 
του όμορφου νησιού με μια άμαξα. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο Τολό και στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση.

5η Ημέρα |  ΤΟΛΟ, ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο, φόρτωση των αποσκευών και 
αναχωρούμε κατευθυνόμενοι για το γνωστό για τα 
Ιαματικά Λουτρά και μεταλλικά νερά, Λουτράκι. Πάνω 
από την πόλη δεσπόζουν τα Γεράνεια όρη όπου 
βρίσκεται η επιβλητική μονή του Οσίου Παταπίου, 
ασκητήριο μοναχών από τον 11ο αιώνα. Η περίφημη 

Στο 4µερο πρόγραµµα δεν εκτελείται η 4η ηµέραΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Μονή είναι ένας από τους σημαντικότερους τόπους 
προσκυνήματος στην Ελλάδα όπου μπορεί κανείς να 
δει τα λείψανα του Οσίου Παταπίου, το σπήλαιο του, 
την εκκλησία της Παναγίας, την έκθεση με Χριστιανικά 
αντικείμενα και την εντυπωσιακή θέα προς την Βόρεια 
Πελοπόννησο, τον ισθμό της Κορίνθου και τον 
Σαρωνικό. Ελεύθερος χρόνος και στην συνέχεια 
αναχώρηση με προορισμό την πόλη μας.

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

Serenity 3*
Τολό

Asteria 4*
Τολό

Πρωϊνό 155€ 125€ 239€

Πρωϊνό 169€ 139€ 275€27/10

4 Ηµέρες - 3 ∆ιανυκτερεύσεις

5 Ηµέρες - 4 ∆ιανυκτερεύσεις

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

Πρωϊνό 199€ 159€ 299€

Πρωϊνό 215€ 195€ 345€

Ηµιαδιατροφή 199€ 165€ 299€

Ηµιδιατροφή 249€ 209€ 375€

26/10

STORY PLACE

Είτε ανεβείτε µε το λεωφορείο, είτε 
αποφασίσατε να ανεβείτε τα 999 
σκαλοπάτια για να φτάσετε στο 
φρούριο του Παλαµηδίου, το insta 
story µε θέα την πόλη του 
Ναυπλίου να απλώνεται από 
κάτω,θα απογειωθεί!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Serenity 3*
Τολό

Asteria 4*
Τολό

Στην 4ήµερη εκδροµή δεν πραγµατοποιείται η 4η ηµέρα

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής
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ΜΑΝΗ

1η Ημέρα |  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Η 
πρώτη μας μεγάλη στάση θα πραγματοποιηθεί στον 
πανέμορφο Ισθμό της Κορίνθου για φωτογραφίες. 
Συνεχίζουμε το ταξίδι μας, κατευθυνόμενοι προς την 
πόλη της Καλαμάτας. Άφιξη στο ξενοδοχείο και 
τακτοποίηση. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα |  ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕΘΩΝΗΣ, 
ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε 
κατευθυνόμενοι προς την καστροπολιτεία της 
Μεθώνης. Η πόλη με το Βενετσιάνικο κάστρο, από τα 
πιο καλοδιατηρημένα όλης της Μεσογείου. Είναι 
χτισμένο σε έναν βράχο, που εισχωρεί στην θάλασσα 
και χωρίζεται από την ξηρά με μία τεχνητή τάφρο. Για 
να μπεις στο κάστρο η διαδρομή είναι υπέροχη καθώς 
θα πρέπει να περπατήσεις πάνω στην εντυπωσιακή 
πέτρινη γέφυρα με τα 14 τόξα. Στην συνέχεια 
αναχωρούμε με προορισμό την Πύλο η οποία είναι 
αμφιθεατρικά χτισμένη στο νότιο άνοιγμα του όρμου 
του Ναβαρίνου, όπου έγινε η ιστορική ναυμαχία, και 
ορίζεται από τη νήσο Σφακτηρία. Η κωμόπολη της 
Πύλου έχει ένα νησιωτικό χαρακτήρα εξαιτίας της 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και του χρώματος των 
σπιτιών της. Θα επισκεφθούμε την καστροπολιτεία του 
Νιόκαστρου. Στην συνέχεια επιστροφή στην πόλη της 
Καλαμάτας. Το ιστορικό κέντρο της βρίσκεται ακριβώς 
κάτω απ’ το κάστρο της πόλης. Περπατιέται εύκολα κι 
είναι πραγματικά υπέροχο και γραφικό. Το Δημοτικό 
Πάρκο Σιδηροδρόμων είναι ένα μοναδικό αξιοθέατο. 
Αυτό το ελεύθερο υπαίθριο μουσείο είναι γεμάτο από 
παλιά σιδηροδρομικά οχήματα και μηχανές, 
πλατφόρμες επιβίβασης και θα μας δώσει μια ιδέα των 
μεταφορών στην Ελλάδα πριν από 100-150 χρόνια. 
Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα |  ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΑΡΕΟΠΟΛΗ, ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ, 
ΓΥΘΕΙΟ, ΣΠΑΡΤΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε 
κατευθυνόμενοι προς την Αρεόπολη ακολουθώντας μια 
πανέμορφη παραλιακή διαδρομή ανατολικά του 
Μεσσηνιακού κόλπου. Διατηρητέος οικισμός με την 
«ιδιαίτερη γοητεία» του Μανιάτικου τοπίου, με μια 
μοναδική αρχιτεκτονική, με σπιτάκια που μοιάζουν με 
μικρά φρούρια. Έπειτα αναχώρηση για τα Σπήλαια 
Διρού, ένα από τα ωραιότερα σπήλαια που η φύση με 
ασύγκριτη τέχνη και υπομονή σμίλεψε, δημιουργώντας 
ένα μοναδικό σκηνικό με κατάλευκους σταλακτίτες και 
σταλαγμίτες να κατακλύζουν το εσωτερικό του. 
Συνεχίζουμε με το γραφικό και παραθαλάσσιο Γύθειο 
με τα πανέμορφα νεοκλασικά και το νησιωτικό χρώμα. 
Θα δούμε τον επιβλητικό φάρο, τον πύργο Τζαννετάκη 
και το κατάφυτο νησάκι Κρανάη. Τελευταίος μας 
σταθμός για σήμερα η πόλη της Σπάρτης. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Διανυκτέρευση.

