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Αξέχαστες πασχαλινές εκδρομές στο ανοιξιάτικο τοπίο
 Το Πάσχα αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για ένα ευχάριστο διάλειμμα από την καθημερινότητα, που μπορείτε 
να περάσετε παρέα με οικογένεια και φίλους. Η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας αποτελεί μια ιδιαίτερη γιορτή 
και σε αυτήν την ξεχωριστή γιορτή, είμαστε έτοιμοι να αναβιώσουμε ήθη και έθιμα που διατηρούνται αναλλοίωτα 
μέχρι και σήμερα, σε πόλεις και χωριά της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, αλλά και να θαυμάσουμε 
ευρωπαϊκές πόλεις που θα σας εντυπωσιάσουν! Η εταιρία μας έχει σχεδιάσει ειδικά προγράμματα εκδρομών, από 
την Κρακοβία - Βαρσοβία έως το Άμστερνταμ και από τη Μάλτα έως Λονδίνο, αλλά και τις πόλεις της Ελλάδας 
που φημίζονται για την Πασχαλινή διάθεσή τους. Το υπέροχο ανοιξιάτικο κλίμα σε συνδυασμό με τα προγράμματα 
που σας έχουμε ετοιμάσει, δημιουργεί ένα ιδανικό συνονθύλευμα που θα σας απογειώσει! Γραφικές, παραδοσιακές 
και ταυτόχρονα κοσμοπολίτικες περιοχές σας περιμένουν να σας υποδεχθούν.. Καθήστε λοιπόν αναπαυτικά και 
ξετυλίξτε το παραμύθι σας μέσα από τις πασχαλινές προτάσεις μας για ταξίδι!

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ
ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ!

Το Πάσχα, καθώς αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες γιορτές για τη θρησκεία μας,
προσφέρουμε δωρεάν μεταφορά σε Ορθόδοξο Ναό ( εφόσον υπάρχει )για το βράδυ της Ανάστασης.

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΠΑΔΑ ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ, ΣΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ!

Σ.4-5 GLAMOUR ΠΑΡΙΣΙ 6ΗΜΕΡΕΣ
Σ.6-7 ΠΑΡΙΣΙ, Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 4ΗΜΕΡΕΣ
Σ.8-9 ΛΟΝΔΙΝΟ, Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Σ.10-11 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – COASTER DIAMONDS
Σ.12-13 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ - ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ
Σ.14-15 GLAMOUR ΕΛΒΕΤΙΑ
Σ.16-17 ΡΩΜΗ, Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ
Σ.18-19 ΡΩΜΗ – ΑΜΑΛΦΙ
Σ.20-21 ΒΕΡΟΛΙΝΟ, Η ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΠΟΛΗ
Σ.22-23 ΑΛΣΑΤΙΑ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ
Σ.24 ΜΑΛΤΑ 5+1 HMERES
Σ.25 ΜΑΛΤΑ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 19/04
Σ.26 ΜΑΛΤΑ - ΜΕ AIRMALTA
Σ.27 ΜΑΛΤΑ - FAMILY

Σ.28-29 ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σ.30-31 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
Σ.32-33 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Σ.34-35 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ
Σ.36-37 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 5 ΗΜΕΡΕΣ
Σ.38-39 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Σ.40-41 ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ
Σ.42-43 ΣΟΦΙΑ - ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΔΕ ΓΕΡΝΑΕΙ ΠΟΤΕ
Σ.44 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ
Σ.45 ΟΧΡΙΔΑ - ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ
Σ.46-47 ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

Σ.48 ΑΕΡ ΜΥΚΟΝΟΣ
Σ.49 ΑΕΡ ΙΚΑΡΙΑ
Σ.50 ΑΕΡ ΡΟΔΟΣ
Σ.51 ΑΕΡ ΚΥΠΡΟΣ

Σ.52-53 ΚΕΡΚΥΡΑ
Σ.54-55 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Σ.56 ΛΕΥΚΑΔΑ
Σ.57 ΠΑΡΓΑ
Σ.58-59 ΝΑΥΠΛΙΟ
Σ.60-61 ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Σ.62-63 ΠΑΡΟΣ
Σ.64 ΤΗΝΟΣ
Σ.65  HOTEL ONLY

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Γιατί να ταξιδέψετε μαζί μας
Προσέχουμε την κάθε λεπτομέρεια του ταξιδιού σας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
Έχουμε ταξιδέψει, έχουμε δει και έχουμε επιλέξει για εσάς τα καλύτερα σημεία για τον προορισμό σας - Τα προγράμματα 
ανανεώνονται συνεχώς, γιατί σε κάθε τοποθεσία δημιουργούνται νέες ωραίες εμπειρίες. Υπάρχει χρόνος και καθοδήγηση για να κάνετε 
τις επισκέψεις που επιθυμείτε εσείς.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αν υπολογίσετε τα συνολικά έξοδα που θα είχατε εφόσον ταξιδεύατε μόνοι σας θα δείτε ότι το πρόγραμμα μας συμφέρει πολύ! 
ΠΤΗΣΕΙΣ
Μόνο ιδανικές πτήσεις για κάθε ταξίδι με σωστή επιλογή αεροδρομίων και ελάχιστη παραμονή σε πιθανούς ενδιάμεσους σταθμούς - 
Οι τιμές είναι χαμηλές, γιατί κλείνονται ως γκρουπ - Στις εταιρίες LOW COST φροντίζουμε να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις, 
όπως διαστάσεις-βάρος αποσκευών, τυχαία επιλογή θέσης κλπ. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης πτήσης βρίσκουμε εμείς 
άμεσα την καλύτερη λύση για εσάς. 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Αναζητούμε, βρίσκουμε και διαπραγματευόμαστε τις καλύτερες περιπτώσεις διαμονής. Προσφέρουμε μόνο ξενοδοχεία που έχουν 
καλή αναλογία ποιότητας-τιμής. Οι τιμές είναι χαμηλές, γιατί κλείνονται ως γκρουπ - Έχουμε δει το δωμάτιο που θα μείνετε για να 
αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως παραπλανητικές φωτογραφίες δωματίων.
ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Σε κάθε νέο μέρος χρειαζόμαστε κάποιον για να μας καθοδηγήσει. Οι συνοδοί μας γνωρίζουν καλά τον προορισμό και θα είναι εκεί για 
εσάς. - Δεν θα σας ξεναγήσει μόνο στα τοπικά αξιοθέατα, δίνοντας σας μόνο ιστορικά στοιχεία, αλλά θα σας μεταδώσει τον τοπικό 
τρόπο ζωής και θα σας προτείνει μέρη για διασκέδαση.
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ταξιδεύοντας μαζί μας έχετε ασφαλιστικές καλύψεις, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Easter
2023

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 6-8 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: 

Οι δύο παραπάνω χώροι Parking είναι φυλασσόμενοι όλο το 24ωρο. 

27€

Ο πρώτος τύπος τιμών είναι η non-refundable ή αλλιώς μη επιστρέψιμη τιμή, όπου με την κράτηση σε αυτή την τιμή ο ταξιδιώτης 
εξασφαλίζει μια super έκπτωση, πληρώνει το συνολικό κόστος της κράτησης τη στιγμή που την πραγματοποιεί,  αλλά σε περίπτωση 
ακύρωσης δεν έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Εξαιρείται φυσικά η περίπτωση ακύρωσης λόγω πιστοποιημένης νόσησης 
Covid 19, καθώς έχουμε φροντίσει για αυτό ασφαλίζοντας τους ταξιδιώτες 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 εταιρεία το 70% του συνολικού ποσού της εκδρομής (μέγιστη αποζημίωση 500 ευρώ ανά άτομο).
Ο δεύτερος τύπος τιμών είναι η κανονική τιμή, που επιτρέπει μια ευελιξία και τη δυνατότητα ακύρωσης, σύμφωνα πάντοτε 
με τους γενικούς όρους συμμετοχής.
 

Σ.48 ΑΕΡ ΜΥΚΟΝΟΣ
Σ.49 ΑΕΡ ΙΚΑΡΙΑ
Σ.50 ΑΕΡ ΡΟΔΟΣ
Σ.51 ΑΕΡ ΚΥΠΡΟΣ

Σ.52-53 ΚΕΡΚΥΡΑ
Σ.54-55 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Σ.56 ΛΕΥΚΑΔΑ
Σ.57 ΠΑΡΓΑ
Σ.58-59 ΝΑΥΠΛΙΟ
Σ.60-61 ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Σ.62-63 ΠΑΡΟΣ
Σ.64 ΤΗΝΟΣ
Σ.65  HOTEL ONLY



ΔΩΡΟ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ

1η ημέρα: Απευθείας πτήση για Παρίσι, Γνωριμία με την 
Πόλη, Πύργος Άιφελ
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 και 
με την πρώτη γνωριμία μας με τα ωραιότερα αξιοθέατα της, θα 
αρχίσουμε να νοιώθουμε την γαλλική αύρα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας που βρίσκεται δίπλα από το πιο διάσημο σημείο της 
πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθούμε 
τον Πύργο, το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο του κόσμου.

2η ημέρα: Περιήγηση πόλης, Αψίδα του Θριάμβου, 
Μουσείο του Λούβρου
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας, όπου θα ξεκινήσουμε 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 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. Ελεύθερος 
χρόνος και στη συνέχεια γεμάτοι εικόνες θα επισκεφθούμε 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 

6
ΗΜΕΡΕΣ

Το Παρίσι δεν είναι μια πόλη, είναι όλος ο κόσμος! 
Ένα μοναδικό πρόγραμμα για να απολαύσετε την 
"πόλη του Φωτός", να γνωρίσετε τη γαλλική 
κουλτούρα και να νοιώσετε την αύρα που αποπνέει 
αυτή η μαγική πόλη! Οι αρχηγοί μας, Σοφία και 
Γιώργος, μόνιμοι κάτοικοι της πόλης είναι οι πιο 
κατάλληλοι για να σας μυήσουν στην πόλη που έχει 
γίνει το σκηνικό για μεγάλους κινηματογραφικούς 
και μη έρωτες, που έχει τραγουδηθεί και έχει 
αγαπηθεί όσο καμία πόλη στον κόσμο, για να γίνει 
σύμβολο και μύθος.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ
ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ 
ΣΤΟ ΛΟΥΒΡΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ 
& ΔΩΡΟ Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Glamour Παρίσι

ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
& ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΤΗΣ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ 
ΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ

ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

14/04 Novotel Defense 4*

6 Ηµέρες

∆ιατροφή

695€ / 795€Πρωινό

Θεσ/νίκη-Παρίσι
13:50-16:00

Παρίσι-Θεσ/νίκη
20:15-23:59

395€ / 449€

Τιµή 2ου Παιδιού
399€ / 479€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισητήρια µετ΄επιστροφής σύµφωνα 
µε τις παραπάνω πτήσεις. ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Πρωϊνό καθηµερινά. Εκδροµές-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Mία χειραποσκευή διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο
και µία αποσκευή 20 κιλών στα δύο άτοµα

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Σύνολο φόρων 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
 

Μη χάσετε σε αυτό το ταξίδι την ευκαιρία να 
βγάλετε τις πιο υπέροχες φωτογραφίες µπροστά 

στον υπέροχα φωτισµένο βραδινό Πύργο του 
Άϊφελ, στην παραµυθένια Disneyland και στους 

µαγικού Κήπους των Βερσαλλιών!

4η ημέρα: Εκδρομή στη Nορμανδία
Πρόγευμα και για τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε μια φανταστική εκδρομή στη Νορμανδία, στις ακτές του Ατλαντικού και εκεί που 
έλαβε χώρα η μεγάλη απόβαση των Συμμαχικών Δυνάμεων που σήμανε το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με την κατάρρευση των 
στρατευμάτων του Χίτλερ. Πρώτος σταθμός μας είναι η παραθαλάσσια πόλη Ονφλέρ, που ιδρύθηκε από τους Βίκινγκς. Στη βόλτα μας 
θα δούμε την καθολική εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης που χτίστηκε τον 15ο αιώνα και είναι η μεγαλύτερη ξύλινη εκκλησία στη Γαλλία, 
το κτίριο του παλιού Φρουραρχείου στην είσοδο του λιμανιού που χρονολογείται πριν από το 1600 και φυσικά το γραφικό της λιμανάκι. 
Καθοδόν περνάμε από την Τρουβίλ,  το πρώτο αριστοκρατικό θέρετρο της Γαλλίας το οποίο αναπτύχθηκε επί αυτοκρατορίας του 
Ναπολέοντα, πριν την Ντοβίλ. Ήταν το αγαπημένο θέρετρο του Φλομπέρ και του Προυστ και ο Μονέ έχει ζωγραφίσει εκεί τις 
διασημότερες σκηνές διακοπών της αριστοκρατίας. Θα καταλήξουμε στην παραμυθένια Ντοβίλ, το διάσημο αριστοκρατικό μπελ επόκ 
θέρετρο της Γαλλίας στην Ανθισμένη Ακτή της Νορμανδίας, γνωστή και ως «Μονακό του Βορρά». Θα περπατήσουμε στα γραφικά 
σοκάκια της πόλης, θα επισκεφθούμε τη σκεπαστή αγορά της,όπου κανείς μπορεί να βρει τοπικά προϊόντα . Τέλος σας συνιστούμε μια 
φωτογραφία στην διάσημη παραλία της πόλης όπου έχουν γυριστεί πολλές γαλλικές και διεθνείς ταινίες. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο Παρίσι. Εναλλακτικά, εάν επιθυμείτε να μείνετε στο Παρίσι προτείνουμε να επισκεφθείτε το μουσείο Ορσαί, ένα μουσείο με 
παγκόσμια φήμη εξαιτίας της μεγάλης συλλογής έργων ιμπρεσιονισμού που διαθέτει. Το κτίριο - κόσμημα του μουσείου σχεδιάστηκε 
από τον αρχιτέκτονα Βικτόρ Λαλού και αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως κτίριο του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της σιδηροδρομικής 
εταιρείας Παρισιού – Ορλεάνης ή για τις αγορές σας το εκπτωτικό χωριό La Vallée Village – το πιο κομψό outlet στην Γαλλία, μόλις 35 
λεπτά από το κέντρο με το τρένο. To χωριό μπορεί να καυχιέται για τα πάνω από 70 υπέρκομψα επώνυμα brands, που δεν θα βρείτε σε 
κανένα άλλο τέτοιο συγκρότημα σε όλη τη χώρα.

5η ΗΜΕΡΑ: Εκδρομή στις Βερσσαλίες – Βόλτα στους Κήπους, Μουσείο Αρωμάτων
Πρόγευμα και αναχώρηση για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολυτελή ανάκτορα στον κόσμο. Από το 1682 ως το 1789 οι Βερσαλλίες 
ήταν πρωτεύουσα της Γαλλίας. Σήμερα αποτελεί ένα από τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στη διαδρομή μας θα 
ακούσουμε με λεπτομέρεια την πορεία του Βασιλιά Ήλιου Λουδοβίκου και θα μάθουμε την ιστορία της δημιουργίας μιας ολόκληρης 
πόλης από το μηδέν. Για όσους επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν το παλάτι, ενώ σίγουρα αξίζει μια επίσκεψη στους απέραντους και 
μοναδικά σχεδιασμένους κήπους. Επιστροφή στο Παρίσι και μετάβαση στο μουσείο Αρωμάτων, όπου θα «ταξιδέψουμε» σε ένα 
αρωματικό ταξίδι. Αυτό το εντελώς δωρεάν μουσείο του Παρισιού προσφέρει μια μαγική ματιά στις οσφρητικές τέχνες μέσω μιας 
εκλεκτικής συλλογής αντικειμένων και οργάνων που σχετίζονται με τη σύνθεση, την κατασκευή και τη συσκευασία αρωμάτων - πολλά 
από αυτά παρουσιάζονται σε παλιό στυλ γυάλινα ερμάρια. Η συλλογή εντοπίζει την τέχνη των μυρωδιών από την Αρχαιότητα μέχρι τις 
αρχές του 20ου αιώνα, με ιδιαίτερη έμφαση στις γαλλικές παραδόσεις. Τελειώνοντας, χρόνος ελεύθερος και επιστροφή εξ ιδίων στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε να πιείτε ένα άπερολ στο περίφημο Café De La Paix και να νοιώσετε την αύρα του θρυλικού 
αυτού χώρου.

6η ημέρα: Παρίσι, Αγορές - Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες μας αγορές στα μεγάλα πολυκαταστήματα Galeries LaFayette και Printemps. 
Εναλλακτικά, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το γραφικό Μαραί, γνωστό και ως το <Παλιό Παρίσι>, μια αριστοκρατική συνοικία του  
Παρισιού  που διατηρεί ακόμα και σήμερα το κλασικό, μεσαιωνικό ύφος της και συνδυάζει άψογα την γοητεία και τον ρομαντισμό του 
παρελθόντος με το σύγχρονο Παρίσι. Με την προ-επαναστατική αρχιτεκτονική και τα καταστήματα κατά μήκος των πεζοδρόμων, αυτή 
η περιοχή είναι πραγματικά ένα υπέροχο θέαμα και ένα εξαιρετικό σημείο για βόλτες. Το απόγευμα θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο για 
να πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας το απόγευμα με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Αεροπορική Εταιρία
TRANSAVIA-RYANAIR

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

πινακοθήκες του μουσείου. Τελειώνοντας, επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  Αργά το απόγευμα 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.

3η ημέρα: Εκδρομή στη Disney
Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον κόσμο των ονείρων της Disney. Με την καθοδήγηση του αρχηγού μας 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 VISIONARIUM με τον Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων 
στο STAR TOUR. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
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ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ
ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ 
ΣΤΟ ΛΟΥΒΡΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ 
& ΔΩΡΟ Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ

ΔΩΡΟ
Η ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ
ΒΑΤΕΡΛΟ

1η ημέρα: Απευθείας πτήση για Παρίσι, Γνωριμία με την 
Πόλη, Πύργος Άιφελ
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 και 
με την πρώτη γνωριμία μας με τα ωραιότερα αξιοθέατα της, θα 
αρχίσουμε να νοιώθουμε την γαλλική αύρα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας που βρίσκεται δίπλα από το πιο διάσημο σημείο της 
πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθούμε 
τον Πύργο, το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο του κόσμου.

2η ημέρα: Περιήγηση πόλης, Αψίδα του Θριάμβου, 
Μουσείο του Λούβρου
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας, όπου θα ξεκινήσουμε 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 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. Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια γεμάτοι 
εικόνες θα επισκεφθούμε 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 

4
ΗΜΕΡΕΣ

Η πόλη έχει ταυτίσει το όνομά της με τις έννοιες 
κομψότητα, πολιτισμός, αισθητική και αποτελεί μια 
από τις λαμπρότερες πρωτεύουσες του κόσμου. Το 
κέντρο της πολιτικής πρωτοπορίας, της ελεύθερης 
έκφρασης ιδεών και του έρωτα! Δεν είναι τυχαίο, 
που όταν την επισκέφθηκε για πρώτη φορά ο 
Χέμινγουεϊ, στις αρχές της δεκαετίας του ‘30, 
έγραψε: “Αν δείτε τον κόσμο σαν πυραμίδα, τότε 
σίγουρα στην κορυφή της βρίσκεται το Παρίσι”.

4 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ, ΜΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΙΣ 19/04

Παρίσι, η Πόλη του Φωτός
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

19/04 Novotel Eiffel City Center 4*

4 Ηµέρες

∆ιατροφή

585€ / 639€Πρωινό

Θεσ/νίκη-Παρίσι
17:35-19:40

Σαρλερουά-Θεσ/νίκη
16:30-20:15

299€ / 339€

Τιµή 2ου Παιδιού
329€ / 359€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισητήρια µετ΄επιστροφής σύµφωνα 
µε τις παραπάνω πτήσεις. ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Πρωϊνό καθηµερινά. Εκδροµές-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Mία χειραποσκευή διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο
και µία χειραποσκευή 10 κιλών κατ΄άτοµο

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Σύνολο φόρων 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
 

Μη χάσετε σε αυτό το ταξίδι την ευκαιρία να 
βγάλετε τις πιο υπέροχες φωτογραφίες µπροστά 

στον υπέροχα φωτισµένο βραδινό Πύργο του 
Άϊφελ, στην παραµυθένια Disneyland και στους 

µαγικού Κήπους των Βερσαλλιών!

Αεροπορική Εταιρία
RYANAIR

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

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. 
Τελειώνοντας, επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  Αργά το 
απόγευμα 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.
3η ημέρα: Εκδρομή στη Disney
Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον 
κόσμο των ονείρων της Disney. Με την καθοδήγηση του 
αρχηγού μας 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 VISIONARIUM με τον Ιούλιο 
Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών 
και διαστημοπλοίων στο STAR TOUR. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

4η Ημέρα: Εκδρομή στο Βατερλό, Πτήση 
επιστροφής
Πρόγευμα και σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει μια 
έκπληξη! Θα  αναχωρήσουμε νωρίς το πρωί για το 
ιστορικό Βατερλό, εκεί που ο Αυτοκράτορας Ναπολέων 
υπέστη την πιο βαριά του ήττα, έχασε τα πάντα, 
συμπεριλαμβανομένης της φήμης και της εξουσίας του. 
Θα δούμε το πεδίο μάχης, θα φωτογραφίσουμε τον 
εντυπωσιακό λόφο με το άγαλμα του λιονταριού στην 
κορυφή και τελειώνοντας θα μεταβούμε στο 
αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής. 
Άφιξη στην πόλη μας το απόγευμα με τις καλύτερες 
εντυπώσεις.