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

5
ΗΜΕΡΕΣ
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

4η Ημέρα |  ΣΠΑΡΤΗ, ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΥΣΤΡΑ, 
ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε 
κατευθυνόμενοι προς την καστροπολιτεία του Μυστρά. 
Ανέγγιχτη στο πέρασμα του χρόνου, γοητεύει τον 
επισκέπτη με την ακαταμάχητη ατμόσφαιρα που 
δημιουργούν τα υπέροχα κτίρια και μνημεία της: τα 
«Παλάτια των Παλαιολόγων. Οι συνοικίες του Μυστρά, 
το Κάστρο, η Μεσοχώρα και η Έξω Χώρα, δημιουργούν 
ονειρικές εικόνες που μεταφέρουν τον επισκέπτη σε 
ένα κόσμο παραμυθιού. Συνεχίζουμε με την 
καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς όπου ο χρόνος 
μοιάζει να έχει σταματήσει εδώ και αιώνες, 
διατηρώντας έτσι ανέπαφη την εκπληκτική ομορφιά 
του τοπίου. Θα περιηγηθούμε στην καστροπολιτεία, η 
οποία χωρίζεται στην Άνω και στην Κάτω Πόλη, και θα 
θαυμάσουμε τα καλοδιατηρημένα πέτρινα κτίσματα, 
δεν θα παραλείψουμε να ανεβούμε στο Γουλά («επάνω 
Κάστρο»), για να απολαύσουμε τη συγκλονιστική, 
πανοραμική θέα της πόλης και φυσικά να επισκεφτούμε 
τον επιβλητικό ναό της Αγίας Σοφίας που αιωρείται 

ανάμεσα στα βράχια και το χάος του γκρεμού! 
Επιστροφή στην Σπάρτη. Ελεύθερος χρόνος και 
διανυκτέρευση.

5η Ημέρα |  ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ, 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετά την φόρτωση των 
αποσκευώναναχωρούμε κατευθυνόμενοι για το γνωστό 
για τα Ιαματικά Λουτρά και μεταλλικά νερά, Λουτράκι. 
Πάνω από την πόλη δεσπόζουν τα Γεράνεια όρη όπου 
βρίσκεται η επιβλητική μονή του Οσίου Παταπίου, 
ασκητήριο μοναχών από τον 11ο αιώνα. Η περίφημη 
Μονή είναι ένας από τους σημαντικότερους τόπους 
προσκυνήματος στην Ελλάδα όπου μπορεί κανείς να 
δει τα λείψανα του Οσίου Παταπίου, το σπήλαιο του, 
την εκκλησία της Παναγίας, την έκθεση με Χριστιανικά 
αντικείμενα και την εντυπωσιακή θέα προς την Βόρεια 
Πελοπόννησο, τον ισθμό της Κορίνθου και τον 
Σαρωνικό. Στην συνέχεια αναχώρηση με προορισμό την 
πόλη μας.

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

Messinian Bay 3*
Βέργα - Καλαµάτα

&
Μenelaion/Maniatis 3*

Σπάρτη

Πρωϊνό 289€ 225€ 385€26/10

5 Ηµέρες - 4 ∆ιανυκτερεύσεις

STORY PLACE

∆ιαλέξτε την καλύτερη ώρα της 
ηµέρας στη µαγική Πύλο ή στο 
γραφικό Γύθειο για να βγείτε µια 
καταπληκτική φωτογραφία για τα 
Insta Story σας!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής
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ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1η Ημέρα |  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΤΟΛΟ/ΝΑΥΠΛΙΟ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τη Θεσσαλονίκη. Η 
πρώτη μας μεγάλη στάση θα πραγματοποιηθεί στον 
πανέμορφο Ισθμό της Κορίνθου για φωτογραφίες. 
Συνεχίζουμε το ταξίδι μας για το αρχαίο θέατρο
που θεωρείται το καλύτερο παγκοσμίως από άποψη 
ακουστικής, την Αρχαία Επίδαυρο. Ακολούθως 
αναχωρούμε, κατευθυνόμενοι προς τo Ναύπλιο. Πρώτη 
μας επίσκεψη είναι το Παλαμήδι, ανεβαίνοντας με το 
λεωφορείο από την ανατολική πλευρά. Το Ναύπλιο ήταν 
η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας και η αρχιτεκτονική 
της πόλης έχει ενετικές, βυζαντινές και ελληνικές 
επιρροές. Θα επισκεφθούμε την Πλατεία Συντάγματος, 
το Αρχαιολογικό Μουσείο, το ναό του Aγίου Γεωργίου, 
αλλά και την εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα μπροστά 
στην οποία δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο μας στο Τολό/Ναύπλιο και 
τακτοποίηση. Δείπνο (deluxe πρόγραμμα).