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ 
ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ

MOULIN ROUGE

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ
ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ
ΣΗΚΟΥΑΝΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ

ΜΑΚΑΡΟΝ
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ΔΩΡΟ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ 
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΝΑΟ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

1η ημέρα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ> και αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Αγγλίας. Άφιξη στο Λονδίνο και γνωριμία με τον τοπικό 
συνοδό μας, που είναι μόνιμος κάτοικος της πόλης και είναι ο 
καταλληλότερος να μας <μυήσει> στα μυστικά της. Στο δρόμο για το 
ξενοδοχείο θα έχουμε μια πρώτη και κατατοπιστικη παρουσίαση και 
γνωριμία με την πόλη μέχρι την άφιξη μας σε μια από τις 
χαρακτηριστικότατες βικτοριανές συνοικίες της πόλης, στις παρυφές 
του Hyde Park, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας. Η συνοικία αυτή ήταν 
ιδέα του πρίγκηπα Αλβέρτου, ο οποίος ζήτησε από τον Thomas Cubbitt, 
να κατασκευάσει μια συνοικία στο Λονδίνο, με μέγαρα σε 
αρχαιοελληνικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς έχοντας σαν βασική του 
ιδέα τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα : ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην μαγική πόλη του 
Λονδίνου. Το Λονδίνο είναι ίσως η μοναδική ευρωπαϊκή μεγαλούπολη με 
τόσο διαφορετικές αρχιτεκτονικά συνοικίες. Το Mayfair με τα περίφημα 
ραφεία της Σαβιλ Ροου, το Chelsea με την περίφημη Kings Road, το 
Westminster με τις γεωργιανές γειτονιές του 18ου αι., οι γέφυρες του 
Τάμεση, είναι μερικές από αυτές. Θα ξεκινήσουμε την γνωριμία μας με 
το Λονδίνο ξεκινώντας από το φημισμένο Κensington, το Knightsbridge 
και τα περίφημα Harrods. Συνεχίζουμε διασχίζοντας το πολυσύχναστο 
σταυροδρόμι της Ευρώπης, το Hyde Park Corner και περνώντας από το 
παλάτι Buckingham, το Αββαείο του Ουέστμινστερ και την πλατεία των 
κοινοβουλίων, με τον περίφημο ωρολόγιο πύργο, Big Ben, θα 
απολαύσουμε την αριστοκρατική και επιβλητική υπόσταση της 
Βρετανικής πρωτεύουσας. Το London Eye, το City του Λονδίνου, οι 
ουρανοξύστες της ανατολικής πλευράς, με το υψηλότερο 
κατασκεύασμα της Δυτικής Ευρώπης, το Shard of Glass, θα μαγνητίσουν 
τα βλέμματα μας. Για τη συνέχεια, μια ακόμη πλευρά του μεσαιωνικού 
αλλά και βικτωριανού Λονδίνου, ο περίφημος Πύργος του Λονδίνου και 
οι γέφυρες Tower Bridge και London Bridge. Θα κλείσουμε την πρώτη 
μας γνωριμία με την πρωτεύουσα της Βρετανίας με την επίσκεψη των 
μαρμάρων του Παρθενώνα στο Βρετανικο μουσείο, με την περίφημη 
συλλογή αρχαιοτήτων από όλο τον κόσμο. Το Βρετανικό μουσείο 
δημιουργήθηκε το 1753 και άνοιξε τις πύλες του το 1759. Είναι το πρώτο 
μουσείο που καλύπτει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης γνώσης, 
παρουσιάζοντας στο κοινό μια συλλογή με περισσότερα από 8 εκατ. 
εκθέματα. Το βράδυ με τη συνοδεία του ξεναγού μας μπορείτε να 
κάνετε έναν περίπατο μέχρι το Covent Garden, όπου μπορείτε να 
πάρετε δείπνο σε κάποιο από τα υπέροχα art deco μικρά εστιατόρια του 
Covent Garden οπως το Balthazar  ή το Tuttons ή ακόμη και το 
καλύτερο καφέ της πόλης το Delaney στο Αldwych. Απολαύσετε ένα 
κοκτέιλ στο roof garden του Me London ή ένα από τα περίφημα
cocktails του Dandelyan στο Sea Containers σε μια από τος πιο 
φαντασμαγορικές όχθες του Τάμεση.
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5+1
ΗΜΕΡΕΣ

Η Πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου δεν 
χρειάζεται πολλές συστάσεις. Είναι μια πόλη που 
σίγουρα θα σας συναρπάσει. Η μητρόπολη των 
τάσεων παραμένει ένας προορισμός-πόθος, που 
καταφέρνει πάντα να βρίσκεται στο επίκεντρο, χάρη 
στη μοναδική ατμόσφαιρα, τα πρωτοπόρα μουσεία, 
την έντονη νυχτερινή ζωή, τα πάρκα, τα πολύχρωμα 
παζάρια και το πολύπλευρο γαστρονομικό τοπίο. 
Ένα μοναδικό πρόγραμμα για να θαυμάσετε τη 
μοναδική πόλη, την Oxford Street, το Βρετανικό 
Μουσείο, αλλά έχουμε εξασφαλίσει για εσάς 
αεροπορικές θέσεις με απευθείας πτήσεις, 
ξενοδοχείο στο κέντρο με καλή σχέση ποιότητας 
τιμής, επισκέψεις-ξεναγήσεις στα σημαντικότερα 
αξιοθέατα και έναν ιδανικό “τοπικό φίλο” μόνιμο 
κάτοικο Λονδίνου. Εσείς απλά χαλαρώστε και 
απολαύστε την μοναδική πρωτεύουσα με τον 
καλύτερο τρόπο.

ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Πάσχα στο Λονδίνο



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

13/04

5+1 Ηµέρες | ∆ώρο η µία διανυκτέρευση

∆ιατροφή

899€ / 989€ 549€ / 599€Blakemore Hyde Park 4* plus Πρωινό

Θεσ/νίκη-Λονδίνο
21:15-22:55

Λονδίνο-Θεσ/νίκη
15:20-20:40

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισητήρια µετ΄επιστροφής σύµφωνα 
µε τις παραπάνω πτήσεις. ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Πρωϊνό καθηµερινά. Εκδροµές-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Ένα προσωπικό αντικείµενο - χειραποσκευή 
διαστάσεων 40*20*25 και µία χειραποσκευή 10 κιλών, κατ’ άτοµο

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Σύνολο φόρων 165€ κατ’ άτοµο
(µε τους δηµοτικούς φόρους)
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο

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

Θα βγάλετε τις πιο “in” φωτογραφίες
στο Κάστρο Ουίνσδορ και στην υπέροχη 

Οχφόρδη και θα έχετε την ευκαιρία
να βγείτε µια µοναδική φωτογραφία

τη βραδιά της Ανάστασης στην Αγία Σοφία την 
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Λονδίνου!

5η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΟΥΙΝΔΣΟΡ - DATCHET
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το μαγευτικό χωριό Datchet, εκεί που το 1215, 
υπογράφτηκε η περίφημη Magna Carta. Ακολουθεί η αγαπημένη επίσημη κατοικία 
της βασιλικής οικογένειας, τα τελευταία 860 χρόνια, το περίφημο Windsor Castle. 
Θα χαθούμε στους ατέλειωτους διαδρόμους του μεγαλύτερου σε χρήση κάστρου- 
παλατιού στον κόσμο. Οι αίθουσες με τις πορσελάνες, η αίθουσα των δείπνων του 
Waterloo, του ιπποτικού τάγματος Order of Garter, οι αίθουσες υποδοχής του 
Βασιλιά και της Βασίλισσας, ο διάδρομος του Αγίου Γεωργίου, είναι μόνο μερικά από 
τα σημεία που θα δούμε. Για το τέλος μας περιμένει η περίφημη σκεπαστή 
Βικτωριανή αγορά, μια από τις γραφικότερες της Αγγλίας, στην καρδιά του 
πανέμορφου χωριού στις όχθες του Τάμεση, που διατηρεί αναλλοίωτη την 
αρχιτεκτονική του 18ου και 19ου αιώνα, ενώ το επιβλητικό Κάστρο δεσπόζει στο χώρο. 
Νωρίς το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο κεντρικό Λονδίνο, όπου σας προτείνουμε 
μια επίσκεψη στο περίφημο Harrods και την υπέροχη αγορά του Knightsbridge.

6η ημέρα : ΛΟΝΔΙΝΟ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για έναν τελευταίο περίπατο στο Hyde Park και την 
μαγευτική λίμνη Serpentine. Εναλλακτικά, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την πιο 
ζωντανή και πολύχρωμη συνοικία του Λονδίνου, όπου είναι πολύ ευχάριστο να ζει 
κανείς ή να βολτάρει σαν τουρίστας...το Notting Hill. Το Notting Hill θεωρείται 
σήμερα η γειτονιά των πλουσίων. Αλλά η ζωντανή μουσική, τα χρωματιστά κτίρια, τα 
ζωντανά καφέ και τα μαγαζιά ευκαιρίας για μουσική το κάνουν και μια γειτονιά 
εναλλακτικής κουλτούρας. Το μέρος έγινε απολύτως διάσημο με την ταινία «Μια 
βραδιά στο Νότινγκ Χιλ». Στη συνέχεια επιβίβαση στο λεωφορείο μας για τη 
μεταφορά στο αεροδρόμιο Luton και την πτήση της αναχώρησης για την 
Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Αεροπορική Εταιρία
WIZZAIR

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

4η ημέρα: ΟΞΦΟΡΔΗ - ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ
Σήμερα ακολουθήστε μας σε μια ολοήμερη προαιρετική εκδρομή σε μια από τις κοντινές στο Λονδίνο κομητείες. Αφού διασχίσουμε την 
κομητεία του Μπακιγχαμσαιρ, πρώτος μας σταθμός θα είναι η Οξφόρδη, πασίγνωστη πανεπιστημιούπολη, θεμέλιο της Αγγλοσαξονικής 
εκπαίδευσης και σκέψης. Θα επισκεφθούμε κολλέγια όπως το Balliol, που απο το 1263 έχει τη φήμη των πιο πολιτικά ενεργών φοιτητών, 
έως το πασίγνωστο από τις ταινίες του Harry Potter, Christchurch College. Στη συνέχεια, διασχίζοντας τα χωριά των Cotswolds, το 
χαρακτηριστικότερο δείγμα της Αγγλικής επαρχίας, στην περιοχή των Μidlands, το Enstone, το Woodstock με την έδρα του δούκα του 
Marlborough, το Shipston on Stour θα φτάσουμε στο πανέμορφο και γραφικό Στρατφορντ απον Ειβον, χτισμένο στις όχθες του Avon, 
την πόλη που γεννήθηκε ο θεατροφιλόσοφος Σαίξπηρ. Οι γραφικές όχθες της ποταμού τα βικτωριανά σοκάκια, τα ξυλόγλυπτα σπίτια 
που χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα, η εκκλησία της Αγίας Τριάδας, όπου έχει ταφεί ο Σαιξπηρ, θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς 
της επίσκεψης μας. Αξίζει ένας περίπατος στα μικρά στενά σοκάκια, με τα χαρακτηριστικά σπίτια ή μια επίσκεψη στο γενέθλιο σπίτι του 
Σαίξπηρ και το Βασιλικό θέατρο. Εμείς θα σας προτείνουμε να γευματίσετε σε κάποιο τοπικό εστιατόριο ή παμπ της γραφικής πόλης.

3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΛΟΝΔINΟ - ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ GREENWICH, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα μπορείτε να ακολουθήσετε την προαιρετική μας εκδρομή στο ανατολικό Λονδίνο. Θα ταξιδέψουμε 
κατά μήκος του Τάμεση, επισκεπτόμενοι τις πασίγνωστες γέφυρες London Bridge και Tower Bridge, πριν περάσουμε στα Docklands, για 
να περπατήσουμε στα βήματα του Jack του αντεροβγάλτη. Η ξενάγηση μας προσφέρει φαντασμαγορικές όψεις του Λονδίνου, 
περνώντας από πολλά ιστορικά αξιοθέατα, βλέποντας επίσης τη νέα οικιστική περιοχή των Docklands και του Canary Wharf μέχρι το 
Greenwich. Στο γραφικό Γκρήνουιτς, λίκνο της ιστορίας της βρετανικής ναυτιλίας, φιλοξενείται το Βασιλικό Αστεροσκοπείο καθώς και 
το Ναυτικό μουσείο. Ο πρώτος μεσημβρινός της γης δημιουργήθηκε το 1851 εδώ απ τον Sir George Airy και από το 1884 και μετά όλα τα 
πλοία παγκοσμίως τον χρησιμοποιούν σαν σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο στίγμα τους. Μετά την επιστροφή, ελεύθερος χρόνος. 
Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Madame Tussaud’s, το περίφημο ενυδρείο του Λονδίνου ή τον 
πασίγνωστο τροχό της χιλιετηρίδας, το London Eye. Αργότερα το βράδυ σας προτείνουμε έναν ελαφρύ περίπατο 10 λεπτών από το 
ξενοδοχείο μας, για την παρακολούθηση της λειτουργίας της Ανάστασης στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο 
Bayswater.
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839€ / 895€ 509€ / 539€Πρωινό

 

IBIS SHEPHERD’S BUSH 3*



Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ
ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ

ΤΗΝ ΠΟΛΗ  ΕΙΝΑΙ 
ΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕΤΕ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΩΡΟ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΟ ΒΟΛΕΝΤΑΜ

ΔΩΡΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 
ΦΑΡΜΑ ΤΥΡΙΩΝ

ΔΩΡΟ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ KEUKENHOF

1η ημέρα: πτηση αναχωρησησ Άφιξη - Άμστερνταμ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, έλεγχος και απευθείας πτήση για την Ολλανδική πρωτεύουσα. Άφιξη στο Διεθνές αεροδρόμιο του 
Άμστερνταμ. Η πιο πρωτοποριακή Πρωτεύουσα της Ευρώπης μας περιμένει να την εξερευνήσουμε. Η πόλη του Άμστερνταμ προσφέρει 
μια εντελώς διαφορετική αστική καθημερινότητα, όπου τα μοναδικά κανάλια και η πολυπολιτισμικότητα των κατοίκων της την καθιστούν 
ως μια από τις γοητευτικές μητροπόλεις της Ευρώπης. Πρώτες πληροφορίες αναγνώρισης του προορισμού μας καθοδόν για το 
ξενοδοχείο μας, διασχίζοντας την γεμάτη πράσινο ζώνη παράκτια του ποταμού Αμστελ, θαυμάζοντας την ηρεμία της περιοχής με τις 
όμορφες κατοικίες, το εντυπωσιακό γήπεδο 'Arena' έδρα της τοπικής ομάδας Ajax και έναν από τους πιο όμορφους ανεμόμυλους της 
πόλεως. Τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Στην συνέχεια η συνοδός σας θα σας υποδείξει κατευθύνσεις και επιλογές διασκεδάσεις. 
Απόγευμα Ελεύθερο.

2η Ημέρα: Άμστερνταμ Πανόραμα - 
Βολένταμ Παραδοσιακή Φάρμα τυριών
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Συνάντηση στην ρεσεψιόν. 
Η μέρα μας σήμερα ξεκινάει με την Πανοραμική μας 
ξενάγηση στο Άμστερνταμ. Θα γνωρίσουμε την πόλη 
που η πληθώρα των καναλιών με τα παλαιά αρχοντικά 
στις όχθες και τις εκατοντάδες γέφυρες της προσδίδουν 
μια μοναδική αίγλη. Στην διαδρομή μας ο κεντρικός 
Σταθμός, το λιμάνι του Άμστερνταμ, η εβραϊκή συνοικία, 
τα νεότευκτα τεχνητά νησιά που έχουν προστεθεί στην 
περιοχή, η πλατεία των μουσείων κ.α. Συνεχίζουμε 
διασχίζοντας το κλασικό τοπίο της Ολλανδικής εξοχής 
μέσα από τα λιβάδια και τα αποξηραμένες εκτάσεις για 
την επίσκεψη μας στο γνωστό ψαροχώρι Βόλενταμ. 
Φθάνοντας ο περίπατος μας στην προκυμαία θα μας 
αποκαλύψει όλα τα σημεία εκείνα, όπου τα παλαιά 
χρόνια μεταφόρτωναν τα τοπικά προϊόντα όπως ψάρια, 
γάλα και τυρί, ξεκινώντας έτσι το ταξίδι τους για τις 
αγορές του Άμστερνταμ. Η εμπειρία για την ζωή στην 
Ολλανδική ύπαιθρο ολοκληρώνεται επισκεπτόμενοι μια 
τοπική φάρμα τυριών, όπου εκεί 'η μικρή Ολλανδέζα' 
ντυμένη με την παραδοσιακή φορεσιά, θα μας 
παρουσιάσει πως παρασκευάζονται τα πασίγνωστα 
τυριά. Στη συνέχεια σειρά έχει το εξαιρετικό και 
νόστιμο! μέρος της επίσκεψης μας, καθώς θα έχουμε τη 
δυνατότητα να δοκιμάσουμε τους αμέτρητους 
συνδυασμούς των γεύσεων τους.

5
ΗΜΕΡΕΣ

Μια πόλη κτισμένη πάνω σε πολυάριθμα νησάκια, που 
συνδέονται μεταξύ τους με γραφικές γέφυρες και διώρυγες. 
Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του "Χρυσού Αιώνα" της 
Ολλανδίας και χάρη στην ιδιαίτερη πολεοδομία της, η πόλη 
διεκδικεί τον τίτλο της "Βενετίας του Βορρά". Το πρώτο 
συνθετικό του ονόματός της προκύπτει από τον ποταμό Άμστελ 
που την διασχίζει, ενώ το δεύτερο, το "νταμ", σημαίνει φράγμα.

COASTER DIAMONDS

Πάσχα στο Άμστερνταμ
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

15/04 Ozo Amsterdam 4*

5 Ηµέρες

769€ / 835€ 439€ / 489€ 1045€ / 1095€

Θεσ/νίκη-Άµστερνταµ
13:40-15:45

Άµστερνταµ-Θεσ/νίκη
09.40-13.30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισητήρια µετ΄επιστροφής σύµφωνα 
µε τις παραπάνω πτήσεις. ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Πρωϊνό καθηµερινά. Εκδροµές-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆ύο χειραποσκευές συνολικού βάρους 10κιλών.
∆ιαστάσεις πρώτης χειραποσκευής 55χ35χ25, διαστάσεις δεύτερης
χειραποσκευής 40χ30χ20

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Σύνολο φόρων 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
 

Αυτό το ταξίδι θα σας χαρίσει τις πιο 
µοναδικές εικόνες για να βγάλετε τις πιο 

πολύχρωµες φωτογραφίες στον περίφηµο 
πάρκο Keukenhofµε τις χιλιάδες τουλίπες 
που συνθέτουν ένα καταπληκτικό σηνικό!

Αεροπορική Εταιρία
TRANSAVIA

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

3η Ημέρα: Προαιρετική Εκδρομή Ρότερνταμ 
Χάγη Nτελφτ
Πρωϊνό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Συνάντηση στην 
ρεσεψιόν. Προαιρετική εκδρομή στην Ολλανδική ενδοχώρα και 
ευκαιρία να γνωρίσουμε την Ολλανδία στο σύνολο της, 
επισκεπτόμενοι τις μεγάλές πόλεις, Ρότερνταμ και Χάγη, όπως 
και τη ιστορική μεσαιωνική� πόλη του Ντέλφτ. Ρότερνταμ, 
Φιλοξενεί το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, εκθαμβωτικά 
μοντέρνα κτίρια και ουρανοξύστες, μαζί με τις εντυπωσιακές 
γέφυρες Willem & Erasmus παρουσιάζοντας μια φουτουριστική 
αρχιτεκτονική που σε καθηλώνει. Χάγη, Η πιο κομψή Ολλανδική 
πόλη, έδρα του Ολλανδικού κοινοβουλίου, αλλά και Διεθνών 
οργανισμών όπως το περίφημο Διεθνές Δικαστήριο, γνωστό και 
ως 'Παλάτι της Ειρήνης'. Ντελφτ, H πρώτη πρωτεύουσα του 
Ολλανδικού κράτους. Μια ιστορική πόλη που το μεσαιωνικό της 
κέντρο με τα χαρακτηριστικά κανάλια και τους μεγαλοπρεπείς 
Βασιλικούς Ναούς σε μεταφέρει σε μια άλλη εποχή. Επιστροφή 
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 

4η ΗμέρΑ: Πάρκο Τουλίπες Keukenhof
Πρωϊνό στο ξενοδοχείο μας. Πρωινός ελεύθερος χρόνος. Το 
μεσημέρι σειρά έχει η επίσκεψη μας στο πάρκο με τις τουλίπες 
‘Κeukenhof’ (η Είσοδος περιλαμβάνεται). Ενας μοναδικός 
χώρος που παραμένει ανοιχτός μόνον για 2 μήνες το χρόνο την 
άνοιξη. Θα θαυμάσουμε εκατομμύρια πολύχρωμα λουλούδια σε 
μοναδικά σχήματα και άπειρες τουλίπες μέσα σ ’ένα μοναδικό 
περιβάλλον πανδαισίας χρωμάτων και πλαισιωμένο από 
δεκάδες γραφικές λίμνες. Επιστροφή το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας.

5η μέρα, Άμστερνταμ Θεσσαλονίκη, Αναχώρηση.
Μέρα αναχώρησης η σημερινή και ακολουθεί η μεταφορά μας 
στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας. Άφιξη στην 
πόλη μας το μεσημέρι με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΠΕΡΙΛΑMBANETAI
ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΦΑΡΜΑΤΥΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ &

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΥΣ
ΚΗΠΟΥΣ KEUKENHOF
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1η ημέρα: κρακοβια περιηγηση
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”, έλεγχος εισιτηρίων και απευθείας πτήση για τη Κρακοβία. Με την άφιξη μας θα 
μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο ώστε να αφήσουμε τις αποσκευές μας και ξεκινάμε την γνωριμία μας με την πόλη της Κρακοβίας. Από 
τις παλαιότερες πόλεις της χώρας, η Κρακοβία προβάλλει ανέγγιχτη από την καταστροφή του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου με ένα ιστορικό 
κέντρο υποδειγματικά φροντισμένο. Την ίδια στιγμή, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά, καλλιτεχνικά αλλά και τουριστικά 
κέντρα στην Ευρώπη. Η πόλη που γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή της κατά τη δυναστεία των Γιαγκελλόνων (1386-1572), είναι ιδιαίτερα 
περήφανη για τον πρώτο Πολωνό Ποντίφικα. Ο κατά κόσμων Κάρολος Ιωσήφ Βοϊτίλα από Αρχιεπίσκοπος της Κρακοβίας, ανακηρύχθηκε 
πάπας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ως Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’. Μπαίνουμε από την πύλη Του Αγίου Φλωριανού στην παλιά πόλη, 
βλέπουμε και θαυμάζουμε τη μεγαλύτερη στη χώρα πλατεία της Αγοράς. Εκεί, δεσπόζει η Εκκλησία της Παναγίας. Η  Εκκλησία 
Μαριάτσκι είναι ο ναός όπου ο -αγιοποιηθείς πλέον- Πάπας Ιωάννης Παύλος ΙΙ διετέλεσε επί μακρόν εφημέριος, ενώ κάθε μια ώρα, από 
το καμπαναριό της εκκλησίας, ένας τρομπετίστας διαχέει τη μελωδία της τρομπέτας σε όλη την πλατεία. Μια ιστορία αυτοθυσίας, 
εξηγεί το γιατί… στο κέντρο της δεσπόζει και το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Σουκιένιτσε, πάλαι ποτέ σημείο αναφοράς του εμπορίου 
των υφασμάτων. Χρόνος ελεύθερος, επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.  