2η Ημέρα |  ΤΟΛΟ/ΝΑΥΠΛΙΟ, ΜΥΚΗΝΕΣ, ΓΥΘΕΙΟ, 
ΣΠΑΡΤΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η σημερινή ημέρα ξεκινά με 
τις πολύχρυσες Μυκήνες που αποτελούν ένα από τα πιο 
ξακουστά βασίλεια των αρχαίων χρόνων. Θα δούμε την 
επιβλητική πύλη των Λεόντων και τους θολωτούς 
τάφους των Ατρειδών. Συνεχίζουμε με το γραφικό και 
παραθαλάσσιο Γύθειο με τα πανέμορφα νεοκλασικά 
και το νησιωτικό χρώμα. Θα δούμε τον επιβλητικό 
φάρο, τον πύργο Τζαννετάκη και το κατάφυτο νησάκι 
Κρανάη. Τελικός μας προορισμός για την σημερινή 
ημέρα η πόλη της Σπάρτης. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας 
και τακτοποίηση. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

3η Ημέρα |  ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ, ΑΕΡΟΠΟΛΗ, 
ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΣΠΑΡΤΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε 
κατευθυνόμενοι προς τα Σπήλαια Διρού, ένα από τα 
ωραιότερα σπήλαια που η φύση με ασύγκριτη τέχνη και 
υπομονή σμίλεψε, δημιουργώντας ένα μοναδικό 
σκηνικό με κατάλευκους σταλακτίτες και σταλαγμίτες 
να κατακλύζουν το εσωτερικό του. Ακολουθώντας μια 
πανέμορφη παραλιακή διαδρομή ανατολικά του 
Μεσσηνιακού κόλπου, φτάνουμε στην Αρεόπολη. 
Διατηρητέος οικισμός με την «ιδιαίτερη γοητεία» του 
μανιάτικου τοπίου, με σπιτάκια που μοιάζουν με μικρά 
φρούρια. Συνεχίζουμε προς την καστροπολιτεία της 
Μονεμβασιάς, γνωστή και ως «Γιβραλτάρ της 
Ελλάδας»! Ακολουθήστε τα πλακόστρωτα δρομάκια και 
αφεθείτε στη μαγεία του οικισμού που κάποτε 
«φιλοξενούσε» αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Θα 
ανεβούμε στο Γουλά για να απολαύσουμε τη 
συγκλονιστική, πανοραμική θέα της πόλης και θα 
επισκεφτούμε τον επιβλητικό ναό της ΑγίαςΣοφίας που 
αιωρείται ανάμεσα στα βράχια και το χάος του 
γκρεμού! Επιστροφή στην Σπάρτη. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΜΥΘΙΚΟ ΝΟΤΟ

5
ΗΜΕΡΕΣ
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4η Ημέρα |  ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΥΣΤΡΑ, ΑΡΧΑΙΑ 
ΟΛΥΜΠΙΑ, ΠΑΤΡΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πρώτος μας σταθμός για 
την σημερινή ημέρα είναι η καστροπολιτεία του 
Μυστρά. Ανέγγιχτη στο πέρασμα του χρόνου, γοητεύει 
τον επισκέπτη με την ακαταμάχητη ατμόσφαιρα που 
δημιουργούν τα υπέροχα κτήρια και μνημεία της: τα 
«Παλάτια των Παλαιολόγων». Συνεχίζουμε την πορεία 
μας με προορισμό την Αρχαία Ολυμπία. Άφιξη στον 
αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας που είναι 
αφιερωμένος στον θεό Δία. Θα θαυμάσουμε τα 
επιβλητικά ερείπια του ιερού που χρησίμευε ως πλαίσιο 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες και καθιερώθηκαν επίσημα 
το 776 Π.Χ. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το νέο 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας που φιλοξενεί 
τους θησαυρούς που έφεραν στο φως οι ανασκαφές 
του 18ου αιώνα. Τελευταίος σταθμός της σημερινής 
ημέρας, η Πάτρα όπου και θα διαμείνουμε. Η Πάτρα, 
χαρούμενη και εξωστρεφής, με αστείρευτο κέφι 
μοιάζει να ζει στους ρυθμούς των Αποκριών όλο τον 
χρόνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.