2η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ ΒΓΙΕΛΙΤΣΚΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ξεκινάμε για μια αλμυρή, υπόγεια ιστορία με την επίσκεψή μας στα αλατορυχεία της Βγιέλιτσκα. Θα 
κατεβούμε αρκετά μέτρα μέσα στη γη, θα περιδιαβούμε υπόγειες στοές, θα δούμε τον τρόπο εξόρυξης του λευκού όπως λεγόταν 
χρυσού, του αλατιού. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή, η λαξευμένη εκκλησία προς τιμήν της Ευλογημένης Κίνγκα, προστάτιδας Αγίας των 
εργαζομένων σε ορυχεία. Η «αλατόγλυπτη» εκκλησία έχει σκαλιστεί, εξ ολοκλήρου, από τους ίδιους τους αλατωρύχους οι οποίοι 
έφτιαξαν ακόμη και τους πολυελαίους από κρυστάλλους αλατιού! Και επιστρέφουμε στην πόλη της Κρακοβίας. Παλάτια, εκκλησίες, 
αρχοντικά. Ανάμεσα στα μπαρόκ και γοτθικά κτίσματα που δεσπόζουν στην πόλη, η Κρακοβία επιδεικνύει στον επισκέπτη της ένα 
απαράμιλλο αναγεννησιακό στάτους. Ο πλούτος των χρωμάτων, τα βιτρό, τα έργα ζωγραφικής, τα γλυπτά, ακόμα και οι επιπλώσεις 
συνηγορούν στη βεβαιότητα των αριστοκρατικών καταβολών της. Ανεβαίνουμε στο εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο λόφο του Βάβελ, 
με τον  «βαρύ» Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς τάφους των Πολωνών μοναρχών και την τεράστια Καμπάνα. Στη συνέχεια, 
περιπλάνηση στην εβραϊκή γειτονιά Καζιμίερ, με τις επτά συναγωγές. Αν υπάρχει χρόνος,  επίσκεψη στο εργοστάσιο, μουσείο σήμερα 
του Σίντλερ. Χρόνος ελεύθερος, επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΤΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
ΜΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΣΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ

5
ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Κρακοβία - Βαρσοβία - Αλατορυχεία Βγιέλιτσκα

Όσο παράξενο κι αν φαίνεται, ανάμεσα στους Πολωνούς και τους 
Έλληνες βρίσκουμε σε πρώτη όψη κάποια ομοιότητα, έστω κι αν 
αυτοί οι δύο λαοί κατοικούν στους αντίποδες της Ευρώπης. Οι 
Πολωνοί, στο βορειότερό της σημείο, που θα έπρεπε γι’ αυτό να 
είναι ψυχροί και όχι τόσο αυθόρμητοι στις ενέργειες και τις 
αποφάσεις τους, μοιάζουν εν τούτοις με τους Έλληνες που σαν 
κάτοικοι της Μεσογείου δικαιολογούνται για το θερμό ταπεραμέντο 
τους, και πολλές φορές, την ασυλλογισιά στις πράξεις τους. Και η 
χώρα τους, μια χώρα, στην καρδιά της Ευρώπης, προσιτή, σύγχρονη 
και πολιτισμένη. Μια χώρα σλαβική και ρωμαιοκαθολική, που με την 
Ιστορία και την κουλτούρα της έχει πολλά να μας διδάξει. Η 
Πολωνία, δεν είναι μακρινή, αλλά τουριστικά παραμένει άγνωστη 
για πολλούς Ευρωπαίους και σε πολλά σημεία της ανέγγιχτη. Πάμε 
λοιπόν να τη γνωρίσουμε καλύτερα…
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3η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΟΥΣΒΙΤΣ – ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αφήνουμε την Κρακοβία, με προορισμό το Άουσβιτς. Εκεί που η μνήμη και η φρίκη συναντιούνται. Στο 
άκουσμα του ονόματος και μόνο δημιουργούνται ρίγη σύγκορμης ανατριχίλας. Εβδομήντα και πλέον χρόνια μετά την απελευθέρωση 
των εγκλείστων του κολαστηρίου από τους Ρώσους, το Άουσβιτς αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη της ιστορίας πως ο άνθρωπος μπορεί να 
διαπράξει τις πιο αδιανόητες θηριωδίες. Η σημερινή επίσκεψη στο φρικτό στρατόπεδο συγκέντρωσης προϋποθέτει γερό στομάχι. Πώς 
αλλιώς μπορεί κανείς να «μεταβολίσει» τα προσωπικά αντικείμενα, τα παπούτσια και ρούχα παιδιών (πολλά από τα οποία ήταν νηπιακής 
ηλικίας όταν δολοφονήθηκαν) καθώς κι ένα σωρό άλλα εκθέματα που δημιουργούν σοκ και δέος στον επισκέπτη ενός αδιανόητου 
κολαστηρίου; Το μουσείο που δέχεται περισσότερους από 1.500.000 επισκέπτες ετησίως λειτουργεί σαν μια σοβαρή προειδοποίηση για 
τους κινδύνους του ολοκληρωτισμού και του φανατισμού. Η διαδρομή μας προς τα βόρεια της χώρας, περνάει από τη γραφική όλη της 
Τσεστοκόβα. Το ομώνυμο μοναστήρι, ο ιερότερος και ο χώρος με τους περισσότερους επισκέπτες – προσκυνητές, οι οποίοι προστρέχουν 
και για τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Αφού το επισκεφθούμε κι εμεις, συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της χώρας, τη 
Βαρσοβία. Κατεστραμμένη στο 85% στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ξαναφτιάχτηκε όπως ήταν πριν ισοπεδωθεί από 
τη ναζιστική λαίλαπα. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και το βράδυ έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία 
της Ανάστασης, στη μοναδική ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Μαδγαληνής. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και διανυκτερεύουμε.

4η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Προγευματίζουμε και αφιερώνουμε ολόκληρη στην ημέρα μας στη Βαρσοβία. Ανθισμένοι κήποι, μνημεία αφιερωμένα σε παλιούς, αλλά 
και σύγχρονους θεούς της τέχνης, σιντριβάνια, λίμνες, αμφιθέατρα, μονοπάτια και γέφυρες. Σαν άλλοι βασιλιάδες, θα διαβούμε χνάρια 
της άλλοτε βασιλικής οδού. Θα ξεκινήσουμε με το παλάτι του Βίλανοφ, τις Βερσαλλίες της Πολωνίας όπως αποκαλούνται. Συνεχίζουμε 
με το πάρκο Λαζιένσκι. Απλωμένο σε 760 στρέμματα πράσινης γης, το πάρκο συνιστά το καλύτερο μέρος για να αφουγκραστούμε την 
πολιτιστική κατάθεση μιας πόλης που αναγεννήθηκε μέσα από τις στάχτες της. Ανάμεσα στα αξιοθέατά του περίφημου πάρκου, 
ξεχωρίζουμε το μνημείο του Σοπέν, γύρω από το οποίο οργανώνονται τακτικά μουσικές εκδηλώσεις. Ακόμη το παλάτι του Νερού, 
αντίγραφο ρωμαϊκού αμφιθεάτρου. Στη συνέχεια, μια επίσκεψη στο εβραϊκό μουσείο Πολίν, με το Μνημείο του Ολοκαυτώματος. 
Βρίσκεται στην καρδιά του τότε εβραϊκού γκέτο.  Η παλιά πόλη της Βαρσοβίας βρίσκεται φυσικά στον κατάλογο της πανανθρώπινης 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο. Συνεχίζοντας, θα δούμε το Βασιλικό Ανάκτορο, την πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, από τα 
λίγα σημεία που σώθηκαν από τη ναζιστική λαίλαπα, καθώς επίσης και το Θέατρο Βιέλκι που στεγάζει την Όπερα και το Μπαλέτο. Και 
διερχόμενοι μια σειρά από μεγάλες λεωφόρους και περνώντας από το μετα-σταλινικό σύγχρονο κέντρο της πόλης θα οδηγηθούμε στην 
πλατεία του Κάστρου. Έτσι, αφήνουμε το λεωφορείο και ξεκινάμε για την καρδιά της παλιάς, βασιλικής πόλης. Η απολαυστική διαδρομή, 
γνωστή ως «μίλι», θα μας φέρει μπροστά στα πιο σπουδαία μνημεία και τα πλέον όμορφα κτίρια της Βαρσοβίας. Ανάμεσα σε αυτά που 
ξεχωρίζουν είναι η Εκκλησία της Αγίας Άννας και του Τιμίου Σταυρού, ο Ναός των Καρμελιτών, το Προεδρικό Ανάκτορο, το Παλάτι 
Kazimierz, το ιστορικό και πολυτελέστατο ξενοδοχείο Μπρίστολ, η Εθνική Βιβλιοθήκη, Κάστρο της Βαρσοβίας, ενώ λίγο πιο πέρα θα 
προσεγγίσουμε το σπίτι της πρωτοπόρου επιστήμονα και Νομπελίστριας, Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη, 
διανυκτέρευση.

5η ημέρα: βαρσοβια - θεσσαλονικη
Μετά το πρωινό μας, αφήνουμε το ξενοδοχείο και κατευθυνόμενοι στο κέντρο της πόλης, θαυμάζουμε το μεγαλοπρεπές κτίριο, το 
Παλάτι Κουλτούρας και Επιστήμης, μία από τις < επτά αδερφές του Στάλιν >, επτά κτίρια που χτίστηκαν σχεδόν πανομοιότυπα στις 
πρωτεύουσες χωρών του πρώην Ανατολικού μπλοκ. Ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στην πόλη, μετάβαση στο αεροδρόμιο 
και επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, γεμάτοι όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

13/04

Inx Design Hotel 4*
(2 διανυκτερεύσεις)
Holiday Inn Warsow

City Center 4*
(2 διανυκτερεύσεις)

 

5 Ηµέρες

459€ / 539€ 359€ / 419€ 649€ / 749€

Θεσ/νικη-Κρακοβία
11.45-12.45

Βαρσοβία-Θεσ/νίκη
15.05-18.20

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισητήρια µετ΄επιστροφής σύµφωνα 
µε τις παραπάνω πτήσεις. ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Πρωϊνό καθηµερινά. Εκδροµές-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Mία χειραποσκευή διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο
και µία χειραποσκευή 10 κιλών κατ΄άτοµο

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Σύνολο φόρων 145€ κατ’ άτοµο
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Τις πιο ωραίες σας φωτογραφίες σε αυτή την 
εκδροµή, θα τις βγάλετε στο παραµυθένιο 
κέντρο της Κρακοβίας και στον Βασιλικό 

Κήπο της Βαρσοβίας

Αεροπορική Εταιρία
RYANAIR

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

ΒΑΡΣΟΒΙΑ

ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΝ
ΘΕΑΤΡΟ ΒΙΕΛΚΙ

ΚΑΣΤΡΟΥ PLAC ZAMKOWY
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ, ΖΥΡΙΧΗ
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. Συνεχίζουμε για τη 
μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, τη Ζυρίχη, που βρίσκεται στα βόρεια 
της Ελβετίας, εκεί όπου ο ποταμός Limmat χωρίζει την πόλη στη μέση. 
Αποτελεί την οικονομική πρωτεύουσα της Ελβετίας, όπου θα έχουμε το 
χρόνο να περιηγηθούμε στα πιο σημαντικά αξιοθέατά της. Πρώτος 
σταθμός στη βόλτα μας, θα είναι ο καθεδρικός ναός Φραουμίνστερ, ο 
οποίος χτίστηκε τον 13ο αιώνα. Ο εσωτερικός του διάκοσμος αποτελεί 
φόρο τιμής στον Μαρκ Σαγκάλ, χάρη στα περίτεχνα υαλογραφήματά 
του. Επόμενο σημείο αναφοράς μας είναι η εκκλησία του Αγίου Πέτρου. 
Ακολούθως θα θαυμάσουμε το Δημαρχείο, το οποίο κοσμείται στην 
πρόσοψή του από περίτεχνες ζωφόρους αλλά και τη μαρμάρινη πύλη με 
την επίχρυση διακόσμηση. Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης. 
Στη συνέχεια μετάβαση στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτιά 
μας. Το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την περιοχή Nieder-
dorf, όπου το βράδυ σφύζει από ζωή. 

2η ημέρα: ΜΟΝΤΡΕ – ΛΩΖΑΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το διάσημο Μοντρέ, που είναι γνωστό για 
το ετήσιο φεστιβάλ τζαζ που οργανώνεται εδώ. Πολλοί μουσικοί και 
άνθρωποι της τέχνης έζησαν εδώ, όπως οι Στραβίνσκι, Φρέντι 
Μέρκιουρι ( Queen ), Φρανκ Ζάπα και ο Λόρδος Μπάιρον, Λέων 
Τολστόι, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Ελεύθερος χρόνος για ένα καφέ σε 
κάποιο από το γνωστά καφέ - εστιατόρια του Μοντρέ με θέα τη λίμνη, 
καθώς και για τα ψώνια σας στις μπουτίκ του κέντρου του χωριού. Στη 
συνέχεια και περνώντας από τη λουτρόπολη Βεβέ, με την πανέμορφη 
Μεγάλη Πλατεία αλλά και την αποβάθρα Περντονέ, όπου κυριαρχεί το 
άγαλμα του Σαρλό, το οποίο υπενθυμίζει την παραμονή του Τσάρλι 
Τσάπλιν στην περιοχή, καθώς εδώ έζησε τα τελευταία 25 χρόνια της 
ζωής του, θα καταλήξουμε στη Λωζάνη. που βρίσκεται στις όχθες της 
λίμνης Λεμάν και αποτελεί την έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής. Θα πραγματοποιήσουμε μια σύντομη περιήγηση, όπου θα 
δούμε το ιστορικό κέντρο, όπου κυριαρχούν η κεντρική πλατεία ντε Λα 
Παλί με το Δημαρχείο και τα γραφεία της Δ.Ο.Ε., τον Καθεδρικό Ναό 
Νοτρ Νταμ, καθώς και τα γραφικά στενά σοκάκια του 18ου και 19ου αι. 

ΒΟΛΤΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ

ΜΟΝΤΡΕ

ΔΩΡΟ 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
& ΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΜΟΝΤΡΕ

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΠΕΡΙΤΤΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

 

5
ΗΜΕΡΕΣ

ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ - ΛΙΜΝΕΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ – ΜΙΛΑΝΟ SHOPPING

Glamour Ελβετία

Η Ελβετία, όμορφη σαν καρτ-ποστάλ, θα σας 
εντυπωσιάσει! Θα μαγευτείτε από το εντυπωσιακό 
αλπικό τοπίο, τις πανέμορφες λίμνες, τις 
κοσμοπολίτικες πόλεις με τις παραμυθένιες 
μεσαιωνικές γωνιές, τους καταπράσινους αμπελώνες 
που δίνουν εξαιρετικά κρασιά, το σιδηροδρομικό 
ταξίδι-εμπειρία (Αλπικό τρένο) και φυσικά τη 
μοναδική γαστρονομία που ξεπερνάει κατά πολύ το 
δίπτυχο «τυρί σοκολάτα»! Ένα πλήρες πρόγραμμα 
λοιπόν, για να απολαύσετε την Ελβετία και το 
Μιλάνο που θα σας μείνει αξέχαστο!
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

13/04

ΖURI BY FASSBIND 4* ( Ζυρίχη )
& RAFFAELLO 4*( Μιλάνο )

KAMEHA GRAND 5* ( Ζυρίχη )
& RAFFAELLO 4* ( Μιλάνο )

5 Ηµέρες

599€ / 659€ 459€ / 499€

745€ / 789€ 589€ / 609€

Θεσ/νικη-Βασιλεία
10.05-11.30

Μπέργκαµο-Θεσ/νίκη
15.45-18.50

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
STORY PLACE

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  Αεροπορικά εισητήρια µετ΄επιστροφής σύµφωνα 
µε τις παραπάνω πτήσεις. ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Πρωϊνό καθηµερινά. Εκδροµές-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Ένα προσωπικό αντικείµενο - χειραποσκευή
διαστάσεων  40*20*25 κατ’ άτοµο και µία αποσκευή 20 κιλών ανά δύο άτοµα
Πρωϊνό καθηµερινά

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Σύνολο φόρων 145€ κατ’ άτοµο
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

 

Μοναδικές φωτογραφίες θα βγάλετε στο 
Αλπικό τρένο µε το τοπίο να συνθέτει ένα 

παραµυθένιο σκηνικό!

Αεροπορική Εταιρία
Easyjet - Ryanαir

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τελειώνοντας και περνώντας έξω από το κτίριο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και διατρέξουμε τη θαυμάσια διαδρομή κινούμενοι 
κατά μήκος της λίμνης, θα φθάσουμε στη μητρόπολη της διπλωματίας, τη Γενεύη. Άφιξη στην κομψή πόλη, που βρίσκεται δίπλα στη λίμνη 
Leman με τα ιστιοπλοϊκά, με τον Ροδανό ποταμό να τη χωρίζει στα δύο και φόντο τις Άλπεις. Θα περιηγηθούμε στην πόλη που αποτελεί 
την ευρωπαϊκή έδρα των Ηνωμένων Εθνών, των πολυάριθμων Διεθνών Οργανισμών, αλλά και γενέτειρα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. 
Θα δούμε το Λουλουδάτο Ρολόι, φτιαγμένο από άπειρα λουλούδια, το οποίο εξυμνεί τη μακρόχρονη ελβετική παράδοση στην 
ωρολογοποιία, πριν καταλήξουμε στο τεράστιο σιντριβάνι-σύμβολο Jet d'Eau, όπου πετάει το νερό σε ύψος τρεις φορές μεγαλύτερο από 
το άγαλμα της Ελευθερίας. Σκαρφαλωμένη, πάλι, ψηλότερα, στην αριστερή όχθη του Ροδανού, βρίσκεται η Παλιά Πόλη της Γενεύης, με 
τον Καθεδρικό ναό του Αγ. Πέτρου όπου χρειάστηκε εβδομήντα χρόνια για να ολοκληρωθεί καθώς και το Δημαρχείο της, όπου γράφτηκε 
η Πρώτη Συνθήκη της Γενεύης. Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη.

3η ΗμέρΑ: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ 
(προαιρετική)
Μετά το πρόγευμα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου 
φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580
μ με γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών προϋποθέσεων χειμερινές 
διακοπές. Μετά από μια θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Θα πάρουμε το 
Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο Σαιν 
Μόριτζ. Η διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες. Μια 
διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου, γεμάτη αντιθέσεις, που θα σας μείνει αξέχαστη. 
Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε την φυσική ομορφιά. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στη Ζυρίχη. Το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τον πιο 
εμπορικό δρόμο της πόλης, την Μπανχοφστράσε με τα πολυκαταστήματα (όπως το 
«Τζέλμολι»), τα κεντρικά γραφεία των τραπεζών, το Μουσείο Ρολογιού αλλά και τα 
αποτυπώματα διάσημων σταρ του κινηματογράφου. Μη λησμονήσετε στις αγορές 
σας, να αγοράσετε σοκολάτες, καθώς η Ελβετία φημίζεται για την παραγωγή τους. 

4η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την ιταλόφωνη περιοχή της χώρας. Η πιο 
χαρακτηριστική και τουριστική πόλη εδώ είναι το Λουγκάνο, κτισμένο στην 
ομώνυμη λίμνη. Σύντομη στάση. Θα δούμε το καθεδρικό ναό του Αγ. Λαυρέντιου, 
την Κεντρική πλατεία της Μεταρρύθμισης, το Δημοτικό πάρκο με τη Βίλλα Τζίανη 
και το Συνεδριακό Κέντρο. Συνεχίζουμε για την κουκλίστικη Λουκέρνη. Θα 
περιηγηθούμε στην παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, όπου θα 
δούμε την κλειστή γέφυρα του παρεκκλησίου από τον 14ο αιώνα, το Δημαρχείο, την 
εκκλησία του Αγ. Πέτρου, την κεντρική Πλατεία, τη μεσαιωνική αγορά του κρασιού, 
τις φημισμένες εκκλησίες των Φραγκισκανών, τη Χοφκίρκε και φυσικά το 
λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο, τα οποία δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. 
Τελειώνοντας αναχώρηση για την πόλη σύμβολο της μόδας και του design, το 
Μιλάνο. Στην περιήγησή μας θα δούμε Castello D’Angelo, τις εμπορικές οδούς 
Dante και Vittorio Emmanuelle II, την εμπορική στοά, τη Σκάλα του Μιλάνου με τη 
νεοκλασική πρόσοψη, το χρυσό τετράγωνο της μόδας και τον καθεδρικό ναό 
Ντουόμο. Xρόνος ελεύθερος στην πλούσια αγορά της πόλης.  Το βράδυ μεταφορά 
στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος για τελευταίες αγορές και σουβενίρ. Στη συνέχεια 
μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην 
πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.  

ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ
ΣΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ

ΛΟΥΓΚΑΝΟ
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1η Ημέρα: Πτήση για Ρώμη-Ξενάγηση Πόλης-Βραδινή 
Βόλτα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία για την πτήση μας για την 
αιώνια πόλη. Άφιξη στην πρωτεύουσα της χώρας και γνωριμία με την 
αρχηγό μας και αμέσως θα ξεκινήσει η 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 αρχαίους ναούς, αγάλματα και ερείπια – μάλιστα εδώ ήταν 
εγκατεστημένες οι ανώτερες τάξεις της πόλης, αλλά και αρκετοί 
αυτοκράτορες, αλλά και τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. Αργά το 
απόγευμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 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.Για το βράδυ σας προτείνουμε να δοκιμάσετε 
χειροποίητα ζυμαρικά σε μία από τις πολλές παραδοσιακές τρατορίες 
του κέντρου.

2Η Ημέρα: Ρώμη- Μουσεία Βατικανού-Άγιος 
Πέτρος-Καπέλα Σίστινα
Νωρίς το πρωί και μετά από το πρωινό μας, 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.  

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ 
ΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Όσο και να προσπαθήσουμε να την αποδώσουμε με 
λόγια , η ιστορία και η ομορφιά αυτής της πόλης δεν 
περιγράφεται και σας προτρέπουμε να την 
ανακαλύψετε μόνοι σας.5 ημέρες, με ένα <γεμάτο> 
πρόγραμμα για να δείτε την πόλη που αποτέλεσε το 
κέντρο μίας σπουδαίας αυτοκρατορίας που 
κυριάρχησε για αιώνες στην Ευρώπη και τη 
Μεσόγειο. 

ΔΩΡΟ 
Η ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΜΕ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ
& ΤΗΝ ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ

ΔΩΡΟ 
Η ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΟ ΤΙΒΟΛΙ

5
ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ

Ρώμη - Βατικανό -Τίβολι
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3η Ημέρα: Εκδρομή στο Τίβολι
Πρωινό και ακολουθεί εκδρομή στο Τίβολι και την Villa D’Este, μία από τις 
σημαντικότερες αναγεννησιακές βίλες στην Ιταλία,   με τους περίφημους 
κήπους της με τα 1000 σιντριβάνια και έδρα της υδρογραφικής υπηρεσίας 
του Πανεπιστημίου της Ρώμης. Στους κήπους της βίλας θα απολαύσουμε το 
σιντριβάνι του μουσικού οργάνου  με τους καταρράκτες του, το σιντριβάνι της 
Ρώμης και του Τίβολι που επικοινωνούν μεταξύ τους με τον διάδρομο των 
εκατό σιντριβανιών, το σιντριβάνι της κουκουβάγιας και αυτό των δράκων. 
Ακόμη,θα δούμε και την εξοχική κατοικία του αυτοκράτορα Αδριανού που 
διαθέτει ένα μεγάλο υπαίθρειο μουσείο ανακατασκευών των αγαπημένων 
κτηρίων του αυτοκράτορα.Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Ρώμη.  
Δείπνο, διανυκτέρευση.

4η Ημέρα : Εκδρομή στη Φλωρεντία
Ξεκινώντας με ένα καλό πρωινό σας προτείνουμε ημερήσια εκδορμή στη 
Φλωρεντία, την πόλη που είναι συνώνυμη με την τέχνη της Αναγέννησης. Θα 
γνωρίσουμε περιπατητικά την ιστορική πόλη που δίκαια βρίσκεται υπό την 
προστασία της UNESCO. θα δούμε το μεγαλοπρεπές DUOMO με το 
περίφημο καμπαναριό του Τζιότο, το Βαπτιστήριο - ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής 
με μπρούντζινες πόρτες και μωσαϊκά - την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την 
Πιάτσα Ντε Λα Σινιορία και το Πόντε Βέκιο, που είναι μερικά από τα έργα 
τέχνης της Φλωρεντίας. Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο, όπου σας 
προτείνουμε να δοκιμάσετε παραδοσιακό παγωτό σε κάποια gelato. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ μην χάσετε 
την ευκαιρία να πιείτε ένα απερόλ, δοκιμάζοντας τιραμισού στη πιάτσα 
Ναβόνα. 