5η Ημέρα |  ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙ, ΔΕΛΦΟΙ, 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετά την φόρτωση των 
αποσκευών αναχωρούμε με προορισμό τη Ναύπακτο. 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Το Ενετικό λιμάνι της είναι από τα πιο ομορφότερα 
λιμάνια της χώρας. Περνώντας μέσα από συνοικίες με 
λουλουδιασμένες αυλές και πλακόστρωτα καλντερίμια 
ανηφορίζουμε για το Κάστρο. Στη διαδρομή θα 
συναντήσουμε τον Πύργο του Μπότσαρη, και το Ρολόι 
της πόλης του 1914. Συνεχίζουμε προς το Γαλαξίδι, μια 
ήσυχη κωμόπολη της Στερεάς Ελλάδας, στον 
Κορινθιακό κόλπο που βρέχεται από τα Κρισαϊκά νερά 
και περιτριγυρίζεται από βουνά, που της χαρίζουν 
απανεμιά και σιγουριά. Ξεκινώντας από έναν περίπατο 
στο πρώτο λιμάνι, την Αγορά, θα ανηφορίσουμε τα 
καλντερίμια του παραδοσιακού οικισμού. Ακολουθεί ο 
αρχαιολογικός χώρος των Δελφών. Ένα μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς, η υπεροχή της φύσης και 
ένας χρησμός. Το μεγαλείο και η γαλήνη του Δελφικού 
τοπίου δεν χωρά σε φωτογραφίες. Τα συναισθήματα, 
που γεννά ο ιερός χώρος, δεν περιγράφονται με λέξεις. 
Στους Δελφούς συναντήθηκαν οι αετοί που έστειλε ο 
Δίας, για να υποδείξουν τον «ομφαλό της γης». Εδώ 
υπήρξε το πιο ονομαστό μαντείο της αρχαίας Ελλάδας. 
Το Δελφικό τοπίο, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτισμικής 
Κληρονομιάς της UNESCO από το 1972, και ο 
αρχαιολογικός χώρος των Δελφών είναι ένα δώρο της 
Ελλάδας προς την ανθρωπότητα. Στην συνέχεια 
αναχώρηση με προορισμό την πόλη μας.

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Τιµήπαιδιού έως
12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

Serenity 3*
Τολό

Lakonia 3*/Μaniatis 3*
Σπάρτη

Astir 4*
Πάτρα

295€ 240€ 429€26/10

5 Ηµέρες - 4 ∆ιανυκτερεύσεις

Deluxe | 5 Ηµέρες - 4 ∆ιανυκτερεύσεις

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Τιµήπαιδιού έως
12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

Amalia 4*
Ναύπλιο

Menelaion 3*sup
Σπάρτη

Moxy Patra Marina 3*sup
Πάτρα

365€ 319€ 469€26/10

STORY PLACE

Η καστροπολιτεία της Μονεµβασιάς 
είναι από τους πλέον διάσηµους, 
ροµαντικούς προορισµούς της 
Ελλάδας και φυσικά το 
καταλληλότερο σηµείο ως story 
place!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