5η Ημέρα: Ρώμη-πτήση επιστροφής
Νωρίς το πρωί επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο για την μεταφορά μας στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής με τις καλύτερες εντυπώσεις..!ξη στην 
πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.  

ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ

ΣΤΟ ΜΑΓΙΚΟ
ΤΙΒΟΛΙ

ΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΟΥΜΕ
ΤΟ ΠΙΟ ΦΗΜΙΣΜΕΝΟ
ΙΤΑΛΙΚΟ ΤΙΡΑΜΙΣΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΙΑΤΣΑ ΝΑΒΟΝΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

13/04
Rome Art Hotel 4*
Piazza Di Spagna

5 Ηµέρες

569€ / 629€ 249€ / 289€ 869€ / 929€

Θεσσαλονίκη-Ρώµη
06.55-07.40

Ρώµη-Θεσσαλονίκη
09.40-12.20

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισητήρια µετ΄επιστροφής σύµφωνα 
µε τις παραπάνω πτήσεις. ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Πρωϊνό καθηµερινά. Εκδροµές-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
1 προσωπικό αντικείµενο (40x20x25cm)
και 1 χειραποσκευή 10κ (55x40x20cm) ανά άτοµο
Κόστος εισόδου µε ξενάγηση στα µουσεία Βατικανού,
εξασφαλισµένη προκράτηση, γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναµονή
Εκδροµή στο Τίβολι

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Σύνολο φόρων 145€ κατ’ άτοµο
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Mη χάσετε σε αυτό το ταξίδι την ευκαιρία να 
φωτογραφηθείτε µπροστα στη φηµισµένη 
Φοντανα Ντι Τρέβι καθώς θα ρίχνετε µέσα 

ένα κέρµα και κάνοντας µια ευχή!

Αεροπορική Εταιρία
RYANAIR

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή
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1η Ημέρα: Πτήση για Ρώμη - Ξενάγηση Πόλης - Βραδινή Βόλτα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία για την πτήση μας για την αιώνια πόλη .Κατά την άφιξη μας και την παραλαβή των αποσκευών 
μας ,επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο για το δρόμο προς το κέντρο της πόλης και θα ξεκινήσουμε την 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 και τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. Το απόγευμα θα πάμε στο ξενοδοχείο για 
τακτοποίηση στο δωμάτιο.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 Via Veneto 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 Piazza Venezia, 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: Ρώμη - Μουσεία Βατικανού - Άγιος Πέτρος - Καπέλα Σίστινα
Νωρίς το πρωί και μετά από το πρωινό μας , μεταφορά σε ένα από τα κορυφαία μουσεία & στο μικρότερο κρατίδιο του κόσμου, το 
Βατικανό. Ξενάγηση 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. Για το 
βράδυ μην χάσετε την ευκαιρία να πιείτε ένα απερόλ, δοκιμάζοντας τιραμισού στη πιάτσα Ναβόνα.

Η αιώνια πόλη με τη γεμάτη ιστορία ενώνεται με 
την αισθησιακή Νάπολη του Ιταλικού Νότου σε 
ένα γεμάτο και ξεχωριστό πρόγραμμα έξι ημερών 
που θα σας μείνει αξέχαστο!

ΔΩΡΟ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΠΟΖΙΤΑΝΟ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΑΜΑΛΦΙ

ΔΩΡΟ Η ΕΙΣΟΔΟΣ
ΜΕ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΒΑΤΙΚΑΝΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ

ΤΙΒΟΛΙ | ΒΙΛΛΑ ΜΠΟΡΓΚΕΖΕ
VIA VENETO | TRASTEVERE
ΝΑΠΟΛΗ | ΣΑΛΕΡΝΟ

6
ΗΜΕΡΕΣ

Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ ΣΥΝΑΝΤΑΕΙ ΤΗ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΑΜΑΛΦΙ

Πάσχα στη Ρώμη - Κοστιέρα Αμαλφιτάνα
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3η Ημέρα: Εκδρομή στο Τίβολι
Πρωινό και ακολουθεί προαιρετική εκδρομή στο Τίβολι και την Villa D’Este, μία από τις σημαντικότερες αναγεννησιακές βίλες στην 
Ιταλία,  με τους περίφημους κήπους της με τα 1000 σιντριβάνια και έδρα της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου της Ρώμης. 
Στους κήπους της βίλας θα απολαύσουμε το σιντριβάνι του μουσικού οργάνου  με τους καταρράκτες του, το σιντριβάνι της Ρώμης και 
του Τίβολι που επικοινωνούν μεταξύ τους με τον διάδρομο των εκατό σιντριβανιών, το σιντριβάνι της κουκουβάγιας και αυτό των 
δράκων. Ακόμη,θα δούμε και την εξοχική κατοικία του αυτοκράτορα Αδριανού που διαθέτει ένα μεγάλο υπαίθρειο μουσείο 
ανακατασκευών των αγαπημένων κτηρίων του αυτοκράτορα.Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Ρώμη.  Δείπνο, διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: Ρώμη-Νάπολη-Περιήγηση Πόλης
Αφού ξυπνήσουμε και πάρουμε το πρωινό μας ,ο δρόμος μας, θα καταλήξει στην αισθησιακή πόλη του νότου της ιταλίας,τη Νάπολη! Η 
πρώτη βόλτα στη Νάπολη γίνεται στα στενά του ιστορικού της κέντρου, που έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO. Τα γραφικά δρομάκια, οι μεγαλοπρεπείς εκκλησίες, τα μικρομάγαζα, οι παραδοσιακές πιτσαρίες και οι 
υπόγειες στοές θα σε συνεπάρουν και ίσως σε κάνουν να χαθείς, αλλά εδώ αυτό είναι το ζητούμενο… Περπατώντας στην πολύβουη 
Spaccanapoli, τον κεντρικό στενό δρόμο που χωρίζει την πόλη στα δύο, θα βρεις σχεδόν σε κάθε γωνιά κι έναν καλό λόγο για να 
σταματήσεις. Εδώ είναι απαραίτητη μια επίσκεψη στον γοτθικού ρυθμού καθεδρικό ναό Duomo, που είναι αφιερωμένος στον πολιούχο 
San Gennaro (Άγιο Ιανουάριο).Ενώ ο περίπατος θα συνεχιστεί προς τα νότια και θα μας οδηγήσει στην Piazza Municipio όπου βρίσκεται 
το Castel Nuovo, το επιβλητικό μεσαιωνικό κάστρο που υπήρξε βασιλική κατοικία αλλά και τόπος διαμονής καλλιτεχνών και 
διανοουμένων. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο ξενοδοχείο μας. 

5η Ημέρα: Σαλέρνο-Ποζιτάνο-Ακτή Αμάλφι
Πρόγευμα και αναχωρούμε προς το Σαλέρνο. Με   την άφιξη   θα   επισκεφτούμε το Ντουόμο του   με τα   διαφορετικά 
αρχιτεκτονικάστοιχεία. Θα μας  εντυπωσιάσει η κρύπτη του Αγίου Αντρέα που  βρίσκεται  κάτω από τον ναό με περίτεχνο ταβάνι, διπλής 
όψης αγάλματα, ποικιλία μαρμάρων και αγιογραφιών που συνθέτουν μια εικόνα διαφορετική από…κρύπτη! θα  έχουμε   επίσης το χρόνο
να   περπατήσουμε στο ενδιαφέρον ιστορικό κέντρο με   τα πανέμορφα γραφικά   σοκάκια. Στη συνέχεια η ώρα της ακτής Αμάλφι 
χτισμένο στον μυχό του ομώνυμου κόλπου στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, μία από τις πλέον συγκλονιστικές ακτές της Ευρώπης. Θα 
επιβιβαστούμε στο καραβάκι για το κουκλίστικο Ποζιτάνο. Περπατώντας στα στενά καλντερίμια με τα ολάνθιστα μπαλκόνια θα 
νιώσουμε τον κοσμοπολίτικο αέρα της εποχής του 60’.Φεύγοντας από το Ποζιτάνο και πάλι με καραβάκι, θα φθάσουμε στην 
‘’μητρόπολη της ακτής’’, το γραφικό Αμάλφι, που χάρισε το όνομα του στα 48 χιλιόμετρα της ακτογραμμής. Στον ελεύθερο χρόνο σας 
προτείνουμε να επισκεφτείτε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ανδρέα και να περπατήσετε στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Σας 
προτείνουμε επίσης να επισκεφτείτε το σκαρφαλωμένο στα 305 μέτρα χωριό Ραβέλλο και να δείτε την βίλα Ρούφολο με τον πύργο, τους 
κήπους της και θέα που κόβει την ανάσα. Επιστροφή στο Αμάλφι και αναχώρηση για το Σαλέρνο και αργά το απόγευμα επιστρέφουμε 
στη Νάπολη για φαγητό στον κεντρικό πλακώστροτο δρόμο.

6Η Ημέρα: Νάπολη-Πτήση επιστροφής
Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην Νάπολη, καθώς θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας για τις τελευταίες βόλτες, 
ψώνια και όπως εσείς επιθυμείτε να αξιοποιήσετε την τελευταία ημέρα σε αυτήν την πανέμορφη πόλη. Στην συνέχεια επιβιβαζόμαστε 
στο λεωφορείο με κατεύθυνση το αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής που μαζί  στις αποσκευές σας  θα έχετε υπέροχες εικόνες και 
αναμνήσεις σε αυτό το ξεχωριστό ταξίδι..!

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

13/04

Ripa Hotel 4*
Trastevere

Palazzo Salgar 4*
Νάπολη,Κεντρικό

6 Ηµέρες

699€ / 759€ 269€ / 309€ 849€ / 899€

Θεσσαλονίκη-Ρώµη
06.55-07.40

Νάπολη-Θεσσαλονίκη
16.50-19.20

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισητήρια µετ΄επιστροφής σύµφωνα 
µε τις παραπάνω πτήσεις. ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Πρωϊνό καθηµερινά. Εκδροµές-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
1 προσωπικό αντικείµενο (40x20x25cm)
και 1 χειραποσκευή 10κ (55x40x20cm) ανά άτοµο
Κόστος εισόδου µε ξενάγηση στα µουσεία Βατικανού,
εξασφαλισµένη προκράτηση, γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναµονή
Εκδροµή στην Ακτή Αµάλφι

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Σύνολο φόρων 145€ κατ’ άτοµο
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

 

Αυτό το ταξίδι θα σας χαρίσει την ευκαιρία 
να φωτογραφηθείτε σε ένα από τα πιο 
ροµαντικά µέρη της Ιταλίας την Ακτή 

Αµάλφη  µε φόντο την απέραντη θάλασσα

Αεροπορική Εταιρία
RYANAIR

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

ΔΩΡΟ Η ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΟ ΠΟΣΙΤΑΝΟ ΚΑΙ 

ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΑΜΑΛΦΙ
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Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ
ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ

ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ   ΕΙΝΑΙ 
ΝΑ ΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕΤΕ
ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΓΕΥΤΕΙΤΕ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ

ΤΗΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΕΙΣ

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΩΡΟ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΟ ΠΟΤΣΔΑΜ
ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΣΑΝΣΟΥΣΙ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη 
Βερολίνο-Κρουαζιέρα στο ποταμό Spree
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βερολίνο, την 
πρωτεύουσα της Γερμανίας. Κατά την άφιξη μας θα 
πραγματοποιήσουμε μία σύντομη απογευματινή πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας και 
τακτοποίηση. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος για βόλτα στο 
κέντρο της πόλης υπό την καθοδήγηση του αρχηγού. 

2η ημέρα :Ξενάγηση Πόλης,Μουσείο του 
Περγάμου
Ξυπνώντας και αφού απολαύσουμε το πρωινό μας, 
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, στην 
πλατεία Ζαντάρμεν με τους δύο καταπληκτικούς Ναούς 
τον Γαλλικό και τον Γερμανικό Ναό, 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. 

5
ΗΜΕΡΕΣ

Το Βερολίνο δεν φημίζεται μόνο για την 
ιστορία του, αλλά και για τα πανέμορφα κτίριά 
του. Η τέχνη είναι διάχυτη σε όλη την πόλη και 
αυτό την κάνει ακόμη πιο γοητευτική.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΠΟΛΗ
Βερολίνο - Πότσδαμ - Δρέσδη
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

13/04 Scandic Berlin Potsdamer 4*
Mitte

5 Ηµέρες

649€ / 699€ 259€ / 299€ 799€ / 849€

Θεσσαλονίκη-Βερολίνο
14.30-16.00

Βερολίνο-Θεσσαλονίκη
21.50-01.15

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισητήρια µετ΄επιστροφής σύµφωνα 
µε τις παραπάνω πτήσεις. ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Πρωϊνό καθηµερινά. Εκδροµές-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Mία χειραποσκευή διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο
και µία αποσκευή 20 κιλών στα δύο άτοµα

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Σύνολο φόρων 145€ κατ’ άτοµο
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Σε αυτό το πρόγραµµα θα έχετε την αυκαιρία 
να βγάλετε τις πιο εντυπωσιακές 

φωτογραφίες στα φηµισµένα Ευρωπαϊκά 
ανάκτορα Σανσουσί και στους υπέροχούς 

αριστοκρατικούς κήπους στο Πότσδαµ!

Αεροπορική Εταιρία
EASYJET-RYANAIR

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

3η ημέρα: Βερολίνο, Ανάκτορα Σανσουσί, 
Πότσδαμ
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

4η ημέρα: Βερολίνο - Δρέσδη (προαιρετική)
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 τερραίν κονταρομαχιών, τον μπαρουτόπυργο, τη 
βεράντα Καναλέτο, την Ακαδημία Εικαστικών, τα κελάρια των 
Βεττίνων κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Βερολίνο.

5η ημέρα: Βερολίνο, Πτήση επιστροφής
Ελεύθερη μέρα για βόλτες και ψώνια 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. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

ΣΤΑ ΔΙΑΣΗΜΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ
ΣΑΝΣΟΥΣΙ

ΘΑ ΕΧΕΤΕ
ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ 
ΤΗ ΔΡΕΣΔΗ
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1η Ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ, KOΛΜΑΡ, 
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 τη γραφική πόλη Κολμάρ, που είναι 
γνωστή για τα αμπέλια της. Η πόλη ιδρύθηκε 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. Μουσεία, καθεδρικοί ναοί, αρχιτεκτονικά μνημεία, συντριβάνια 
και αγάλματα κοσμούν την πόλη και συμβάλουν στην μοναδικότητά της. 
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, τα οποία θυμίζουν το στολίδι της Βόρειας Ιταλίας, 
την οικία Πφίστερ, μια παλιά οικία στο κέντρο της πόλης με περίτεχνη 
διακόσμηση και γερμανική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική 
κατασκευασμένη το 1537 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. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για 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 

ΔΩΡΟ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ 

ΚΟΛΜΑΡ

Μία Μοναδική αναχώρηση, για να απολαύσετε δύο 
αριστοκρατικές πόλεις, τη Χαϊδελβέργη και το 
Στρασβούργο, αλλά και να θαυμάσετε όλη την 
περιοχή της Αλσατίας, με το πανέμορφο Κολμάρ και 
τα κουκλίστικα Κρασοχώρια.

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ 
& ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗΣ

ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ

ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΚΑΡΑΒΑΚΙ 
ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

5
ΗΜΕΡΕΣ

ΚΟΛΜΑΡ, ΜΑΓΕΥΤΙΚΑ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ

Αλσατία - Χαϊδελβέργη - Στρασβούργο

22



συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της. Μια ματιά στο φράγμα Βομπάν θα μας πείσει για το μέγεθος των αμυντικών έργων, τα 
οποία έλαβαν χώρα περί το 1700. Ο προτεσταντισμός είναι έντονος στη περιοχή γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και στη στενή σχέση 
μεταξύ της πόλεως και της γειτονικής Γερμανίας. 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. Ελεύθερος χρόνος. Το μεσημέρι σας προτείνουμε μια υπέροχη προαιρετική 
εκδρομή στα φημισμένα κρασοχώρια. Νότια της πόλης του Στρασβούργου, και σε μια ακτίνα 150 χλμ. 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: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΜΑΝΧΑΙΜ, ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
Πρόγευμα και 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. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το 
Μανχαίμ. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του κρατιδίου, μετά τη Στουτγάρδη και αναφέρεται για πρώτη φορά σε μια νομική πράξη 
του 766. Το 1607 απέκτησε προνόμια πόλης, ενώ στις αρχές του 18ου αιώνα ανακατασκευάστηκε αποκτώντας ένα ξεχωριστό 
πολεοδομικό σχεδιασμό. Θα δούμε την Όπερα, το δημοτικό πάρκο και τον Πύργο του Νερού, σύμβολο της πόλης από το 19ο αιώνα. Θα 
μας εντυπωσιάσουν και τα μπαρόκ ανάκτορα που στεγάζουν πανεπιστημιακές σχολές. Τελειώνοντας, θα μεταβούμε 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. Είναι μία πανέμορφη, καταπράσινη πόλη, χτισμένη 
στις όχθες του ποταμού Νέκαρ και έχοντας γλιτώσει τους βομβαρδισμούς του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που ισοπέδωσαν πολλές 
γερμανικές πόλεις, διατηρεί τα ιστορικά της μπαρόκ κτίρια και τα στενά δρομάκια, κάνοντας πολλούς να τη χαρακτηρίζουν ως πόλη - 
κόσμημα της Γερμανίας. Με την αύρα του ρομαντισμού να κυριαρχεί σε κάθε γωνιά της πόλης και με την αρτ νουβό και αναγεννησιακή 
αισθητική να ορίζουν το αρχιτεκτονικό προφίλ του ιστορικού κέντρου της παλιάς πόλης (Altstadt), η Χαϊδελβέργη δεν παύει να 
προσφέρει αστείρευτες εκπλήξεις και να συγκινεί. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μην 
παραλείψετε να δοκιμάσετε παραδοσιακή μπύρα σε μια από τις μπυραρίες της πόλης.

4η ΗΜΕΡΑ ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πιο γραφική ίσως πόλη της Γερμανίας, τη Χαϊδελβέργη. Ξεκινάμε την περιήγησή μας 
όπου θα δούμε το επιβλητικό κάστρο Schloss γνωστό και ως Παλάτι, που δεσπόζει κυριαρχικά στην πλαγιά του λόφου Koeningsstuhl 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. Χρόνος ελεύθερος για αγορές και αναμνηστικά. Το βράδυ σας προτείνουμε να δοκιμάσετε την τοπική 
κουζίνα της πόλης, που προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από αυθεντικές γεύσεις της γερμανικής κουζίνας, με άριστης ποιότητας πρώτες 
ύλες παρασκευής. Δοκιμάστε hachse, (χοιρινό κότσι) συνδυασμένο με λαχανικά και μια τεράστια ποικιλία από σως, σνίτσελ, λουκάνικα, 
φιλέτα μοσχαριού με σάλτσες κρασιού, πατατόσουπες και rump steaks (φιλετάκια τρυφερού χοιρινού), συνοδευόμενα με μπίρα και 
ολοκληρώστε το μενού με μια παραδοσιακή μηλόπιτα.

5η ΗΜΕΡΑ ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες φωτογραφίες και στη συνέχεια και μετάβαση στο αεροδρόμιο, έλεγχος και πτήση 
επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας το απόγευμα με τις καλύτερες εντυπώσεις.  

 

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία
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LAGRANCE APART 4*
Στρασβούργο

LEONARDO WALLDORF 4*
Χαϊδελβέργη

465€ / 535€ 359€ / 389€ 595€ / 639€

Θεσσαλονίκη-Βασιλεία
10:05-11:30

Μέµµινγκεν-Θεσσαλονίκη
16:25-19:30

Αεροπορική Εταιρία
EASYJET-RYANAIR

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
5 Ηµέρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισητήρια µετ΄επιστροφής σύµφωνα 
µε τις παραπάνω πτήσεις. ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Πρωϊνό καθηµερινά. Εκδροµές-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Ένα προσωπικό αντικείµενο - χειραποσκευή διαστάσεων
40*20*25 κατ’ άτοµο και µία αποσκευή 20 κιλών ανά δύο άτοµα

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Σύνολο φόρων 145€ κατ’ άτοµο
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

 

Μοναδικά σηµεία για ιδανική φωτογραφία
αποτελούν το Κολµάρ, αλλά και το διάσηµο 

Κάστρο της Χαϊδελβέργης
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Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

14/04

Diplomat 4* - Σλιέµα 329€ / 379€ 209€ / 259€ 459€ / 525€

Preluna 4* plus - Σλιέµα 399€ / 459€ 259€ / 295€ 615€ / 689€

539€ / 595€ 299€ / 325€ 889€ / 915€Radisson Blu 5* - St.Juliens

Περιλαµβάνονται Αεροπορικά εισητήρια µετ΄επιστροφής σύµφωνα  µε τις παραπάνω πτήσεις. ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Πρωϊνό καθηµερινά. Εκδροµές-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα.  Ένα προσωπικό αντικείµενο - χειραποσκευή διαστάσεων 40*20*25 
και µία χειραποσκευή 10 κιλών διαστάσεων 55*40*20 | Πρόγραµµα διακοπών (χωρίς πρόγραµµα ξεναγήσεων) -50€ ανά άτοµο
  

Θεσσαλονίκη-Μάλτα
23:50-00:45

Μάλτα-Θεσσαλονίκη
21:40-00:15

Αεροπορική Εταιρία
RYANAIR

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

μεταξύ του 1573 και του 1578 ως μοναστική εκκλησία των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη. 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 επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 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.

 3η ημέρα: Προαιρετική εκδρομή στο Γκόζο (Gozo)
Τη σημερινή 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 ψαροχώρι 
Σλέτι, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα ή μπάνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ επισκεφθείτε τις γειτονικές πόλεις 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.

4η ημέρα: Εκδρομή Μόστα – Μεδίνα, περιήγηση / Βαλέτα
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 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. Αμέσως μέσα, θα συνεχίσουμε για 
τη Βαλέτα. Θα έχουμε χρόνο για φωτογραφίες και αγορές. Στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα: Χωριό του Ποπάυ – Θέατρο 5d
Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε μια βόλτα σ’ένα αξιοθέατο διαφορετικό από τα υπόλοιπα και αυτό είναι το πολυφωτογραφημένο Χωριό του Ποπάυ (Popeye 
Village). Πρόκειται ουσιαστικά για το μέρος που γυρίστηκε η ταινία “Ποπάυ” με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς το μακρινό 1980 και το οποίο σήμερα λειτουργεί ως θεματικό 
πάρκο με τα σπίτια των χαρακτήρων, φανταστείτε κάτι σαν μια μικρή Ντίσνειλαντ. Eνναλακτικά, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το θέατρο 5d , που θα σας ταξιδέψει 
στον πολιτισμό και την πλούσια ιστορία της Μάλτας με τη μορφή ενός εντυπωσιακού 3D σόου. Το αμφιθέατρο πέρα από το γεγονός ότι προσφέρει κινούμενα 
καθίσματα, εκρήξεις αέρα, ψεκασμό νερού και γαργάλημα στα πόδια όσο βλέπουν την ταινία, είναι διαθέσιμο σε 17 διαφορετικές γλώσσες. Για το βράδυ απολαύστε 
το κοκτέηλ σας στη γραφική Βαλέτα.

6η ημέρα: Εκδρομή στις τρεις πόλεις (Senglea, Vitoriossa, Cospicoua) , Μετάβαση στο αεροδρόμιο – Απευθείας Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και 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, κατοικιών και σημαντικών κτιρίων, τα οποία 
είναι κτισμένα σε μια υπέροχη θέση στο Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour) και έχουν έντονες επιρροές από τους Φοίνικες, Ρωμαίους, Άραβες, Νορμανδούς, Ιωαννίτες 
Ιππότες και τους Βρετανούς. Από τις επάλξεις τους 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 αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη 
στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

1η ημέρα: Απευθείας πτήση για Μάλτα, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", 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. Κατά την άφιξή μας, γνωριμία με το συνοδό μας, 
ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι επανειλημμένα, 
γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία των κατοίκων και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια.

2η ημέρα: Περιήγηση πόλης, Κήποι Μπαράκα
Πρόγευμα 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, πλαισι[1]ωμένη από δύο 
φυσικά λιμάνια και διαθέτει και ένα περήφανο φρούριο, το Saint Elmo. Η 
πόλη χτίστηκε από τους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη μετά τη 
Μεγάλη Πολιορκία των Οθωμανών του 1565. Η ξενάγηση γίνεται με τα 
πόδια, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τμήμα της 
Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για μια μοναδική καστρούπολη με ιδιαίτερη 
ιστορική σημασία και απεριόριστη ομορφιά. 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 
που συνδέονται με τις δύο μεγάλες πολιορκίες του 1565 και 1942. 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, την Triq Ir-Repubblika, με τα παλιά 
κτίρια με τα «κλειστά» μπαλκόνια και τα καταστήματα με τις vintage 
επιγραφές, θα δούμε τα κάθετα σοκάκια με τα χρυσόχρωμα, 
τα[1]λαιπωρημένα κτίρια και τα φθαρμένα palazzi που βρέχονται από την 
αύρα της θάλασσας. 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. Ο ναός ανεγέρθηκε 

5+1
ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ

Μάλτα

ΔΩΡΟ
Η ΜΙΑ

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



3η ημέρα: Προαιρετική εκδρομή στο Γκόζο (Gozo)
Τη σημερινή 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 ψαροχώρι Σλέτι, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα ή μπάνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ 
επισκεφθείτε τις γειτονικές πόλεις 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.

4η ημέρα: Εκδρομή Μόστα – Μεδίνα, περιήγηση / Βαλέτα
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 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. Αμέσως μέσα, θα συνεχίσουμε για τη Βαλέτα. Θα έχουμε χρόνο για 
φωτογραφίες και αγορές. Στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα: Εκδρομή στις τρεις πόλεις (Senglea, Vitoriossa, Cospicoua) , Μετάβαση στο αεροδρόμιο 
Απευθείας Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και 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, κατοικιών και σημαντικών κτιρίων, τα οποία είναι κτισμένα σε μια υπέροχη θέση στο 
Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour) και έχουν έντονες επιρροές από τους Φοίνικες, Ρωμαίους, Άραβες, Νορμανδούς, Ιωαννίτες 
Ιππότες και τους Βρετανούς. Από τις επάλξεις τους 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 αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

19/04

Diplomat 4* - Σλιέµα 309€ / 365€ 209€ / 259€ 445€ / 509€

Preluna 4* plus - Σλιέµα 395€ / 449€ 259€ / 299€ 595€ / 659€

525€ / 589€ 299€ / 329€ 879€ / 909€Radisson Blu 5* - St.Juliens

Περιλαµβάνονται Αεροπορικά εισητήρια µετ΄επιστροφής σύµφωνα  µε τις παραπάνω πτήσεις. ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Πρωϊνό καθηµερινά. Εκδροµές-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα. ένα προσωπικό αντικείµενο - χειραποσκευή διαστάσεων 40*20*25
και µία χειραποσκευή 10 κιλών διαστάσεων 55*40*20 | Πρόγραµµα διακοπών (χωρίς πρόγραµµα ξεναγήσεων) -50€ ανά άτοµο

Θεσσαλονίκη-Μάλτα
20:35-21:15

Μάλτα-Θεσσαλονίκη
22:35-01:10

Αεροπορική Εταιρία
RYANAIR

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

μοναστική εκκλησία των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη. 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 επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 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.

1η ημέρα: Απευθείας πτήση για Μάλτα, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", 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. Κατά την άφιξή μας, γνωριμία με το συνοδό μας, 
ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι επανειλημμένα, 
γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία των κατοίκων και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια.

2η ημέρα: Περιήγηση πόλης, Κήποι Μπαράκα
Πρόγευμα 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, πλαισι[1]ωμένη από δύο 
φυσικά λιμάνια και διαθέτει και ένα περήφανο φρούριο, το Saint Elmo. Η 
πόλη χτίστηκε από τους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη μετά τη 
Μεγάλη Πολιορκία των Οθωμανών του 1565. Η ξενάγηση γίνεται με τα πόδια, 
γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τμήμα της Παλιάς 
Πόλης. Πρόκειται για μια μοναδική καστρούπολη με ιδιαίτερη ιστορική 
σημασία και απεριόριστη ομορφιά. 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 που 
συνδέονται με τις δύο μεγάλες πολιορκίες του 1565 και 1942. 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, την Triq Ir-Repubblika, με τα παλιά κτίρια με 
τα «κλειστά» μπαλκόνια και τα καταστήματα με τις vintage επιγραφές, θα 
δούμε τα κάθετα σοκάκια με τα χρυσόχρωμα, τα[1]λαιπωρημένα κτίρια και 
τα φθαρμένα palazzi που βρέχονται από την αύρα της θάλασσας. 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. Ο ναός ανεγέρθηκε  μεταξύ του 1573 και του 1578 ως 
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ΗΜΕΡΕΣ

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ

Μάλτα

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



Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

14/04

Diplomat 4* - Σλιέµα 445€ / 489€ 319€ / 345€ 539€ / 589€

Preluna 4* plus - Σλιέµα 465€ / 499€ 319€ / 345€ 589€ / 635€

Μercure 4* plus St.Juliens 519€ / 579€ 359€ / 375€ 699€ / 749€

Radisson Blu 5* - St.Juliens

Περιλαµβάνονται Αεροπορικά εισητήρια µετ΄επιστροφής σύµφωνα  µε τις παραπάνω πτήσεις. ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Πρωϊνό καθηµερινά. Εκδροµές-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Μία χειραποσκευή 10 κιλών διαστάσεων 55*40*20
& αποσκευή 20 κιλών ανά άτοµο | Πρόγραµµα διακοπών (χωρίς πρόγραµµα ξεναγήσεων) -50€ ανά άτοµο

559€ / 595€ 369€ / 389€ 769€ / 799€

Θεσσαλονίκη-Μάλτα
07:20-07:40

Μάλτα-Θεσσαλονίκη
21:50-00:20

Αεροπορική Εταιρία
AIR MALTA

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Ιωάννη του Βαπτιστή» και τον «Άγιο Ιερώνυμο». Τελειώνοντας, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια. Για το βράδυ επισκεφθείτε τις γειτονικές 
πόλεις 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: Εκδρομή Μόστα – Μεδίνα, περιήγηση
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 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. Αμέσως μετά επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το θέατρο 5d , που θα σας ταξιδέψει στον πολιτισμό και την πλούσια ιστορία της Μάλτας με τη 
μορφή ενός εντυπωσιακού 3D σόου. Το αμφιθέατρο πέρα από το γεγονός ότι προσφέρει κινούμενα καθίσματα, εκρήξεις αέρα, ψεκασμό νερού και γαργάλημα στα 
πόδια όσο βλέπουν την ταινία, είναι διαθέσιμο σε 17 διαφορετικές γλώσσες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ για όσους επιθυμούν μεταφορά και παρακολούθηση 
της Ανάστασης στη Βαλέτα.

3η ημέρα: Προαιρετική εκδρομή στο Γκόζο (Gozo)
Τη σημερινή 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 ψαροχώρι 
Σλέτι, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα ή μπάνιο. Για το 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.

4η ημέρα: Εκδρομή στις τρεις πόλεις (Senglea, Vitoriossa, Cospicoua), Μετάβαση στο αεροδρόμιο – Απευθείας Πτήση 
επιστροφής
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και 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, κατοικιών και σημαντικών κτιρίων, τα οποία 
είναι κτισμένα σε μια υπέροχη θέση στο Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour) και έχουν έντονες επιρροές από τους Φοίνικες, Ρωμαίους, Άραβες, Νορμανδούς, Ιωαννίτες 
Ιππότες και τους Βρετανούς. Από τις επάλξεις τους 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 αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη 
στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

1η ημέρα: Απευθείας πτήση για Μάλτα, περιήγηση πόλης / 
κήποι Μπαράκα
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", 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. Κατά την άφιξή μας, θα γνωριστούμε 
με το συνοδό μας, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι 
επανειλημμένα, γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία 
των κατοίκων και στη συνέχεια 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 και ένα περήφανο 
φρούριο, το Saint Elmo. Η πόλη χτίστηκε από τους Ιππότες του Τάγματος 
του Αγίου Ιωάννη μετά τη Μεγάλη Πολιορκία των Οθωμανών του 1565. Η 
ξενάγηση γίνεται με τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων 
απαγορεύεται στο τμήμα της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για μια μοναδική 
καστρούπολη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία και απεριόριστη ομορφιά. 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 που συνδέονται με τις δύο μεγάλες 
πολιορκίες του 1565 και 1942. 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, την Triq Ir-Repubblika, 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 που 
βρέχονται από την αύρα της θάλασσας. Ακόμη θα δούμε το παλάτι του 
Μεγάλου Μαγίστρου και τον καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιωάννη, τον πιο 
εντυπωσιακό ναός της Μάλτας και εξαίρετο δείγμα μαλτέζικου μπαρόκ. Ο 
ναός ανεγέρθηκε μεταξύ του 1573 και του 1578 ως μοναστική εκκλησία των 
Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη. Στην επίσκεψη μας στο μουσείο θα θαυμάσουμε 
δύο από τα πιο φημισμένα έργα του Καραβάτζιο, τον «Αποκεφαλισμό του 
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1η ημέρα: Απευθείας πτήση για Μάλτα, περιήγηση πόλης / 
κήποι Μπαράκα
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", 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. Κατά την άφιξή μας, θα γνωριστούμε 
με το συνοδό μας, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι 
επανειλημμένα, γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία 
των κατοίκων και στη συνέχεια 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 και ένα περήφανο 
φρούριο, το Saint Elmo. Η πόλη χτίστηκε από τους Ιππότες του Τάγματος 
του Αγίου Ιωάννη μετά τη Μεγάλη Πολιορκία των Οθωμανών του 1565. Η 
ξενάγηση γίνεται με τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων 
απαγορεύεται στο τμήμα της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για μια μοναδική 
καστρούπολη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία και απεριόριστη ομορφιά. 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 που συνδέονται με τις δύο μεγάλες 
πολιορκίες του 1565 και 1942. 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, την Triq Ir-Repubblika, 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 που 
βρέχονται από την αύρα της θάλασσας. Ακόμη θα δούμε το παλάτι του 
Μεγάλου Μαγίστρου και τον καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιωάννη, τον πιο 
εντυπωσιακό ναός της Μάλτας και εξαίρετο δείγμα μαλτέζικου μπαρόκ. Ο 
ναός ανεγέρθηκε μεταξύ του 1573 και του 1578 ως μοναστική εκκλησία των 
Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη. Στην επίσκεψη μας στο μουσείο θα θαυμάσουμε 
δύο από τα πιο φημισμένα έργα του Καραβάτζιο, τον «Αποκεφαλισμό του 

Περιλαµβάνονται Αεροπορικά εισητήρια µετ΄επιστροφής σύµφωνα  µε τις παραπάνω πτήσεις. ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Πρωϊνό καθηµερινά. Εκδροµές-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Μία χειραποσκευή 10 κιλών διαστάσεων 55*40*20
& αποσκευή 20 κιλών ανά άτοµο | Πρόγραµµα διακοπών (χωρίς πρόγραµµα ξεναγήσεων) -50€ ανά άτοµο

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

14/04 495€ / 569€ 189€ / 219€ 209€ / 299€Preluna 4* plus - Σλιέµα

Θεσσαλονίκη-Μάλτα
07:20-07:40

Μάλτα-Θεσσαλονίκη
21:50-00:20

Αεροπορική Εταιρία
Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή 2ου παιδιού
έως12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Ιωάννη του Βαπτιστή» και τον «Άγιο Ιερώνυμο». Τελειώνοντας, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια. Για το βράδυ επισκεφθείτε τις γειτονικές 
πόλεις 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: Εκδρομή Μόστα – Μεδίνα, περιήγηση
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 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. Αμέσως μετά επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για τους μικρούς μας φίλους να ζωγραφίσουν, να παίξουν και να κάνουν νέους φίλους μαζί με την παιδαγωγό μας σε ειδικό χώρο 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ για όσους επιθυμούν μεταφορά και παρακολούθηση της Ανάστασης στη Βαλέτα.

3η ημέρα: Εκδρομή στο Ποπάυ, Θέατρο 5D
Τη σημερινή ημέρα σας προσφέρουμε μια βόλτα σ’ένα αξιοθέατο διαφορετικό από τα υπόλοιπα και 
αυτό είναι το πολυφωτογραφημένο Χωριό του Ποπάυ (Popeye Village). Πρόκειται ουσιαστικά για το 
μέρος που γυρίστηκε η ταινία “Ποπάυ” με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς το μακρινό 1980 και το οποίο 
σήμερα λειτουργεί ως θεματικό πάρκο με τα σπίτια των χαρακτήρων, φανταστείτε κάτι σαν μια 
μικρή Ντίσνειλαντ ( δεν περιλαμβάνεται η είσοδος  ). Τελειώνοντας, θα μεταβούμε στο θέατρο 5d , 
που θα σας ταξιδέψει στον πολιτισμό και την πλούσια ιστορία της Μάλτας με τη μορφή ενός 
εντυπωσιακού 3D σόου. Το αμφιθέατρο πέρα από το γεγονός ότι προσφέρει κινούμενα καθίσματα, 
εκρήξεις αέρα, ψεκασμό νερού και γαργάλημα στα πόδια όσο βλέπουν την ταινία, είναι διαθέσιμο 
σε 17 διαφορετικές γλώσσες. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ 
απολαύστε μια τελευταία βόλτα στη φωταγωγημένη και γραφική Βαλέτα.

4η ημέρα: Εκδρομή στις τρεις πόλεις (Senglea, Vitoriossa, Cospicoua), 
Μετάβαση στο αεροδρόμιο – Απευθείας Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και 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, 
κατοικιών και σημαντικών κτιρίων, τα οποία είναι κτισμένα σε μια υπέροχη θέση στο Μεγάλο Λιμάνι 
(Grand Harbour) και έχουν έντονες επιρροές από τους Φοίνικες, Ρωμαίους, Άραβες, Νορμανδούς, 
Ιωαννίτες Ιππότες και τους Βρετανούς. Από τις επάλξεις τους 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 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ

Μάλτα FAMILY

FAMILY
 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

ΔΩΡΟ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΠΟΠΑΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΑΣ  
 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.  ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΑ ΜΕΡΗ,  ΔΕΙΤΕ
ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ, ΓΝΩΡΙΣΤΕ  ΝΕΟΥΣ
ΦΙΛΟΥΣ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ.  ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ 

ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

& 
ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
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ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΙΠΝΟ ΕΝ ΠΛΩ
Η κρουαζιέρα στο Αιγαίο 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.
κατα τη διαρκεια των γευματων
Με το πακέτο μπορείτε να διαλέξετε από προσεκτικά επιλεγμένα τοπικά κρασιά, μπίρες, 
αναψυκτικά, καφέ και να τα απολαύσετε κατά τη διάρκεια των γευμάτων μεσημέρι και 
βράδυ, θαυμάζοντας το ηλιοβασίλεμα και από το κατάστρωμα. 

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. Επίσης, σας προσφέρουμε 
διασκεδαστικές δραστηριότητες, όπως γυμναστική και αθλητικές δραστηριότητες. 

 

Υγειονομικά πρωτόκολλα
Προς το παρόν και σύμφωνα πάντοτε ,με το ισχύον καθεστώς, δεν απαιτείται έλεγχος 
πιστοποιητικών εμβολιασμού η επιδειξή rapid test  . 
Δείτε αναλυτικά εδώ τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
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.
κρατησεις
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.

κρουαζιερEσ Celestyal Cruises
Πασχαλινή κρουαζιέρα με αναχωρηση από τη Θεσσαλονίκη

YOUR MENTOR ENSURES

Στην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης διατροφή όλες τις 
ημέρες τις κρουαζιερας (με απεριόριστη ποτών, 
αναψυκτικών και καφεδων κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Είναι Value for Money... Υπολογίστε τα κόστη για 
μεταφορές/μετακινήσεις, διαμονή και διατροφή στα 
νησιά του Αιγαίου και θα καταλάβετε πως μια κρουαζιέρα 
συμφέρει πολύ
Οι τιμές είναι σταθερές χωρίς διακυμάνσεις,
δεν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις, η τιμή που πληρώνετε 
είναι η τελική
Θα επισκεφτείτε κάποια από τα σημαντικότερα νησιά του 
Αιγαίου αλλά και το Κουσάντασι (Έφεσος)
Με την επιβεβαίωση της κράτησης σας δίνουμε άμεσα
και τον αριθμό της καμπίνας σας
Ταξιδεύετε με ταυτότητα νέου τύπου, δε χρειάζεται 
διαβατήριο.

Η πιο σύγχρονη μορφή διακοπών που τα τελευταία
χρόνια γίνεται ολοένα και πιο γνωστή στη χώρα μας, 

σίγουρα θα σας αποζημιώσει για την επιλογή σας!
Οποιαδήποτε κρουαζιέρα κι αν επιλέξετε, σας 

δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσετε πολλά νησιά, 
έχοντας εξασφαλισμένη την πλήρη διατροφή σας. 



ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ / 8 ημερεσ
Αναχώρηση από τη Θεσσαλονίκη
ΘΕΣσαλοΝΙΚΗ | ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΜΗΛΟΣ | ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΑ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  -   19.00
ΔΕΥΤΕΡΑ  ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ  13.00   19.00 
   (ΕΦΕΣΟΣ)  

ΤΡΙΤΗ   ΗΡΑΚΛΕΙΟ  08.00   19.00

ΤΕΤΑΡΤΗ  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  07.00   00.30 (Πέμπτη)

ΠΕΜΠΤΗ  ΜΥΚΟΝΟΣ  08.00   02.00 (Παρασκευή)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΜΗΛΟΣ  09.00   19.00

ΣΑΒΒΑΤΟ  ΑΘΗΝΑ  07.00   17.00

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  10.00   -

Πληροφορίες

Στη Σαντορίνη η αποβίβαση γίνεται
με ακάτους (καιρού επιτρέποντος)

 

IA     ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ   3   789   919  
IB     ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ   4, 5   859   979  
IC     ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ   6, 7   889   1019  
XA / XBO    ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ   2 / 6   919   1069  
XB       ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ   3, 5, 6   989   1149  
XC     ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ   3, 4   1019   1189  
XD     ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ   6, 7   1059   1229  
SBJ     ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ   6, 7   1359   1359 
S     ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ   6   1449   1449  
SB     ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ   7   1669   1669  
SG     ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ   6   1759   1759  

Τιμή κατ’ άτομο για 3ο & 4ο παιδί (0-11 ετών) 549 ευρώ
(σε όλες τις κατηγορίες καμπινών)
Τιμή κατ’ άτομο για 3ο & 4ο ενήλικα 789 ευρώ
(σε όλες τις κατηγορίες καμπινών και κατόπιν ζήτησης, 
αναχώρηση 16.04, 23.04)
Τιμή για βρέφος κάτω των 2 ετών : 289 ευρώ
(μονο λιμενικα τελη)
Επιβάρυνση μονόκλινου : Για τις καμπίνες ΙΑ εως και την ΧC 30% 
(εκτός των λιμενικών τελών) Για τις σουίτες 100% (εκτός των 
λιμενικών τελών) 
Οι παραπάνω τιμές είναι σε ευρώ ανά άτομο σε δίκλινη καμπίνα,
οι τιμές των παιδιών ισχύουν σε καμπίνα με 2 ενήλικες.

Κατηγορία
Καμπίνας

Θέση
Καμπίνας

Κατάστρωμα Τιμή/ Άτομο €
16, 23 Απριλίου

Τιμή/ Άτομο €
30 Απριλίου

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Τα Λιμενικά Τέλη (289€)
Ο επίναυλος καυσίμων 42€ ανά άτομο. 
Διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας
Πλήρης Διατροφή
Απεριόριστη χρήση (καφέ, νερά, αναψυκτικά, κρασί
και μπύρα ) κατά τη διάρκεια των γευμάτων.
Διασκέδαση εν πλω με πλήρες πρόγραμμα ψυχαγωγίας 

Είσοδος σε πισίνα και γυμναστήριο
Φιλοδωρήματα
Μεταφορά με λεωφορείο στη παλιά πόλη της Μυκόνου
Εκπτωτικό κουπόνι 75 € κατά άτομο (για την χρησιμοποίηση
κράτησης  προαιρετικής εκδρομής κατά την διάρκεια  της 
κρουαζιέρας). Η δήλωση συμμετοχής το αργότερο  που μπορεί
να γίνει είναι 48 ώρες πριν την αναχώρηση της κρουαζιέρας. 
Συνιστάται να γίνεται η χρήση του κατά την κράτηση 
της κρουαζιέρας. Τυχόν διαφορά (χρηματική) στην επιλογή της
εκδρομής, καταβάλετε από την πελάτη κατά την διάρκεια 
της κράτησης.   

Ενημερωθείτε από τον Μέντορά σας για τα Special Offers της Celestyal Cruises

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ 
ΤΙΣ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ

Αll Inclusive
Πακέτο Premium Drinks 

+ Πρόσθετη έκπτωση 
150€ για εκδρομές

&
ΔΩΡΕΑΝ 

πρόσβαση μίας ώρας
στο WiFi

+ ΕΚΠΤΩΣΗ 
Ειδικών Δείπνων

Μόνο με 
240€
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4 & 5
ΗΜΕΡΕΣ

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
& CHECKPOINT
 ΔΩΡΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΑ ΚΑΡΠΑΘΙΑ & ΣΤΟΝ 
ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΑ!

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

 

 

1η Ημέρα |  Αναχώρηση | Βουκουρέστι
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 |  Περιήγηση Πόλης | Παλάτι της Βουλής 
Μουσείο του Χωριού
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε έχοντας τη δυνατότητα 
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 |  Σινάια | Μπραν | Πύργος Δράκουλα
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 Β
ram 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 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 

Κωνσταντινούπολη
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Κωνσταντινούπολη
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Boυκουρέστι - Καρπάθια - Πύργος Δράκουλα
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STORY PLACE

Την πιο <ινσταγκραµική> σας φωτογραφία 
µπορείτε να την βγάλετε µε φόντο το παλάτι 

της Βουλής ή στο  Μουσείο Φυσικής Ιστορίας!