∆ιατροφή

Ηµιδιατροφή

∆ιατροφή

Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βάση του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ 7 / 2018, κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ, θεωρείται πως πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα 
ταξίδια µας έχετε διαβάσει προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύµβασης του οργανωµένου 
ταξιδιού.Η συµµετοχή σε οποιοδήποτε οργανωµένο ταξίδι του τουριστικού γραφείου µας προϋποθέτει την προσεκτική µελέτη του προγράµµατος του 
συγκεκριµένου ταξιδιού και σηµαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πελάτη των Γενικών Όρων Συμμετοχής. Σύµφωνα µε τον ορισµό του Π.Δ. 7/2018, 
ως «οργανωµένο ταξίδι» εννοείται ο προκαθορισµένος συνδυασµός δύο τουλάχιστον από τα στοιχεία της µεταφοράς, της διαµονής ή άλλων τουριστικών 
υπηρεσιών µη συµπληρωµατικών της µεταφοράς ή της διαµονής που αντιπροσωπεύουν σηµαντικό τµήµα του οργανωμένου ταξιδιού, εφ’ όσον η εν λόγω 
παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαµβάνει µία διανυκτέρευση και πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση σε µία συνολική τιµή. Οργανωµένο ταξίδι 
θεωρείται και όταν η παροχή των επί µέρους υπηρεσιών ενός και του αυτού οργανωµένου ταξιδιού γίνεται µε χωριστή τιµολόγηση, αλλά στο ίδιο χρονικό 
διάστηµα και από τον ίδιο παροχέα. Δεν θεωρείται οργανωµένο ταξίδι η µεµονωµένη πώληση εισιτηρίου µεταφοράς ή καταλύµατος ή άλλης τουριστικής 
υπηρεσίας. Σηµειώνουµε, ότι στους Γενικούς Όρους Συµµετοχής αναφέρονται οι γενικές πληροφορίες, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των δύο συµ
βαλλόµενων µερών στο οργανωµένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά τις συγκεκριµένες και ειδικές πληροφορίες (προορισµούς, τιµές, ηµέρες και ώρες 
αναχώρησης και επιστροφής, µέσα µεταφοράς, καταλύµατα, επισκέψεις κλπ.), που αφορούν το κάθε οργανωµένο ταξίδι χωριστά, θα πρέπει να συµ
βουλεύεστε το πρόγραµµα κάθε ταξιδιού και τον σχετικό τιµοκατάλογο. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από τον συμμετέχοντα 
ή τον εκπρόσωπο των συμμετεχόντων (ομαδικές εκδρομές φορέων, συλλόγων, ατόμων κλπ). Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται 
με την πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής και δεν επιβεβαιώνονται από το γραφείο μας με την αντίστοιχη γραπτή επιβεβαίωση , δεν ισχύουν και δεν 
δεσμεύουν το γραφείο. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής ίσης με το 40% 
της αξίας της εκδρομής εκτός ειδικών περιπτώσεων που μπορεί να ζητηθεί και μεγαλύτερο ποσό ως προκαταβολή. Ο υπογράφων συμμετέχων 
αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη έναντι του διοργανωτή για τα πρόσωπα για τα οποία δηλώνει εκπρόσωπος, εφόσον αυτά δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 
τους από την παρούσα σύμβαση.Αν ο συμμετέχων δήλωσε τη συμμετοχή του μέσω άλλου τουριστικού γραφείου, όλες οι ενημερώσεις, αλλαγές, ακυρώσεις 
θα γίνονται από τον τουριστικό γραφείο που έχει γίνει η κράτηση, το οποίο φέρει την αποκλειστική ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του συμμετέχοντα καθώς 
για την καταβολή προκαταβολής και εξόφλησης σε συγκεκριμένα διαστήματα που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και για την παροχή των ανάλογων 
νόμιμων παραστατικών Η εξόφληση του υπολοίπου τιμήματος της αξίας του ταξιδιού πρέπει να έχει γίνει στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 
ημέρα κατάθεσης της προκαταβολής έως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Σε αντίθετη περίπτωση το Γραφείο δεν δεσμεύεται και 
δεν θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του Πελάτη στην εκδρομή, ενώ η δοθείσα προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του Γραφείου ως αποζημίωση του. Εφόσον ο 
συμμετέχων προβεί σε εξόφληση της εκδρομής του και έχοντας λάβει το ενημερωτικό που εκδίδει και του παραδίδει ο διοργανωτής ,σύμφωνα με το 
άρθρο 41β π.δ. 339/1996 πριν αναχωρήσει για αυτήν, τεκμαίρεται η άνευ αξιώσεων αποδοχή εκ μέρους του των ενδεχόμενων αλλαγών σε σχέση με το 
αρχικό πρόγραμμα. Εάν ο συμμετέχων για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ή έχει κάποια ιδιαίτερη επιθυμία, αυτό πρέπει 
να γνωστοποιηθεί εγγράφως προς τον διοργανωτή κατά την διαδικασία της κράτησης, ο οποίος δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την αποδοχή του 
αιτήματος. Αλλαγή προγράμματος ή ιδιαίτερη απαίτηση του συμμετέχοντος δεσμεύει το γραφείο μόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτή εγγράφως από το 
γραφείο. Δεσμεύσεις και υποσχέσεις πωλητή ή άλλου τουριστικού γραφείου που ενδεχομένως παρεμβάλλεται δεν συνεπάγονται δέσμευση του γραφείου 
μας και δε γεννούν αξίωση του συμμετέχοντος έναντι αυτού. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, το γραφείο µας θα εκδώσει τα προβλεπόµενα εκ 
του νόµου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαµβάνονται από τα γραφεία µας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από 
∆ευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το γραφείο σχεδιάζει, ρυθμίζει και συντονίζει τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί ή στο πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τους πελάτες, έναντι ενός τιμήματος (τιμής). 
Η τιμή αυτή βασίζεται στις υπηρεσίες που περιγράφονται, στην ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το Ευρώ και τις τιμές ναύλων, κομίστρων, φόρων και τελών 
που ισχύουν κατά την σχεδίαση και την κοστολογική διαδικασία. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των τιμών που περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα σε περίπτωση μεταβολών του κόστους μεταφοράς, των καυσίμων και αλλαγών των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επίσης, το τουριστικό γραφείο 
έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθµό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιµές, µε ειδικούς όρους 