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

14/04
15/04
20/04
28/04

Ιbis Politehnica 3*

Minerva 4*
Κέντρο

Mercure Uniri 4*
Κεντρικό

Novotel City Center 4* Plus
Στην καρδιά της πόλης

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό 195€ 119€ 299€

185€ 115€ 239€

215€ 149€ 329€

204€ 119€ 305€

Πρωϊνό
Πρωινό

& 2 ∆είπνα

Πρωινό
& 2 ∆είπνα

218€ 119€ 299€

265€ 159€ 385€

4 Ηµέρες – 3 ∆ιαν. (Αναχώρηση 05.30)

Η διαµονή στη Σόφια πραγµατοποιείται στο ξενοδοχείο Coop 4* µε την αντίστοιχη διατροφή

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

13/04
14/04
19/04
27/04

Ιbis Politehnica 3*

Minerva 4*
Κέντρο

Mercure Uniri 4*
Κεντρικό

Novotel City Center 4* Plus
Στην καρδιά της πόλης

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό 239€ 119€ 368€

229€ 115€ 359€

269€ 139€ 385€

254€ 119€ 374€

Πρωϊνό
Πρωινό

& 3 ∆είπνα

Πρωινό
& 3 ∆είπνα

265€ 119€ 379€

319€ 149€ 469€

5 Ηµέρες – 4 ∆ιαν. (Αναχώρηση 05.30)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιλαµβάνονται: ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας | ∆ιατροφή σύµφωνα
µε τον τιµοκατάλογο  | Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα | Ασφάλιση 
∆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

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 |  ΣΟΦΙΑ | 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.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η διανυκτέρευση/περιήγηση στη Σόφια
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4 & 5
ΗΜΕΡΕΣ

ΔΩΡΟ 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΟΒΙΣΑΝΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΣ 
CHECKPOINT

ΔΩΡΟ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΓΡΑΦΙΚΗ 
ΣΥΝΟΙΚΙΑ SKADARLJIA

ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΑΒΒΑ 

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 

Κωνσταντινούπολη
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Κωνσταντινούπολη
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝSpecial Βελιγράδι

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 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 

4η Ημέρα | ΤΟΠΟΛΑ | ΟΠΕΝΛΑΚ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
AVALA
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη, για να περιπλανηθείτε εξ 
ιδίων στην πόλη. Όσοι το επιθυμούν μπορούν συμμετάσχουν 
στην προαιρετική εκδρομή στην Τόπολα 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   
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµή παιδιού
σε τρίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

198€ 125€ 265€

14/04
15/04
 20/04
28/04

Mr. PRESIDENT
QUEEN’S ASTORIA 4*

METROPOL PALACE 5*

ROYAL INN 4*

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

285€ 145€ 449€

229€ 145€ 295€

224€ 139€ 279€

359€ 159€ 495€

4 Ηµέρες – 3 ∆ιαν. (Αναχώρηση 05.30)

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµή παιδιού
σε τρίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

245€ 159€ 349€

13/04
14/04
19/04
27/04

Mr. PRESIDENT
QUEEN’S ASTORIA 4*

METROPOL PALACE 5*

ROYAL INN 4*

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

359€ 169€ 569€

279€ 169€ 395€

268€ 159€ 365€

439€ 189€ 599€

5 Ηµέρες – 4 ∆ιαν. (Αναχώρηση 05.30)

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµή παιδιού
σε τρίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

209€ 139€ 289€

13/04
14/04
19/04
27/04

Mr. PRESIDENT
QUEEN’S ASTORIA 4*

METROPOL PALACE 5*

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

289€ 149€ 459€

248€ 149€ 329€

369€ 169€ 525€

5 Ηµέρες – 3 ∆ιαν. (Αναχώρηση 21.30)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5ΗΜΕΡΕΣ (3 ∆ΙΑΝ.)
1η ηµέρα : Αναχώρηση για Βελιγράδι
2η ηµέρα : Ξενάγηση Πόλης – Άγιος Σάββας
3η ηµέρα : Ηµερήσια εκδροµή Νόβισαντ
4η ηµέρα : Προαιρ. Εκδροµή σε Τόπολα – Όπελανκ
5η ηµέρα : Νις, Επιστροφή

Περιλαµβάνονται: ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας | ∆ιατροφή σύµφωνα
µε τον τιµοκατάλογο  | Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα | Ασφάλιση 
∆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

Σημείωση: στην 4ημερη εκδρομή
δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα

του προγράμματος

STORY PLACE

Μη χάσετε κατά τη νυχτερινή  περιήγηση
στην πιο γραφική  συνοικία  του Βελιγραδίου,

Skadarljia, την ευκαιρία  να βγείτε 
τις πιο ατµοσφαιρικές φωτφραφίες!

 

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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4
ΗΜΕΡΕΣ

ΠΛΗΡΕΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ

1η Ημέρα |  Θεσσαλονίκη | Κωνσταντινούπολη
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 |  Βόσπορος | Ντολμά Μπαξέ | Αγία Σοφία 
Ιππόδρομος | Καπαλί τσαρσί
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.
 

Κωνσταντινούπολη
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Κωνσταντινούπολη
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Κωνσταντινούπολη
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

34



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

5 Ηµέρες

STORY PLACE

Από όλα τα υπέροχα µέρη στα οποία µπορείτε
να βγάλετε καταπληκτικές φωτογραφίες,
σας προτείνουµε την Κρεµαστή Γέφυρα

στον Βόσπορο! 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιλαµβάνονται: ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας | ∆ιατροφή σύµφωνα
µε τον τιµοκατάλογο  | Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα | Ασφάλιση |
Σύνολο Φόρων
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο
∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή

3η Ημέρα |  Πατριαρχείο | Παναγία των Βλαχερνών 
Παναγία της Ζωοδόχου Πηγής | Πρίγκηπος | Χάλκη
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 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 |  Εμπορικό κέντρο Φόρουμ Ιστάμπουλ  | 
Θεσσαλονίκη
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 ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

τρίκλινο

189€

14/04
15/04
20/04
28/04

Grand Halic 4*
Ταξίµ

Europlaza 4*
Ανακαινισµένα δωµάτια

Ταξίµ

Nova Plaza Taxim 4*
Tαξίµ

Μetropolitan Taxim 4* plus
Tαξίµ

Nova Plaza Crystal 4* plus
Tαξίµ

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

85€ 180€

194€ 95€ 180€

220€ 95€ 215€

229€ 95€ 220€

238€ 99€ 225€

Τιµή σε
µονόκλινο

289€

294€

325€

358€

375€

4 Ηµέρες – 3 ∆ιαν. (Αναχώρηση 05.30)
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1η Ημέρα |  Θεσσαλονίκη | Κωνσταντινούπολη
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 |  Βόσπορος | Ντολμά Μπαξέ | Αγία Σοφία Ιππόδρομος | Καπαλί τσαρσί
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 |  Πατριαρχείο | Παναγία των Βλαχερνών Παναγία της Ζωοδόχου Πηγής | Πρίγκηπος | Χάλκη
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 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.

 

5
ΗΜΕΡΕΣ
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ΠΛΗΡΕΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ

ΔΩΡΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΗ 
ΠΡΟΥΣΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ 

Κωνσταντινούπολη - Προύσα
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ



5 Ηµέρες

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο
Τιµή σε

τρίκλινο
Τιµή παιδιού
σε τρίκλινο

244€

13/04
14/04
19/04
27/04

Grand Halic 4*
Ταξίµ

Europlaza 4*
Ανακαινισµένα δωµάτια

Ταξίµ

Nova Plaza Taxim 4*
Tαξίµ

Μetropolitan Taxim 4* plus
Tαξίµ

Nova Plaza Crystal 4* plus
Tαξίµ

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

238€ 109€

248€ 240€ 109€

276€ 269€ 109€

288€ 280€ 119€

295€ 289€ 139€

Τιµή σε
µονόκλινο

399€

409€

439€

469€

489€

5 Ηµέρες – 4 ∆ιαν. (Αναχώρηση 05.30)

5 Ηµέρες

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο
Τιµή σε 
τρίκλινο

Τιµή παιδιού
σε τρίκλινο

219€

13/04
14/04
19/04
27/04

Grand Halic 4*
Ταξίµ

Europlaza 4*
Ανακαινισµένα δωµάτια

Ταξίµ

Nova Plaza Taxim 4*
Tαξίµ

Nova Plaza Crystal 4* plus
Tαξίµ

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

215€ 99€

229€ 225€ 105€

245€ 239€ 119€

249€ 245€ 135€

Τιµή σε
µονόκλινο

345€

354€

399€

415€

5 Ηµέρες – 3 ∆ιαν. (Αναχώρηση 05.30)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5ΗΜΕΡΕΣ (3 ∆ΙΑΝ.)
1η ηµέρα : Αναχώρηση για Kων/πολη
2η ηµέρα : Ξενάγηση Πόλης – Βλαχέρνα – Ζωοδόχου Πηγής - Πατριαρχείο
3η ηµέρα : Βόσπορος – Ντολµά Μπαξέ – Αγία Σοφία – Ιππόδροµος – Καπαλί Τσαρσί  
4η ηµέρα : Ηµερήσια στην Προύσα
5η ηµέρα : Εµπορικό Κέντρο Forum Istanbul - Επιστροφή

Περιλαµβάνονται: ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας | ∆ιατροφή σύµφωνα
µε τον τιµοκατάλογο  | Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα | Ασφάλιση |
Σύνολο Φόρων 
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο
∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STORY PLACE

Από όλα τα υπέροχα µέρη στα οποία µπορείτε
να βγάλετε καταπληκτικές φωτογραφίες,
σας προτείνουµε την Κρεµαστή Γέφυρα

στον Βόσπορο! 

4η Ημέρα |  Εκδρομή στην Προύσα
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 | Εμπορικό κέντρο Φόρουμ Ιστάμπουλ  |  Θεσσαλονίκη
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.
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ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΛΗΡΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

1η Ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΒΡΑΔΙΝΗ 
ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ SKADARLJIA
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 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.

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ, ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ / ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ BY NIGHT
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. Τελειώνοντας την όμορφη περιήγηση μας 
θα συνεχίσουμε κατευθυνόμενοι για την πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας τη Βουδαπέστη. Με την άφιξη μας, θα 
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας και θα κάνουμε 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.

5
ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ
Βουδαπέστη - Παραδουνάβια Χωριά - Βελιγράδι
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

13/04
19/04
27/04

Ibis Styles Budapest City 3*
Κεντρικό

5 Ηµέρες

∆ιατροφή

299€ 199€ 449€Πρωινό

Leonardo Budapest City 4*
Κεντρικό

349€ 219€ 499€Πρωινό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
STORY PLACE

Μη χάσετε σε αυτό το ταξίδι την ευκαιρία να 
βγάλετε τις πιο υπέροχες φωτογραφίες µπροστά 

στην υπέροχη φωτισµένη βραδινή πλατεία 
SKADARLJIA

Τιµή σε
δίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

3η Ημέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ξενάγηση της πόλης από 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.  Συνεχίζουμε στο πιο συγκινητικό αξιοθέατο της πόλης, Τα «Παπούτσια του Δούναβη» που έχουν φιλοτεχνηθεί από τον 
σκηνοθέτη Can Togay και τον γλύπτη Gyula Pauer. Το μνημείο αυτό βρίσκεται δίπλα στη γέφυρα των Αλυσίδων που ενώνει την Πέστη και 
τη Βούδα, παράλληλα στον ποταμό και είναι αφιερωμένο στη μνήμη των 550.000 Ούγγρων, που έχασαν τη ζωή τους το 1944 – 1945. 
Χιλιάδες από τους Ούγγρους πυροβολήθηκαν δίπλα στην όχθη από συμπατριώτες τους, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με τους Ναζί. 
Μεταφερόμαστε στον 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. Καταλήγουμε την ξενάγηση μας στον πιο 
εμπορικό δρόμο της πόλης την Vaci Uca.  Το απόγευμα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το New York Café το οποίο βρίσκεται σε 
απόσταση 500μ. από τα ξενοδοχεία διαμονής μας. Το Cafe New York άνοιξε τις πόρτες του το 1894 και χαρακτηρίστηκε ως «το 
ομορφότερο καφέ του κόσμου» αφού με τη μπαρόκ διακόσμηση του, με μάρμαρο, μπρούτζο, βελούδο καιμετάξι έμοιαζε με δωμάτιο 
παλατιού. Από αρχές του 20ου αιώνα υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα σημεία συνάντησης στην ανατολική Ευρώπη, καλλιτεχνών που 
εκπροσωπούσαν όλα τα είδη τέχνης. 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.

4η Ημέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ, CITY PARK
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ημέρα μας με μία πανέμορφη εκδρομή. Αναχώρηση για την γραφική διαδρομή στην Καμπή 
του Δούναβη. Πρώτος σταθμός το χωριό των καλλιτεχνών, ο Αγ. Ανδρέας, με τα γραφικά σοκάκια και τα όμορφα τουριστικά 
καταστήματα, η περιοχή φημίζεται για τα καλά κρασιά. Συνεχίζουμε για το Βίσσεγκραντ, το ιστορικό αξιοθέατο της μαγευτικής Καμπής 
του Δούναβη. Από το άλλοτε λαμπρό και φημισμένο ανά την Ευρώπη βασιλικό ανάκτορο του, σώζονται μόνο λίγα ερείπια, η 
αναγεννησιακού ρυθμού επίσημη αυλή υποδοχής αναστηλώθηκε με βάση τα παλιά σχέδια. Ακολουθεί βόλτα στην πρώτη πρωτεύουσα 
της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ. Θα διασχίσουμε τη γέφυρα που ενώνει τις δύο όχθες του Δούναβη, την Ουγγαρία με την Σλοβακία, για 
να περάσουμε στην πόλη Στούροβο της Σλοβακίας, από όπου θα απολαύσουμε το θέαμα, που προσφέρει ο Δούναβης και θα 
εντυπωσιαστούμε από τον Άγιο Στέφανο, φωτισμένο στον απέναντι λόφο της Ουγγαρίας. Επιστροφή το μεσημέρι στη Βουδαπέστη, 
όπου διασχίζοντας την οδό Αντράσυ με τα επιβλητικά πολυτελή κτήρια θα καταλήξουμε στην πλατεία Ηρώων και στο City Park.  Εκεί θα 
περάσουμε χρόνο με την καθοδήγηση του αρχηγού μας όπου μπορείτε να διαλέξετε από πληθώρα επιλογών το τι επιθυμείτε να 
επισκεφθείτε. Στο City Park βρίσκεται το παλαιότερο ζωολογικό πάρκο της Ουγγαρίας, το οποίο φιλοξενεί 1.072 διαφορετικά είδη. Το 
μουσείο καλών τεχνών, του οποίου η συλλογή αποτελείται από διεθνή τέχνη, συμπεριλαμβανομένων όλων των περιόδων ευρωπαϊκής 
τέχνης, και περιλαμβάνει περισσότερα από 100.000 τεμάχια. Η συλλογή του Μουσείου χωρίζεται σε έξι τμήματα: αιγυπτιακό, αρχαίο, 
γκαλερί παλαιάς γλυπτικής, γκαλερί παλαιάς ζωγραφικής, μοντέρνα συλλογή και γραφική συλλογή. Το κάστρο Βάϊνταχουνιαντ, χτισμένο 
το 1896 και σχεδιασμένο από τον Ignac Alpar. Σήμερα εντός του κάστρου στεγάζεται το μεγαλύτερο μουσείο γεωργίας στην Ευρώπη. 
Επίσης για τους πιο ρομαντικούς έχουμε να προτείνουμε μία βόλτα στη λίμνη του Πάρκου. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νωρίς το πρωί παίρνουμε πρωινό και αναχωρούμε για την επιστροφή μας. Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις 
για καφέ και φαγητό, φθάνουμε στην πόλη μας αργά το βράδυ με τις καλύτερες εντυπώσεις.

39

Η διαµονή στο Βελιγράδι θα πραγµατοποιηθεί στο ξενοδοχείο Mr President 4* /Queens Astoria 4* µε πρωϊνό.

Περιλαµβάνονται: ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας | ∆ιατροφή σύµφωνα
µε τον τιµοκατάλογο  | Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα | Ασφάλιση 
∆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



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΧΩΡΙΣ ΚΡΥΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΝΤΟΥΜΒΡΟΒΝΙΚ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΠΟΛΗ 
ΤΟΥ GAME OF THRONES

ΠΟΝΤΟΓΚΟΡΙΤΣΑ
ΜΠΟΥΝΤΒΑ | ΚΟΤΟΡ
ΜΟΣΤΑΡ  | BLAGAJ

1η Ημέρα: Θεσσαλονίκη, Λίμνη Οχρίδας, 
Τίραννα, Ποντκόριτσα
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. 
Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση.

2η ημέρα: Μπούτβα, Κότορ, Ντουμπρόβνικ

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 
Ντουμπρόβνικ, 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.

5
ΗΜΕΡΕΣ

Δαλματικές Ακτές
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

13/04
14/04
19/04
27/04

Ivka 3* | Ντουµπρόβνικ

5 Ηµέρες

∆ιατροφή

269€ 199€ 369€Ηµιδιατροφή

Adria 4* | Ντουµπρόβνικ

Lero 4* | Ντουµπρόβνικ 299€

289€

225€

215€

419€

399€

Ηµιδιατροφή

Ηµιδιατροφή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE
Κόστος προαιρετικής εκδροµής 4ης ηµέρας : 25€ ενήλικας, 15€ παιδί

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

Μη χάσετε σε αυτό το ταξίδι την ευκαιρία να 
βγάλετε τις πιο υπέροχες φωτογραφίες

σε κάθε µαγική γωνιά του τόπου
που γυρίστηκε το επικό GoT

Τιµή σε
δίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

3η Ημέρα: Ντουμπρόβνικ Παλιά Πόλη
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 (www.dubrovnikcable-
car.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: Blagaj,  Μόσταρ
Πρόγευμα και αναχώρηση για μία ημερήσια εκδρομή σε 2 υπέροχες τοποθεσίες. 
Η πρώτη μας στάση θα πραγματοποιηθεί στο μεσαιωνικό Μόσταρ, που μας 
θυμίζει πόσο κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Έμβλημα της πόλης το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από 
την εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Μία πόλη, με έντονα τα σημάδια 
του πολέμου που στιγμάτισε τη χώρα αυτή, στο τέλος του 20ου αιώνα. Το Μόσταρ 
της Βοσνίας, επιτρέπει στον επισκέπτη να αντιληφθεί της διαφορές που χώριζαν 
αυτά τα κράτη, όταν ήταν κομμάτια της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας. Αφήνοντας 
πίσω, τις επιρροές των Φράγκων και των Ενετών, έρχεται σε επαφή με τα ίχνη των 
Οθωμανών, που τόσο έντονα διαφαίνονται στα σοκάκια της πόλης, στα παζάρια 
της, στα χαμάμ και στις ανατολίτικες οσμές της. Μία αίσθηση διαφορετική, με 
την Ανατολή και τη Δύση χαραγμένες στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. Επόμενη 
στάση το περίφημο Blagaj όπου θα θαυμάσουμε ένα υπέροχο τοπίο στις πηγές 
του ποταμού Buna. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: Επιστροφη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την επιστροφή μας. Μετά τις διαδικασίες στα σύνορα 
και τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη στην πόλη μας αργά το απόγευμα.
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Η πρώτη µας διανυκτέρευση στη Ποντγκόριτσα πραγµατοποιείται στο ξενοδοχείο Phlia 4* µε πρωινό

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



ΔΩΡΟ
Η ΕΙΣΟΔΟΣ  & ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
ΣΤO MONAΔΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ

ΔΩΡΟ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

ANAΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ
ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟ ΝΑΟ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΝΕΦΣΚΙ 

1η Ημέρα |  Μ. Ρίλλα | Σόφια
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. Εναλλακτικά, πιείτε το κοκτέιλ σας στο 
sense roof top με θέα το Ναό του Αλεξάντερ Νέφσκι.

2η Ημέρα |  Περιήγηση πόλης | Επίσκεψη στην Όπερα
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 
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4
ΗΜΕΡΕΣ

Η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας είναι ένας ζωντανός 
καμβάς που απεικονίζει το παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον των ανθρώπων, της γης και του πολιτισμού 
της.  Με ιστορία μεγαλύτερη από επτά χιλιετίες, η 
Σόφια είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις της 
Ευρώπης. Πλατείες, λιθόστρωτες λεωφόροι, 
πράσινο παντού, όμορφες μπουτίκ και όμορφη ζωή 
πρωταγωνιστούν σ’ αυτή την πόλη. Ένας 
προορισμός που αξίζει να τον επισκεφθείτε! 

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΔΕ ΓΕΡΝΑΕΙ ΠΟΤΕ

Σόφια 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STORY PLACE

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 σας προτείνουμε να βγάλετε φωτογραφίες στα σιντριβάνια, μπροστά 
στο κτίριο του εθνικού θεάτρου και να δοκιμάσατε 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 
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 Boriss-
ova.

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.

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

43 

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

174€ 95€ 250€14/04
15/04
20/04
28/04

COOP 4* plus
Στην καρδιά της πόλης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!
SOFIA BALKAN *

Στην καρδιά της πόλης
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

228€ 105€ 384€

215€ 136€ 295€

289€ 125€ 435€

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

129€ 85€ 174€
15/04
21/04
29/04

COOP 4* plus
Στην καρδιά της πόλης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!
SOFIA BALKAN *

Στην καρδιά της πόλης
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

165€ 95€ 255€

165€ 119€ 229€

204€ 135€ 298€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιλαµβάνονται: ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας | ∆ιατροφή σύµφωνα
µε τον τιµοκατάλογο  | Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα | Ασφάλιση 
∆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

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

3 Ηµέρες | 2 ∆ιανυκτερεύσεις

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

stories!