ακυρωτικών τελών. ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Οι αεροπορικές εταιρίες είτε σε πτήσεις γραμμής είτε ναυλωμένες 
(charter) επιφυλάσσονται πάντα του δικαιώματος να τροποποιήσουν τα δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καμία προειδοποίηση. Το 
γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή προγράμματος πτήσης, αλλαγή τύπου αεροσκάφους ή και ακύρωση της πτήσης 
συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας. Οι όροι που αναγράφονται στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου αποτελούν δεσμεύσεις απευθείας μεταξύ της 
αεροπορικής εταιρείας και του συμμετέχοντα στην εκδρομή. Κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραμματίζουν σηµαντικές προσωπικές 
δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ηµέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων. Σε καμία περίπτωση το γραφείο δεν μπορεί να επιβληθεί 
στην αεροπορική εταιρία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και χρόνο αναμονής για τις ανταποκρίσεις. Το γραφείο μας στα πλαίσια 
του ενδιαφέροντός του για τήρηση του προγράμματος της εκδρομής, δύναται να εξασφαλίσει στον συμμετέχοντα μεταφορά με αεροπορική εταιρεία 
άλλη από την αρχικά αναγραφόμενη στο πρόγραμμα, αν παρουσιαστεί αδυναμία της αρχικά επιλεγείσας εταιρίας να εκτελέσει προσηκόντως και χωρίς 
καθυστερήσεις τη μεταφορά. Εκ της αλλαγής αυτής ο συμμετέχων δεν έχει καμία αξίωση, υπό τον όρο ότι η τελικά επιλεγόμενη αεροπορική εταιρία θα 
πληροί τους διεθνείς κανόνες ασφαλούς αεροπορικής μεταφοράς. Το γραφείο μας δε συμμετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να παρέμβει στη 
διαδικασία φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των αποσκευών από αεροπορικές εταιρείες και υπηρεσίες handling των διαφόρων αεροδρομίων. Ως εκ 
τούτου δε φέρει έναντι του συμμετέχοντος καμία ευθύνη για ζημία, απώλεια ή καθυστέρηση παράδοσης αποσκευής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι 
αξιώσεις του συμμετέχοντος στρέφονται απευθείας κατά της αεροπορικής εταιρίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς νομοθεσίας. 
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν αναφέρονται στο πρόγραμμα είναι σύμφωνη με τον τουριστικό 
οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο διεθνές κριτήριο για την κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ 
τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και εάν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Το γραφείο διατηρεί την αλλαγή κάποιου ξενοδοχείου με άλλο ίδιας κατηγορίας. 
Φυσικά υποχρέωση του γραφείου είναι να εξασφαλίζει ότι το εκάστοτε ξενοδοχείο είναι, βάσει της άδειας λειτουργίας του, της κατηγορίας που 
αναγράφεται στο πρόγραμμα, χωρίς να εγγυάται οποιοδήποτε ποιοτικό του χαρακτηριστικό. Τα τρίκλινα δωµάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα µε επιπλέον 
κρεβάτι. Το επιπλέον κρεβάτι µπορεί να είναι µικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Στην περίπτωση υπεράριθµων κρατήσεων σε 
ξενοδοχεία το γραφείο µας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωµάτιο µε άλλο δωµάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό 
µε δωµάτιο ξενοδοχείου χαµηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς το γραφείο µας να φέρει ουδεµία 
περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.Σύμφωνα με τους διεθνείς όρους τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 14 και παραδίδονται μέχρι τις 
12 το μεσημέρι ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ενοικίων . Στις περιπτώσεις ημιδιατροφής (πρόγευμα και κυρίως γεύμα) η επιλογή 
μεσημβρινού ή βραδινού γεύματος γίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε μέρας. Το γεύμα - δείπνο μπορεί να είναι εκτός ξενοδοχείου. 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού σχεδιάζοντας 
κάθε λεπτομέρεια από πολύ πιο νωρίς. Παρόλα αυτά υπάρχει το ενδεχόμενο της τροποποίησης του που οφείλεται στο γεγονός της χρησιμοποίησης τρίτων 
ως προμηθευτών επί των οποίων δεν έχει άμεσο έλεγχο όπως αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές και άλλες τουριστικές 
επιχειρήσεις οι οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Παρά λοιπόν τον σαφή διαμεσολαβητικό του ρόλο του, το γραφείο 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Πελατών του, δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν 
μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει όπως: Για τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις που συμβούν πριν και κατά τα διάφορα στάδια του ταξιδιού προερχόμενες 
από τις υπηρεσίες των αεροπορικών και μεταφορικών εταιρειών και πρακτορείων (καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων, αλλαγές τύπου αεροσκαφών, 
υπεράριθμες κρατήσεις, απώλειες αποσκευών κλπ), Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία 
προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας. γ) Μεταβολές 
οποιασδήποτε υπηρεσίας είτε του προγράμματος ολόκληρου, οφειλόμενες σε “ανώτερη βία” (πόλεμος ή απειλή πολέμου, θεομηνίες, τρομοκρατικές 
ενέργειες, απεργίες, πολιτική αναταραχή κλπ. δ) Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και 
οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη. Πριν την εκτέλεση της εκδρομής το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το 
πρόγραμμα της εκδρομής και να αναπροσαρμόσει την τιμή της. Στην περίπτωση αυτή ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και να του 
επιστραφούν τα χρήματα που έχει προκαταβάλει, εφόσον η τροποποίηση είναι ουσιώδης όπως πχ η αλλαγή της ημέρας αναχώρησης η επιστροφής. Το 
δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται, αν η αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στην ημέρα πραγματοποίησης προγραμματισμένης 
ξενάγησης, αλλαγή ξενοδοχείου σε άλλο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση μίας εκ των διαφόρων ξεναγήσεων, αλλαγή της ώρας αεροπορικής αναχώρησης 