 



1η  ημέρα:  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΣΥΝΟΡΑ, ΠΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ
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 
Θάλασσας. Εδώ θα συναντήσετε τους περισσότερους Έλληνες της Μαύρης 
Θάλασσας. Θα δούμε την παλιά πόλη, τον Ναό του Αγ. Γεωργίου (1867), όπου 
υπάρχουν οστά του Αγ. Ιωάννη, τον Ναό της Παναγίας κα. Χρόνος για βόλτα και 
καφέ. Έπειτα αναχώρηση για Μεσήμβρια την πόλη με τις 42 εκκλησίες. Η παλιά 
πόλη είναι προστατευόμενο μνημείο της UNESCO. Θα δούμε τα τείχη της Αγ. 
Σοφίας (παλιά Μητρόπολη) και τα παλιά λουτρά όπου ο αυτοκράτορας 
Κωνσταντίνος IV ο Παναγιότατος πήγαινε για θεραπεία. Το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη δεύτερη πρωτεύουσα της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. Άφιξη και θα περιηγηθούμε στην πόλη, όπου θα έχουμε την 

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

14/04
23/04
29/04

199€ 149€ 329€Mirage 4*

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο∆ιατροφή

Ηµιδιατροφή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

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

  

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΧΩΡΙΣ ΚΡΥΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΒΑΡΝΑ
ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ
ΣΟΖΩΠΟΛΗ
ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ

4
ΗΜΕΡΕΣ

Aνατολική Ρωμυλία
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Περιλαµβάνονται: ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας | ∆ιατροφή σύµφωνα
µε τον τιµοκατάλογο  | Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα | Ασφάλιση 
∆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 ΗΜΕΡΑ ΝΥΜΦΑΙΟ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΜΠΙΤΟΛΑ | ΟΧΡΙΔΑ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για το χωριό 
Νυμφαίο (παλαιότερα Νιβέστα ή και Νέβεσκα) έναν πανέμορφο ορεινό οικισμό 
(υψόμ. 1.350)[2] που έχει χαρακτηρισθεί από το 1978 ως «διατηρητέος 
παραδοσιακός οικισμός». Υπάγεται στο Δήμο Αμυνταίου της Περιφερειακής 
Ενότητας Φλώρινας. Βρίσκεται στο νότιο άκρο του νομού Φλώρινας, στις 
ανατολικές κλιτύες του όρους Βέρνου, σε απόσταση 57 χλμ. από την πόλη της 
Φλώρινας. Παγκόσμιοι ταξιδιωτικοί οδηγοί το χαρακτηρίζουν ως ένα από τα 
δέκα ομορφότερα χωριά της Ευρώπης, ενώ στον παγκόσμιο διαγωνισμό της 
U.N.E.S.C.O. διεκδίκησε το Διεθνές Βραβείο Μελίνα Μερκούρη για την άριστη 
διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος και φυσικού περιβάλλοντος. Συνεχίζουμε 
την διαδρομή μας για την Οχρίδα με ενδιάμεση στάση στα σύνορα και στο 
κατάστημα των DUTY FREE. Φτάνουμε στην Μπίτολα, μια πόλη που από την 
εποχή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας αναφέρεται και ως «η πόλη των 
προξένων», δεδομένου ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες διέθεταν προξενεία εκεί. 
Όντας έδρα του ομώνυμου δήμου, βρίθει αξιόλογων πολιτιστικών μνημείων, 
χαρακτηριστικότερα όλων ο καθεδρικός ναός του Αγίου Δημητρίου (1830), μία 
από τις μεγαλύτερες Ορθόδοξες εκκλησίες της Βόρειας Μακεδονίας , η 
σκεπαστή αγορά, το παλιό παζάρι (19ος αι.), ο Πύργος με το Ρολόι (17ος αι.), το 
Τέμενος του Αϊντάρ Καντί (16ος αι.) αλλά και πλήθος νεοκλασικών αρχοντικών 
του 19ου και των αρχών του 20 ού αιώνα στον φημισμένο κεντρικό δρόμο της 
πόλης Σιρόκ Σοκάκ. Αφού θαυμάσουμε τα μνημεία αναχωρούμε για το 
ξενοδοχείο μας στην Οχρίδα, την «Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων», όπως 
χαρακτηρίζεται λόγω της μεγάλης θρησκευτικής σημασίας της στην εξάπλωση 
της Χριστιανοσύνης, με τις 365 εκκλησίες, μια για κάθε ημέρα του χρόνου. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια και στη συνέχεια θα έχουμε δείπνo.
 
2Η ΗΜΕΡΑ ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ | ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας, όπου θα πάρουμε μια 
παραλίμνια διαδρομή που μας οδηγεί στο ωραιότατο Βυζαντινό μοναστήρι του 
Οσίου Ναούμ στη νότια πλευρά της λίμνης, με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες 
χτισμένο στο 10ο αιώνα όπου όλη η περιοχή ήταν έδρα Ελληνορθόδοξης 
αρχιεπισκοπής. Από εδώ ξεκίνησαν οι Έλληνες μοναχοί Κύριλλος και Μεθόδιος 
να διδάξουν στους Σλάβους την αλφάβητο (Κυριλλικά) και τη Βίβλο. Στη 
συνέχεια μετάβαση στην παλιά πόλη της Οχρίδας, επίσκεψη στην πανέμορφη 
πόλη , που βρίσκεται φωλιασμένη στην όχθη της ομώνυμης λίμνης. Θα 
περιηγηθούμε στα γραφικά στενά πλακόστρωτα δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά 
και τις Βυζαντινές εκκλησίες του Αγίου Κλήμεντα και της Αγίας Σοφίας. Y
πόλοιπος χρόνος ελεύθερος στα μικρομάγαζα με τα είδη λαϊκής τέχνης και 
κεραμικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο . Διαν/ση.

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

15/04
21/04
29/04

139€ 99€ 215€Belvedere 4* 

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο∆ιατροφή

Ηµιδιατροφή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

3Η ΗΜΕΡΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ | ΣΤΡΟΥΓΚΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για μία προαιρετική κρουαζιέρα 
στα νερά της λίμνης με θέα τις ειδυλλιακές όχθες, τα ψαροχώρια και τις 
Βυζαντινές εκκλησίες. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στη γραφική Στρούγκα, 
το λασποχώρι του δάσκαλου Δημητρίου Milladinov, απόφοιτου της Ελληνικής 
σχολής των Ιωαννίνων που δίδαξε εδώ το 1850 Πλούταρχο και Θουκυδίδη. 
Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για τα σύνορα. Διέλευση συνόρων και 
αναχώρηση για την πόλη μας με ανάλογες στάσεις για καφέ και ξεκούραση. 
Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΧΩΡΙΣ ΚΡΥΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΝΥΜΦΑΙΟ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΜΠΙΤΟΛΑ
ΟΧΡΙΔΑ
ΣΤΡΟΥΓΚΑ

3
ΗΜΕΡΕΣ

Oχρίδα
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ

Περιλαµβάνονται: ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας | ∆ιατροφή σύµφωνα
µε τον τιµοκατάλογο  | Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα | Ασφάλιση 
∆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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Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

14/04
20/04
28/04
4 ηµέρες

15/04
21/04
29/04
3 ηµέρες

Margi 5*

∆ιατροφή

169€ 115€ 289€Ηµιδιατροφή

Margi 5* 215€ 149€ 359€Ηµιδιατροφή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τιµή σε
δίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών
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Παρόλο που το ημερολόγιο δείχνει Απρίλιο και όλα είναι πιο ήρεμα, το πρώτο ραντεβού της σεζόν στο νησί των ανέμων έχει άκρως κοσμική διάθεση. Για 
αρκετούς, Πάσχα στη Μύκονο ίσον Πάσχα με πάρτι. Μία ευκαιρία ευκαιρία να αγγίξουν την αστερόσκονη της καλής ζωής, σαν ζέσταμα για το καλοκαίρι. Δεν 
λείπουν φυσικά οι κατανυκτικές και παραδοσιακές στιγμές. Την μεγάλη Παρασκευή στον Πλατύ Γιαλό συναντιούνται οι περιφορές των τριών ενοριών της Χώρας 
του νησιού. Το βράδυ του Σαββάτου στο Μοναστήρι του Παλαιοκάστρου στην Άνω Μερά, η Ανάσταση υπό τις ψαλμωδίες των καλογριών αποτελεί μία 
φανταστική εικόνα. Κυριακή του Πάσχα και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα πάρτι του νησιού, όπου από το μεσημέρι και μετά το γλέντι δεν σταματά.

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ ΜΥΚΟΝΟ
Mύκονος

Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Matogianni 2*

Mykonos View 3*

Hermes 4*

Ilio Maris 4*

Terra Maria 3*

Petinos 4*

469 / 525

489 / 549

515 / 579

569 / 618

399 / 459

469 / 525

-

325 / 369

369 / 415

-

-

-

699 / 759

715 / 789

729 / 799

799 / 845

589 / 669

699 / 759

Πτήσεις 
Αναχώρησης

13/04 
Θεσσαλονίκη

Μύκονος 
10.20-11.35

Πτήσεις 
Επιστροφής

17/04 
Μύκονος

Θεσσαλονίκη 
22.45-23.55

Κέντρο Χώρας

Χώρα

Χώρα

Πλατύς Γιαλός

Χώρα

Χώρα

-

Πρωινό

-

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Περιοχή ∆ιατροφή Τιµή σε δίκλινο
Non ref/Κανονική τιµή

Τιµή 1ου παιδιού
Non ref/Κανονική τιµή

Πτήσεις 
Aegean
Airlines

Τιµή σε µονόκλινο
Non ref/Κανονική τιµή

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Αναχώρηση 13/04

Περιλαµβάνεται µία χειραποσκευή 8 κιλών και µία αποσκευή 23 κιλών κατ’ άτοµο
∆εν περιλαµβάνονται οι φόροι αεροδρόµιων 35€ κατ’ άτοµο.

5 Ηµέρες

Κατηγορία Tιµή 

Α’    200

Β’    225

Γ’    250

Με χρήση απεριόριστων
χιλιοµέτρων.

Rent a Car
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Απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines με ιδανικά ωράρια,
Πρωινή Αναχώρηση & Βραδινή Επιστροφή
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία σε προνομιακές τιμές.
Η καλύτερη εποχή για ποιοτικές διακοπές 
στο νησί των ανέμων είναι αδιαμφισβήτητα το Πάσχα.
Πλήρες πακέτο Fly & Drive με ιδανικές τιμές. 
VALUE FOR MONEY
Ανάσταση στο μοναστήρι του Παλαιόκαστρου 
στην Άνω Μερά υπό τις ψαλμωδίες των καλογριών.
Απολαύστε τη βόλτα σας στη χώρα της Μυκόνου 
χωρίς το συνωστισμό που επικρατεί την καλοκαιρινή περίοδο.
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Η Ικαρία γνωστή και ως το νησί των ανατροπών και της μακροζωίας είναι ένας μοναδικός προορισμός. Η φιλοξενία και η απλότητα των ντόπιων θα σας κερδίσουν 
από την πρώτη στιγμή και θα σας κάνουν να μπείτε και σεις στην ιδιαίτερη αυτή ατμόσφαιρα που επικρατεί στο νησί. Εκτός από τις πανέμορφες παραλίες και τα 
γραφικά χωριά της την περίοδο του Πάσχα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα παρακάτω έθιμα του νησιού .Το σημαντικότερο Πασχαλινό έθιμο είναι 
ο Σωρός στα χωριά του Αγίου Κηρύκου, ή ο Αφανός, παραλλαγή που υπάρχει στο Καραβόσταμο. Σε αυτά τα έθιμα, κάθε χωριό φτιάχνει έναν σωρό από ξύλα, 
στον οποίο βάζει φωτιά την ώρα της ανάστασης. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των χωριών σχετικά με το ποιο θα βάλει τη μεγαλύτερη φωτιά. Έτσι τις 
προηγούμενες μέρες, εκτός από το μάζεμα του σωρού, υπάρχει και το φύλαγμα, αφού οι κάτοικοι του ενός χωριού προσπαθούν να κάψουν τον σωρό του άλλου. 

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΖΩΪΑΣ
Iκαρία
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Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Ikaros Star 2*

Atheras 3*

Cavos Bay 3*
Ανακαινισµένα δωµάτια

µε θέα Κήπο

Cavos Bay 3*
Ανακαινισµένα δωµάτια

µε θέα Θάλασσα

259 / 305

315 / 359

225 / 269

279 / 339

185 / 229

199 / 239

239 / 275

175 / 219

379 / 429

379 / 429

469 / 515

339 / 389

415 / 465

Πτήσεις 
Αναχώρησης

13/04 
Θεσσαλονίκη

Ικαρία
13.40-15.55

Πτήσεις 
Επιστροφής

17/04 
Ικαρία

Θεσσαλονίκη
12.50-15.00

Γιαλισκάρι

Εύδηλος

Αρµενιστής

Αρµενιστής

Πρωινό

-

Πρωινό

Πρωινό

Περιοχή ∆ιατροφή Τιµή σε δίκλινο
Non ref/Κανονική τιµή

Τιµή 1ου παιδιού
Non ref/Κανονική τιµή

Πτήσεις 
Aegean
Airlines

Τιµή σε µονόκλινο
Non ref/Κανονική τιµή

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Αναχώρηση 13/04

Περιλαµβάνεται µία χειραποσκευή 8 κιλών και µία αποσκευή 23 κιλών κατ’ άτοµο
∆εν περιλαµβάνονται οι φόροι αεροδρόµιων 35€ κατ’ άτοµο.

5 Ηµέρες

Κατηγορία Tιµή 

Α’    175

Β’    200

Γ’    225

Με χρήση απεριόριστων
χιλιοµέτρων.

Rent a Car

Πτήσεις με την εγγύηση της Aegean Airlines.
Η πιο οικονομική επιλογή για την περίοδο του Πάσχα, 
VALUE FOR MONEY.
Παρακολουθήστε το παραδοσιακό έθιμο του σωρού
& το κάψιμο του Ιούδα.
Διασκεδάστε σε κάποιο τοπικό γλέντι με δυνατό κόκκινο κρασί.
Επισκεφθείτε το χωριό με το δικό του ωράριο, Χριστός Ραχών.
Μην παραλείψετε να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα 
στην παραλία του Νας
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Η Ρόδος αν και κλασικός καλοκαιρινός προορισμός συναρπάζει ακόμα και το Πάσχα. Και πώς θα μπορούσε να μην αποτελεί πόλο έλξης για τις διακοπές της 
Ανάστασης; Αφού από μόνη της η Ρόδος, με τα λιθόστρωτα δρομάκια και τη Μεσαιωνική της πόλη, είναι γεμάτη παραδόσεις. Παραδόσεις οι οποίες 
διατηρούνται και το Πάσχα, κάνοντας την παραμονή εκεί πραγματικά αξέχαστη. Βρεθείτε λοιπόν στο κέντρο μιας εμπειρίας πλούσιας σε τελετουργίες και έθιμα, 
πολλά από τα οποία προέρχονται πολύ πριν από την έναρξη της χριστιανικής εποχής…

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ
Ρόδος
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Τύπος
∆ωµατίου

Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Parthenon 3*
Πόλη

Athena 3* Πόλη

Castellum Suites 4*
Πόλη

Rodos Palace 5*
Ιξιά

255€ 205€  275€  215€ ΧΩΡΙΣ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

ΧΩΡΙΣ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ
ΤΟ 2018

FAMILY ROOMS -  ∆ΙΧΩΡΑ 
(2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ

2ΠΑΙ∆ΙΑ ΕΩΣ 12ΧΡ.

Ι∆ΑΝΙΚΟ ΓΙΑ 4 ΕΝΗΛΙΚΕΣ Ή
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ∆ΙΧΩΡΑ

ΜΕ 2 ΜΠΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

ΓΕΥΜΑΤΑ

275€  215€  295€  225€

275€ 190€  305€  190€

295€  190€  325€ 190€

355€  225€  405€ 235€

365€  250€  435€ 275€

405€  260€  465€ 295€

405€ 340€ 1ο ΠΑΙ∆Ι
340€ 2ο ΠΑΙ∆Ι

360€ 1ο ΠΑΙ∆Ι
360€ 2ο ΠΑΙ∆Ι

340€ 1ο ΠΑΙ∆Ι
340€ 2ο ΠΑΙ∆Ι

360€ 1ο ΠΑΙ∆Ι
360€ 2ο ΠΑΙ∆Ι

 465€

405€  465€

Standard

Standard
Superior

Πρωινό

Αll
Inclusive

Ηµιδιατ 
περιλαµβάνονται

Εάν επιθυµείτε
ALL INCLUSIVE:

+12,50€ την
ηµέρα ανά

ενήλικα

-

Πρωινό

Double Suite
Θέα Κήπο

SeaView
Executive
Premium
Sea View

2 Executive
Connecting

SeaView

Garden Suites
(2+2)

∆ιατροφή Τιµή
ενήλικα

4 Hµέρες

Τιµή
παιδιού

έως 12 ετών
4 Hµέρες

Τιµή
ενήλικα

5 Ηµέρες

Τιµή
παιδιού

έως 12 ετών
5 Hµέρες

Παρατηρήσεις

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Αναχώρηση 13/04 - 5 Ηµέρες & 14/04 - 4 Ηµέρες

Περιλαµβάνεται µία χειραποσκευή 8 κιλών και µία αποσκευή 23 κιλών κατ’ άτοµο
∆εν περιλαµβάνονται οι φόροι αεροδρόµιων 35€ κατ’ άτοµο.

Κατηγορία Α Τιµή

4 Ηµέρες  120
5 Ηµέρες 170

Με χρήση απεριόριστων
χιλιοµέτρων.

Rent a Car

Απευθείας πτήσεις με την AEGEAN AIRLINES
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
Πασχαλινό γλέντι στο RODOS PALACE 5*
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε
για το ταξίδι σας
Ταξιδιωτική ασφάλιση
 

ΠΤΗΣΕΙΣ 
AEGEAN/OA

 
4 Ηµέρες - 14/04

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΡΟ∆ΟΣ | 14.05-15.15
ΡΟ∆ΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 15.55-17.15

5 Ηµέρες - 13/04

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΡΟ∆ΟΣ | 14.05-15.15
ΡΟ∆ΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 21.20-22.35

5 Ηµέρες - 13/04

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΡΟ∆ΟΣ | 07.30-08.40
ΡΟ∆ΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 21.20-22.35



1η  ημέρα:  Μεγάλη Παρασκευή - Πτήση από Θεσσαλονίκη 
Λάρνακα – Λεμεσός
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, έλεγχος των εισιτηρίων και 
επιβίβαση στο αεροπλάνο για την Κύπρο με πτήση της Aegean Airlines. Άφιξη 
στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, επιβίβαση στο λεωφορείο και προσκύνημα 
στον Επιτάφιο του Ιερού Ναού του Αγίου Λαζάρου. Ο μεγαλοπρεπής ναός 
χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ τον σοφό, τον 9ο αιώνα και 
αναστηλώθηκε τον 17ο αιώνα. Η εκκλησία είναι ένα από τα ωραιότερα δείγματα 
της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής στην Κύπρο. Ο τάφος του βρίσκεται κάτω από 
την Αγία Τράπεζα της εκκλησίας. Μεταφορά  στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση 
στα δωμάτια.  Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ. 
 
2η  ημέρα: Μεγάλο Σάββατο - Λεμεσός – Λευκωσία - Λεμεσός
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της Κύπρου την 
Λευκωσία. Πρώτος μας σταθμός ο Τύμβος της Μακεδονίτισσας Στρατιωτικό 
κοιμητήριο και ηρώο κοντά στο μοναστήρι της Μακεδονίτισσας. Εδώ 
βρίσκονται θαμμένοι αξιωματικοί και οπλίτες, που έπεσαν υπερασπιζόμενοι την 
Κύπρο κατά την εισβολή των Τουρκικών στρατευμάτων το 1974. Συνεχίζουμε την 
ξενάγησή μας στα Φυλακισμένα μνήματα χώρος των Κεντρικών Φυλακών 
Λευκωσίας, στον οποίο είχαν τάφοι κατά τη διάρκεια του Απελευθερωτικού 
Αγώνα 1955-59 οι εννιά απαγχονιθέντες από τους Άγγλους. Στα δεξιά της 
εισόδου βρίσκονται   οι τάφοι των ηρώων και στα   αριστερά τα κελιά των 
μελλοθάνατων και η αγχόνη στην οποία οι Άγγλοι εκτέλεσαν τους εννιά ήρωες. 
Συνεχίζουμε με το μέγαρο της αρχιεπισκοπής. εκτέλεσαν τους εννιά ήρωες. 
Συνεχίζουμε με το μέγαρο της αρχιεπισκοπής. Επίσκεψη στον ιερό ναό του 
Ιωάννη με τις θαυμαστές τοιχογραφίες. Κατόπιν τα Ενετικά τείχη της παλιάς 
Λευκωσίας, την Λαϊκή Γειτονία και την πράσινη γραμμή που διχοτομεί την 
Λευκωσία σε Ελληνικό και Τουρκικό τομέα. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και 
ψώνια.  Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο σε πλούσιο 
μπουφέ, μεταφορά για την Αναστάσιμη Λειτουργία!

3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα – Λεμεσός – Όρος Τρόοδος  
Μονή Κύκκου - Ομοδος
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για να ξεναγηθούμε στα ορεινά καταπράσινα 
θέρετρα της Κύπρου. Θα σταματήσουμε στις χιλιοτραγουδισμένες Πλάτρες, 
γνωστές και από την ποίηση του Σεφέρη. Διασχίζοντας την οροσειρά Τρόοδος, 
που είναι 1,750 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας,  θα συνεχίσουμε στο 
γνωστότερο και και πλουσιότερο μοναστήρι της Κύπρου την Ιερά μόνη Kύκκου. 
Ιδρύθηκε το 1100 και αφιερώθηκε στην Παναγία. Στεγάζει μια από τις τρεις 

Περιλαµβάνεται βαλίτσα 23kg & χειραποσκευή 8kg ανά άτοµο
Περιλαµβάνεται ηµιδιατροφή
∆εν περιλαµβάνονται οι φόροι αεροδρόµιων 145€ κατ’ άτοµο.

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

14/04 399€ / 459€ 345€ / 395€ 539€ / 589€Poseidonia Beach Hotel 4* sup

Θεσσαλονίκη-Λάρνακα
 15:50 – 17:40

Λάρνακα-Θεσσαλονίκη
13:00 – 15:00

Αεροπορική Εταιρία
AEGEAN AIRLINES

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

4
ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟ

Kύπρος

σωζόμενες εικόνες της Παναγίας που απεικονίζονται στον Απόστολο Λουκά. 
Εκεί στο Θρονί της Παναγίας θα επισκεφτούμε τον τάφο του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου του 3ου του Πρώτου Προέδρου της Κύπρου και θα καταλήξουμε στο 
πιο όμορφο και παραδοσιακό χωριό Όμοδος . Χρόνος ελεύθερος. . Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα. Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ. 

4η ημέρα: Δευτέρα του Πάσχα – Λεμεσός – Λάρνακα – Πτήση 
Επιστροφής
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Λάρνακα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη με απ’ ευθείας πτήση της Aegean 
Airlines.