από το πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα κ.ο.κ). Κατά την εκτέλεση της εκδρομής ο συνοδός του γραφείου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το 
σύνολο αυτής, εάν κρίνει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των εκδρομέων και εξυπηρετεί την καλύτερη εκτέλεση του γενικότερου προγράμματος. Όλα τα 
έκτακτα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, μεταφορές κλπ) που προκύπτουν από την τροποποίηση μέρους ή όλου του προγράμματος λόγω 
έκτακτων γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του Γραφείου επιβαρύνουν αποκλειστικά τους εκδρομείς. Η σειρά των περιηγήσεων 
μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Πιθανή αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωί σε μεσημέρι ή 
απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο οδικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος Στα μουσεία / θεάματα που τις 
ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη.
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ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤο Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή λόγω μικρής συμμετοχής το αργότερο 
τρείς (3) ημέρες πριν την αναχώρηση. Ακύρωση της εκδρομής μπορεί να γίνει και για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που το Γραφείο 
κρίνει σκόπιμους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνει κάποια άλλη εκδρομή της ίδιας τιμής και ποιότητας. Αν ο πελάτης δεν δεχτεί τότε 
επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεμία άλλη απαίτηση αναγνωρίζεται ή γίνεται αποδεκτή. Αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής 
παρουσιαστούν λόγοι οι οποίοι επιβάλουν την άμεση διακοπή της (εμπόλεμη σύρραξη, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κ.ο.κ) η ευθύνη του 
γραφείου μας περιορίζεται στον επαναπατρισμό του συμμετέχοντα με το πλέον πρόσφορο μέσο, χωρίς την ανάληψη του κόστους που 
τυχόν προκύψει, η της ευθύνης επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΡΟΜΕΑ Εάν ο 
συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας Πελατών ή οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να ακυρώσει την συμμετοχή του 
πρέπει να δηλώσει αυτό εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την ημέρα παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως. Το γραφείο με την δήλωση 
συμμετοχής του πελάτη θα προβεί στις ανάλογες κρατήσεις σε προμηθευτές (αεροπορικές/ακτοπλοϊκές εταιρίες, ξενοδοχεία, 
μετακινήσεις, εισιτήρια σε αξιοθέατα κλπ) με ανάλογη πληρωμή, προκειμένου να είναι εξασφαλισμένες οι υπηρεσίες για τον 
πελάτη.Έτσισεπερίπτωσηακύρωσης:Έως 8 ημέρες πριν την αναχώρησηΣτην περίπτωση αυτή το γραφείο θα προβεί σε κάθε απαραίτητη 
κίνηση επιστροφής των χρημάτων του πελάτη από τον εκάστοτε προμηθευτή (αεροπορική/ακτοπλοϊκή εταιρία, ξενοδοχείο, μετακινήσεις, 
εισιτήρια σε αξιοθέατα κλπ) με σκοπό να τα επιστρέψει στον πελάτη. Ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με το ποσό που θα παρακρατηθεί από 
τον εκάστοτε προμηθευτή.Από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση έως και την ημερομηνία της αναχώρησηςΣτην περίπτωση αυτή δεν 
πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων και ο πελάτης χρεώνεται με το 100% της αξίας του ταξιδιού. Για την περίπτωση αυτή προτείνουμε 
την επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλιση με καλύψεις για ακύρωση εκδρομής για λόγους υγείας η ασθένειας Covid-19.NonRefuntable rate – Μη 
επιστρέψιμη τιμήΣε αυτήν την περίπτωση ο ταξιδιώτης πληρώνει το συνολικό κόστος της κράτησης τη στιγμή που την πραγματοποιεί και σε 
περίπτωση ακύρωσης δεν έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Εξαιρείται φυσικά η περίπτωση ακύρωσης για λόγους υγείας η λόγω 
πιστοποιημένης νόσησης Covid 19, καθώς έχουμε φροντίσει για αυτό ασφαλίζοντάς τον ταξιδιώτη με ταξιδιωτική ασφάλιση και με 
καλύψεις έναντι του Covid-19 η οποία περιλαμβάνεται στην τιμή της εκδρομής. Σε αυτήν την περίπτωση ο ταξιδιώτης δικαιούται επιστροφή 
χρημάτων από την ασφαλιστική εταιρείαέως και το 70% του συνολικού ποσού της εκδρομής (μέγιστη αποζημίωση 1050 ευρώ ανά 
άτομο).Δείτε αναλυτικά τα ποσά των αποζημιώσεων και καλύψεων στο πεδίο ‘’ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ’’ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η 
υπογραφή της σύμβασης συμμετοχής σε κάθε ταξίδι είναι υποχρεωτική για κάθε ταξιδιώτη. Μπορείτε να την βρείτε στο mentortravel.gr ή 
να την ζητήσετε από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο. ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ Το 
γραφείο µας, παρέχει πληροφορίες, όσον αφορά τα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την 
έκδοσή - θεώρησή τους, αλλά κάθε εκδρομέας είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την ισχύ, την εγκυρότητα, την εξασφάλιση και την φύλαξη όλων 
των ταξιδιωτικών εγγράφων που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή του στο ταξίδι (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικά, άδειες, βίζα 
κλπ).Παρακαλούμε την ιδιαίτερη προσοχή σας στις παρακάτω περιπτώσεις:η ισχύς της visa είναι µικρότερη από τη διάρκεια του 
ταξιδιούζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα µεταξύ τους, εκτός Schengenτο διαβατήριο έχει μικρότερη χρονική ισχύ από 
αυτήν που απαιτεί η κάθε χώραυπηρεσιακές ταυτότητες (αστυνομία, στρατός κλπ) δεν λογίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα και θα πρέπει ο 
εκδρομέας σε συνεννόηση με την υπηρεσία του η τις αρμόδιες αρχές να επιβεβαιώσει την ισχύ τουςΕνήλικες που ταξιδεύουν με ανήλικα 
παιδιά θα πρέπει να έχουν φροντίσει για τα απαραίτητα έγγραφα όπως εξουσιοδοτήσεις κλπΕπίσης το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη σε 
περίπτωση που οι αρχές δεν επιτρέψουν την έξοδο ή είσοδο σε κάποιον εκδρομέα είτε λόγω μη υποβολής ειλικρινούς δηλώσεως είτε λόγω 
απαγόρευσης ή περιορισμών επιβληθέντων στο πρόσωπό του.Σε περίπτωση που κάποιος ταξιδιώτης χάσει το ταξίδι λόγω προβλήματος στα 
ταξιδιωτικά έγγραφα δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων και ο πελάτης χρεώνεται με το 100% της αξίας του ταξιδιού. ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣΒασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι η έγκαιρη προσέλευσή τους στους ορισμένους κατά το 
πρόγραμμα τόπους και χρόνους. Σε περίπτωση καθυστέρησης του εκδρομέα και μη έγκαιρης προσέλευσης του στον καθορισμένο τόπο ή 
χρόνο για την εκτέλεση του προγράμματος (όπως ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα) ο συνοδός έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει, 
με συνέπεια ο εκδρομέας να χάσει την εκδήλωση χωρίς να δικαιούται οιαδήποτε αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή ο εκδρομέας πρέπει 
να επανασυνδεθεί με το γκρουπ με δικά του έξοδα. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ Εφόσον χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή στις υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στον προορισμό, το γραφείο μας θα κάνει τις απαραίτητες γενικές συστάσεις. Ειδικές 
πληροφορίες πρέπει να πάρετε από τον γιατρό σας ή τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας eody.gov.gr ή τον Παγκόσμιο οργανισμό 
υγείας www.who.int ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟYΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΛΟΓΩ COVID-19 Σχετικά με τον COVID 19, σε περίπτωση που το 
συμφωνημένο πρόγραμμα του ταξιδίου διακοπεί, λόγω θέσης του αντισυμβαλλόμενου σε καθεστώς υποχρεωτικής καραντίνας, ή 
υποχρεωτικής νοσηλείας, για οποιοδήποτε λόγο Δημόσιας Υγείας, από τις αρμόδιες Αρχές είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε 
ενδιάμεσης χώρας, το Γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη, για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των συμφωνηθέντων με την παρούσα 
Ατομική Σύμβαση Ταξιδίου υπηρεσιών προς τον αντισυμβαλλόμενο και δεν θα υπέχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει ή να αντικαταστήσει 
τις μη παρασχεθείσες υπηρεσίες με προσφορά άλλου «ταξιδιωτικού πακέτου», σε μεταγενέστερο χρόνο. Το Γραφείο, ωστόσο, στα πλαίσια 
των αρχών της καλής πίστης και της ορθής συναλλακτικής πρακτικής, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του εφικτού και 
δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε περίπτωσης, να συνδράμει τον αντισυμβαλλόμενο, κατά την περίοδο παραμονής του σε 
αναγκαστική καραντίνα ή σε αναγκαστική νοσηλεία στη χώρα προορισμού ή σε ενδιάμεση χώρα, προκειμένου αυτός να επαναπατριστεί με 
ασφάλεια, κατά το συντομότερο δυνατό χρόνο και με τα λιγότερα δυνατά έξοδα. Επισημαίνεται ότι, ως προς την ασφαλιστική κάλυψη των 
τυχόν εξόδων που θα απαιτηθούν, κατά την περίοδο παραμονής του αντισυμβαλλόμενου σε αναγκαστική καραντίνα ή σε αναγκαστική 
νοσηλεία στη χώρα προορισμού ή σε ενδιάμεση χώρα, ισχύει ο όρος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καλύπτει το συμφωνημένο ταξίδι, 
σύμφωνα με τον οποίο, η Ασφαλιστική Εταιρεία δεν καλύπτει έξοδα για νόσο που οφείλεται σε πανδημία. Ο αντισυμβαλλόμενος δηλώνει 
ρητά ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων του εν λόγω Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, μεταξύ των οποίων και ο ανωτέρω και τους αποδέχεται 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυμεί την πλήρη, σύμφωνα με το πρόγραμμα, παροχή των υπηρεσιών που έχουν 
συμφωνηθεί με τους Πελάτες. Σε περίπτωση υπάρξεως προβλημάτων κατά την διάρκεια της εκδρομής ο πελάτης έχει δικαίωμα να 
διατυπώσει εγγράφως τα παράπονά του εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία επιστροφής. Απαιτήσεις για σωματικές βλάβες που 
προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζονται σύμφωνα με τις περί 
ευθύνης διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες δεσμεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.Αεροπορική μεταφορά: 
ΣύμβασηΒαρσοβίας1912Θαλάσσιαμεταφορά:ΣύμβασηΒέρνης1974Οδική μεταφορά: Νομοθεσία Ε.Ε. Ξενοδοχειακή διαμονή: Σύμβαση 
Παρισίων 1962.Όσον αφορά στις λοιπές ζημιές (εκτός σωματικών βλαβών) που προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση 
παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση περιορίζεται στην επιστροφή της αξίας της παροχής που δεν παρεσχέθη. Η αξίωση του 
συμμετέχοντος για τυχόν αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης συνεπεία μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης εξ 
υπαιτιότητας του διοργανωτή ή τρίτων παρόχων για τους οποίους αυτός ευθύνεται, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 15% 
της κατ’ άτομο βασικής τιμής της εκδρομής προ φόρων.Για τυχόν νομική διεκδίκηση των απαιτήσεων καθορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια 
και ειδικότερα τα Δικαστήρια της έδρας του Γραφείου στην Θεσσαλονίκη.Το γραφείο και ο πελάτης δεσµεύονται να επιλύσουν µε καλή 
πίστη κάθε διαφορά που µπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύµβασης του οργανωµένου ταξιδιού. Αν η φιλική επίλυση της 
διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρµόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Το Γραφείο 
σε εφαρμογή του Π.Δ. 339/5.9.96 έχει ασφαλιστεί για τους κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης και τον 
επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Η ασφαλιστική εταιρεία και τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 
αναφέρονται στο έντυπο της ταξιδιωτικής σύμβασης. Συνιστούμε όμως στους ταξιδιώτες να ζητήσουν από τους ασφαλιστικούς 
συμβούλους την προσωρινή ασφαλιστική τους κάλυψη για ασθένεια ή ατύχημα κατά την διάρκεια του ταξιδιού η οποία είναι προαιρετική.
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