 

51



Η Κέρκυρα είναι ένα από τα βορειότερα και δυτικότερα νησιά της Ελλάδας 
και του Ιονίου Πελάγους. Πρόκειται για  το νησί της φυσικής ομορφιάς, του 
πολιτισμού και της μουσικής. Το Κερκυραϊκό Πάσχα όμως, είναι αυτό  που 
οφείλει  κάποιος να βιώσει έστω και μια φορά στην ζωή του, εκεί που η άνοιξη  
αγκαλιάζει την πιο μαγευτική περίοδο του νησιού. Το Πάσχα στην Κέρκυρα 
είναι ένα σύνθετο μίγμα από Ενετικές και Ορθόδοξες θρησκευτικές 
παραδόσεις με επιρροές από τα βενετικά πρότυπα και τα τοπικά πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά, είναι μια αληθινή μυσταγωγία που σε συνδυασμό με τη 
Φιλαρμονική και το πασίγνωστο τελετουργικό με τα κανάτια, γίνεται μια  
ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία. Από το 2019 μάλιστα, οι Φιλαρμονικές της 
Κέρκυρας ανήκουν στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO. Θα 
ενθουσιαστείτε και θα μεταφερθείτε σε μια άλλη εποχή από τον  θρησκευτικό  
χαρακτήρα του νησιού, που θα επαναφέρουν παλιά έθιμα και παραδόσεις που 
εξακολουθούν ακόμη  να εφαρμόζονται. Όλα αυτά  αποτελούν τη μεγαλύτερη 
δικαιολογία για μια πασχαλινή απόδραση στο Σμαραγδένιο νησί 

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ
Αναχωρούμε από Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας με ενδιάμεσους σταθμούς. Φτάνοντας στην Κέρκυρα 
καταλαβαίνεις ότι σε περιμένει ένα Πάσχα αλλιώτικο από τα υπόλοιπα. Ήθη και έθιμα που θα σε καθηλώσουν. Ακολουθεί πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Αργότερα άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα:  ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ
Πρόγευμα σε πλούσιο μπουφέ και ξεκινάμε την περιήγησή μας στο Λιστόν, το πιο κεντρικό πεζόδρομο της Κέρκυρας, ο οποίος 
κατασκευάστηκε κατά τη γαλλική κατοχή του νησιού και μιμείται την rue de Rivoli του Παρισιού. Καταλήγουμε σε μία από τις 
μεγαλύτερες πλατείες των Βαλκανίων, την Πλατεία Σπιανάδα. Αμέσως μπαίνουμε στο εορταστικό κλίμα που υπάρχει στο νησί. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, όπου ακολουθεί νηστίσιμο δείπνο και στη συνέχεια. Το απόγευμα θα μεταβούμε στην κεντρική πλατεία της 
Κέρκυρας, την περίφημη “Σπιανάδα”. Είναι η ώρα της περιφοράς του Επιταφίου όπου η παρουσία των Φιλαρμονικών και των Χορωδιών 
δίνει μια άλλη διάσταση στην πένθιμη μέρα. Έως τις 9 το βράδυ, η κάθε εκκλησία περιφέρει τον δικό της Επιτάφιο συνοδευόμενος από 
μπάντα και χορωδία. Στις 9 το βράδυ γίνεται η περιφορά του μεγαλοπρεπούς επιταφίου της Μητρόπολης με όλες τις φιλαρμονικές και 
χορωδίες της πόλης να καταλήγουν στην κεντρική πλατεία. Θα έχουμε χρόνο για μια ωραία βόλτα στα γραφικά στενά της πόλης και 
θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο

3η ημέρα: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ 
Θα πάρουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας με μια ακόμα επίσκεψη στην πλατεία Σπιανάδα, αυτή 
τη φορά για να δούμε ένα από τα πιο φημισμένα έθιμα του νησιού στις 11πμ την «πρώτη Ανάσταση» με επίκεντρο το περίφημο «Λιστόν» 
στην παλιά πόλη, όπου πέφτουν από τα μπαλκόνια οι “μπότηδες”, στάμνες γεμάτες με νερό. Την ατμόσφαιρα φορτίζουν ακόμη 
περισσότερο οι φιλαρμονικές που δίνουν ένα μοναδικό ύφος στην πόλη. Στη συνέχεια θα κάνουμε μια περιήγηση όπου θα δούμε το 
παλιό και το νέο Φρούριο, το Δημαρχείο, το Μνημείο του Aρμοστή Douglas, το Mon Repo, το κτίριο της Ιονίου Ακαδημίας κ.α. 
Ακολουθεί επίσκεψη στο Φλωρεντιανού ρυθμού Αχίλλειο (εφόσον μας το επιτρέψουν οι εργασίες που εκτελούνται ) , χτισμένο από την 
αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ, μία από τις γνωστότερες βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης και ίσως το σημαντικότερο 
αξιοθέατο αρχιτεκτόνημα του νησιού. Κλείνουμε την σημερινή ημέρα με το μαγευτικό Κανόνι, απ’ όπου ο επισκέπτης μπορεί να 
απολαύσει την υπέροχη θέα ή να επισκεφθεί το μοναδικό Ποντικονήσι με το Μοναστήρι της Παναγίας των Βλαχερνών. Ώρα για 
ξεκούραση γιατί το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση στην κεντρική πλατεία, με πυροτεχνήματα που συνθέτουν ένα 
φαντασμαγορικό θέαμα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ  ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜEΣ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

4, 5
ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΙΜΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΚΑΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ  ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ

Πάσχα στην Κέρκυρα
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4η ημέρα: ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την μαγευτική Παλαιοκαστρίτσα, την πιο γνωστή παραλία της Κέρκυρας, από την εποχή της Αγγλικής 
προστασίας, με ένα συνδυασμό από απότομους βράχους, γραφικούς όρμους, σπηλιές και ελαιώνες. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι 
της Παναγίας, κτισμένο το 13ο αιώνα και την κορυφή του λόφου, απ’ όπου θα θαυμάσουμε τα νησιά Σκελούδι και Κολύβρι. Μεγάλη 
εντύπωση προκαλούν οι αγιογραφίες, η έκθεση Βυζαντινών εικόνων, καθώς και τα οστά μιας γιγαντιαίας φάλαινας. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα μας βρεί πάλι στην κεντρική πλατεία, αυτή τη φορά χωρίς εκδηλώσεις και πλήθος κόσμου για να 
απολαύσουμε την βόλτα μας πιο άνετα. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να επισκεφθείτε το ναό του Αγ. Σπυρίδωνα, προστάτη του νησιού. Η 
πόλη της Κέρκυρας έχει αρκετά καφέ, εστιατόρια, bar, clubs και αυτή είναι μια πολύ καλή στιγμή για να τα γνωρίσετε. Ο συνοδός μας 
είναι μαζί σας για να σας καθοδηγήσει και να αξιοποιήσετε το χρόνο σας με τον τρόπο που επιθυμείτε. Περπατήστε στα γραφικά 
σοκάκια της παλιάς πόλης, δοκιμάστε τοπικές παραδοσιακές γεύσεις και απολαύστε την υπέροχη θέα στη θάλασσα και στο παλιό 
φρούριο.

5η ημέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 Έφτασε και η τελευταία αλλά εξίσου ωραία ημέρα μας. Θα πάρουμε ένα καλό πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα μεταφερθούμε στη 
πλατεία Σπιανάδα όπου θα έχουμε χρόνο για τις τελευταίες μας αγορές. Επιβίβαση στο πλοίο από το κεντρικό λιμάνι της Κέρκυρας. 
Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και μετάβαση στα Ιωάννινα. Έπειτα από μία σύντομη περιήγηση στην παλιά πόλη θα ακολουθήσει ελεύθερος 
χρόνος στην υπέροχη περιοχή μπροστά στη λίμνη για να απολαύσετε το υπέροχο τοπίο. Επιστροφή στην πόλη μας αργά το απόγευμα 
με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Αναχώρηση 14/04

Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Ipsos Di Mare 3*
∆ασσιά

Magna Graecia 4*
∆ασσιά

Ειδικές τιµες για οικογένειες

 La Royal Grand 3*
 Κανόνι       

279€
Εορταστική

Ηµιδιατροφή

Εορταστική
Ηµιδιατροφή

329€

369€Ηµιδιατροφή

189€

269€

315€

329€

179€

135€

∆ωρεάν

199€
Έως 11 ετών

89€
Έως 12 ετών

-

239€

-

89€
Έως 12 ετών

335€

425€

589€

275€Πρωινό

∆ιατροφή Τιµή σε δίκλινο Τιµή σε τρίκλινο Τιµή ΜονόκλινουΤιµή Πρώτου
Παιδιού

Τιµή ∆εύτερου
Παιδιού

Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Ipsos Di Mare 3*
∆ασσιά

La Royal Grand 3*
 Κανόνι

369€
Εορταστική

Ηµιδιατροφή

Εορταστική
Ηµιδιατροφή

415€

439€Ηµιδιατροφή

239€

345€

379€

375€

225€

219€

∆ωρεάν

299€
Έως 11 ετών

109€
Έως 12 ετών

-

339€

-

109€
Έως 12 ετών

579€

639€

695€

319€Πρωινό

∆ιατροφή Τιµή σε δίκλινο Τιµή σε τρίκλινο Τιµή ΜονόκλινουΤιµή Πρώτου
Παιδιού

Τιµή ∆εύτερου
Παιδιού

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 4 Ηµέρες

Αναχώρηση 13/04 5 Ηµέρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

STORY PLACE
Η ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΝΗΣΤΗΣΙΜΟ ∆ΕΙΠΝΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
∆ΕΙΠΝΟ ΣΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΜΠΟΥΦΕ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΤΣΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΙΣ 12.00  ΜΕΖΕ∆ΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 
ΜΕ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΟΒΕΛΙΑ
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13.30 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΕ

  Βγάλτε τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες 
στην Πλατεία Λιστόν στις πιο επιβλητικές  

παραδόσεις του Πάσχα.
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Στην 4ηµερη εκδροµή δε παραλείπτεται τίποτα
από τις περιηγήσεις του 5νθήµερου προγράµµατος

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

Bella Vista Hotel & Studios 2*
Μπενίτσες

Ειδικές τιµες για οικογένειες

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

Magna Graecia 4*
∆ασσιά

Ειδικές τιµες για οικογένειες

Bella Vista Hotel & Studios 2*
Μπενίτσες

Ειδικές τιµες για οικογένειες



Το νησί της ποίησης και του τραγουδιού.. Η 
επίσκεψη στο πανέμορφο αυτό νησί του Ιονίου, 
γνωστό ως το «Φιόρο του Λεβάντε», μας δίνει την 
ευκαιρία να κατανοήσουμε τον λόγο για τον οποίο οι 
θεοί Άρτεμη και Απόλλωνας επέλεξαν τη Ζάκυνθο 
για τις δικές τους διακοπές. Για τα ειδυλλιακά τοπία 
μέσα στο πράσινο, τις υπέροχες αμμουδιές, τα 
καταγάλανα νερά, τις παραθαλάσσιες σπηλιές, τα 
μαγικά ηλιοβασιλέματα και το ήπιο κλίμα της. Έτσι 
και εσείς θα απολαύσετε σήμερα τη Ζάκυνθο για 
τους ίδιους λόγους αλλά και για τις καντάδες της, για 
το φιλόξενο περιβάλλον και για τον πολιτισμό της. Το 
Πάσχα στη Ζάκυνθο είναι κάτι μοναδικό. Έχει 
ξεχωριστό τυπικό στις θρησκευτικές τελετές και δικά 
της πανάρχαια έθιμα, που οι κάτοικοί της τα 
σέβονται και τα τηρούν με μοναδική φροντίδα και 
ευλάβεια. Το Μεγαλοβδόμαδο στην Ζάκυνθο 
αρχίζει το Σάββατο του Λαζάρου όταν στις 11 το 
πρωί οι καμπάνες χτυπούν πανηγυρικά και κρεμιέται 
το «βαγί» σε όλα τα καμπαναριά της πόλης και των 
χωριών. Αυτή η επίσκεψη θα μείνει για πάντα 
χαραγμένη στη μνήμη σας και θα έχει άρωμα 
γιασεμιού

ΣΤΟ ΠΑΣΧΑ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ
ΜΠΟΧΑΛΗ  & ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ
ΝΑΥΑΓΙΟ
ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ

1η Ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ & ΠΡΩΤΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για την 
Κυλλήνη με απαραίτητες στάσεις καθ’ οδόν. Επιβίβαση στο πλοίο για 
Ζάκυνθο, άφιξη στο νησί και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
της Μεγάλης Παρασκευής στη Ζάκυνθο είναι ιδιαίτερο. Σε όλους τους 
Ιερούς Ναούς η Ακολουθία του Επιτάφιου γίνεται κανονικά. Στην πόλη 
όμως στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου των Ξένων αυτό 
δεν γίνεται! Η Ακολουθία αυτή, σύμφωνα με το παμπάλαιο τοπικό 
έθιμο, δεν γίνεται το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής αλλά τις 
πρώτες πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου και συγκεκριμένα στις 
02.00 το πρωί. Στις 04.00 περίπου το πρωί γίνεται η έξοδος του 
χρυσωμένου και ξυλόγλυπτου Επιταφίου, ενώ χιλιάδες κόσμου 
παρακολουθούν τις μοναδικές αυτές στιγμές. Είναι η εμπειρία που 
πραγματικά αξίζει να παρακολουθήσετε! Ο ωραιότατος ύμνος “Τον 
κύριο υμνείτε...”, τονισμένος στην Ζακυνθινή εκκλησιαστική μουσική  
που ψάλλεται από όλους, η ξακουστή “Gloria”, το ¨κομμάτι” (Πρώτη 
Ανάσταση) και το σπάσιμο των πήλινων σταμνών από τις νοικοκυρές 
όλων των σπιτιών που διαδραματίζονται κατά την Πρώτη Ανάσταση, 
θα σας εντυπωσιάσουν. Ακόμα ένα παμπάλαιο έθιμο που θα δούμε τα 
ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου είναι οι “Μάντζιες”, η αλλαγή ή 
“κλοπή” των επιγραφών των καταστημάτων που στο τέλος 
συγκεντρώνονται στην είσοδο του Δημαρχείου. Το ξενοδοχείο “μας 
περιμένει” για πρωινό και λίγη ξεκούραση γιατί έπεται μια πραγματικά 
υπέροχη ημέρα!

2η ημέρα: ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ, ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ 
ΝΑΥΑΓΙΟ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ, ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ, ΛΑΓΑΝΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ 
Αναχώρηση για την βόρεια πλευρά του νησιού και το παραθαλάσσιο 
χωριό του Αγ. Νικολάου, όπου θα έχουμε χρόνο για προαιρετική μίνι 
κρουαζιέρα 1 ώρας, στις φημισμένες Γαλάζιες Σπηλιές. Οι Γαλάζιες 
Σπηλιές έχουν πάρει το όνομά τους από το χρώμα του νερού που είναι 
πολύ έντονο και αντανακλάται στους τοίχους των σπηλιών. 
Ανακαλύφθηκαν το 1897 και κάθε χρόνο προσελκύουν χιλιάδες 
επισκέπτες. Αποτελούνται από διαδοχικούς θαλάμους που 
καταλήγουν στην Μεγάλη και τη Μικρή Σπηλιά. Θα συνεχίσουμε με 
μια όμορφη πανοραμική διαδρομή μέχρι την παραλία του Ναυαγίου. 
Θα σταματήσουμε σε ένα σημείο από το οποίο μπορούμε να 
απολαύσουμε την μοναδική θέα της παραλίας από ψηλά και να 
βγούμε φωτογραφίες. Επόμενη μας στάση η Μονή της Παναγίας της 
Αναφωνήτριας, γνωστή για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η 
παράδοση θέλει την εικόνα της Θεοτόκου να έχει έρθει με 
θαυματουργό τρόπο στο μοναστήρι από την Κωνσταντινούπολη 
αμέσως μετά την άλωση. Ο δεύτερος λόγος είναι επειδή συνδέεται με 
τον βίο του προστάτη του νησιού Αγίου Διονυσίου. Συνεχίζουμε, προς 
το χωριό Μαχαιράδο όπου θα επισκεφτούμε την εκκλησία των Αγίων 
Μαύρας και Τιμοθέου μια από τις ομορφότερες εκκλησίες του νησιού, 
αλλά και σημαντικό τόπο προσκυνήματος. Τελευταίο πέρασμα για 
σήμερα ο Λαγανάς, το μέρος που κάθε καλοκαίρι νεαροί τουρίστες 
από κάθε μεριά του πλανήτη, μετατρέπουν σε ένα ξέφρενο πάρτι! 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την 
Αναστάσιμη Ακολουθία στην κεντρική πλατεία Αγίου Μάρκου.

 

4
ΗΜΕΡΕΣ

Ζάκυνθος
ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΦΙΟΡΟ ΤΟΥ ΛΕΒΑΝΤΕ
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

14/04
20/04
28/04

Varres 3*
Μπόχαλη / Πόλη

4 Ηµέρες

∆ιατροφή

229€Πρωϊνό 199€ 375€

Strada Marina 4*
Πόλη

255€

Για τους ταξιδιώτες που µένουν στο ξενοδοχείο Varres
yπάρχει η δυνατότητα εορταστικού Αναστάσιµου ∆είπνου το Μ. Σάββατο,
& Εορταστικού Γεύµατος την Κυριακή του Πάσχα µε µουσική
στο ξενοδοχείο Strada Marina 4* µε συνολικό κόστος 60 ευρώ κατ’ άτοµο

Πρωϊνό 199€ 375€

315€
Πρωϊνό

Aναστασιµο ∆είπνο
Πασχαλινό Γεύµα

µε µουσική
259€ 435€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

STORY PLACE

Το Μεγαλοβδόµαδο στην Ζάκυνθο αρχίζει το 
Σάββατο του Λαζάρου όταν στις 11 το πρωί οι 

καµπάνες χτυπούν πανηγυρικά και κρεµιέται το 
«βαγί» σε όλα τα καµπαναριά της πόλης και των 

χωριών. Μη χάσετε την ευκαιρία να 
φωτογραφηθείτε σε αυτό το απίθανο σκηνικό.

Τιµή σε
δίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

3η Ημέρα: ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΑΝΗ, ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΠΟΧΑΛΗ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ, ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΙΟΥ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
Σήμερα η μέρα μας, έπειτα από ένα καλό πρωινό, ξεκινά με επίσκεψη στον ξακουστό λόφο του Στράνη πάνω από την πόλη της Ζακύνθου, 
εκεί όπου ο Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε τον Εθνικό μας Ύμνο και τους Ελεύθερους Πολιορκημένους. Στη συνέχεια θα πάμε σε μια 
από τις παλαιότερες γειτονιές της Ζακύνθου την αριστοκρατική Μπόχαλη. Μια περιοχή κατάφυτη από ελαιόδεντρα και πεύκα, η οποία 
βρίσκεται στο πιο ψηλό σημείο της πόλης. Η θέα είναι μαγευτική καθώς μπορούμε να θαυμάσουμε από ψηλά όχι μόνο την πόλη αλλά 
και το απέραντο γαλάζιο του Ιονίου, το λιμάνι, το Αργάσι και τον κόλπο του Λαγανά. Θα κάνουμε ακόμη και μια επίσκεψη στο 
βενετσιάνικο κάστρο το οποίο έχει μεγάλη ιστορική σημασία καθώς στο εσωτερικό του στα χρόνια της Ενετοκρατίας υπήρχε η 
πρωτεύουσα του νησιού. Θα συνεχίσουμε και θα τελειώσουμε τη διαδρομή μας (όσο μας επιτρέπει ο δρόμος να προσεγγίσουμε) με τον 
Φάρο Κεριού. Εκεί βρίσκεται η μεγαλύτερη σημαία στον κόσμο η οποία είναι ορατή από απόσταση 20 χιλιομέτρων! Επάξια κρατάει μια 
θέση στο βιβλίο Guinness και έχει ακόμα και δική της ιστοσελίδα! Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο γιατί μας περιμένει ένα παραδοσιακό 
Πασχαλινό γεύμα με μουσική. Λίγη ξεκούραση θα χρειαστεί γιατί το συγκεκριμένο απόγευμα στην πόλη είναι μοναδικό, κοσμοπολίτικο 
με πλήθος κόσμου. Ανεπιφύλακτα σας προτείνουμε να αφεθείτε στην ρομαντική ατμόσφαιρα και την νυχτερινή ζωή της γραφικής 
πόλης.

4η Ημέρα: ΚΥΛΛΗΝΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και κατευθυνόμαστε προς το λιμάνι της Ζακύνθου από όπου θα πάρουμε το πλοίο που θα μας μεταφέρει πίσω 
στην Κυλλήνη. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στην πόλη μας αργά το απόγευμα 
με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Περιλαµβάνονται: ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας | ∆ιατροφή σύµφωνα
µε τον τιµοκατάλογο  | Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα | Ασφάλιση 
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα
και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής
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1η  ημέρα:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  – Λευκάδα
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για τη πανέμορφη Λευκάδα , όπου 
μέσω Εγνατίας οδού με τις απαραίτητες στάσεις άφιξη στο στεριανό νησί .Εκεί θα έχουμε την 
ευκαιρία για μία πρώτη γνωριμία με την πρωτεύουσα του νησιού .   Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Νηστίσιμο γεύμα  και μεταφορά στο κέντρο της πόλης όπου θα παρακολουθήσουμε την 
περιφορά των Επιτάφιων όλων των εκκλησιών στο γραφικό πεζόδρομο της πόλης που 
συνοδεύονται από την φιλαρμονική  Λευκάδος . Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση .

2η ημέρα: Λευκάδα – Παρακολούθηση εθίμου ‘’Κομάτι’’ – Νυδρί – Σκορπιός
Μεγανήσι     
Αφύπνιση και μετά το πρωινό μας θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το σπάσιμο 
του Κομματιού ένα έθιμο του νησιού όπου μετά την πρώτη Ανάσταση οι νοικοκυρές πετούν 
μεγάλες γλάστρες ή στάμνες από τα παράθυρα και τις βεράντες των σπιτιών τους   . Στη 
συνέχεια αναχώρηση για το κοσμοπολιτικό Νυδρί όπου προαιρετικά θα έχουμε την ευκαιρία για 
μια δίωρη κρουαζιέρα στα καταπράσινα Πριγκιπόνησα . Θα δούμε τη Μαδουρί το νησί του 
ποιητή μας  Βαλαωρίτη, τον Σκορπιό του Ωνάση , το Μεγανήσι και το σπήλαιο Παπανικολή 
φυσικό κρησφύγετο του θρυλικού μας υποβρυχίου κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου 
πολέμου . Επιστροφή στο Νυδρί . Γεύμα και στη συνέχεια αναχώρηση για την περιοχή Ρονιές 
στον ποταμό Δημοσσάρι για να θαυμάσουμε τους καταρράκτες του νησιού και τις δυο φυσικές 
πισίνες που δημιουργούνται . Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Το βραδύ παρακολούθηση Θείας 
Λειτουργίας και στη συνέχεια  μας περιμένει το Αναστάσιμο Δείπνο και η μαγειρίτσα.  
Διανυκτέρευση .

3η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ
Χρόνια Πολλά !!! Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και λόγω της ημέρας είναι απαραίτητη η επίσκεψη 
μας στην κυρά της Λευκάδας , την Παναγία Φανερωμένη. Συνεχίζοντας και αφού περάσουμε 
το παραδοσιακό παραθαλάσσιο χωριό του Αγίου Νικήτα,  θα απολαύσουμε τον καφέ μας 
έχοντας καταπληκτική θέα. Επιστροφή για το Πασχαλινό γεύμα και γλέντι.  Ξεκούραση και το 
βραδάκι μια βόλτα στη Χώρα της Λευκάδας θα ολοκληρώσει τη μέρα μας. Διανυκτέρευση .   

4η ημέρα: Λευκάδα –  Πρέβεζα – Μέτσοβο - Θεσσαλονικη
Πρωινό και αναχώρηση για καφέ στη  πόλη της Πρέβεζας . Συνεχίζουμε για τα πανέμορφο  και 
γραφικό Μέτσοβο . Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και περιπλάνηση στα γραφικά σοκάκια . 
Αργά το απόγευμα αναχώρηση για τις πόλεις  πόλη μας γεμάτοι ευχάριστες αναμνήσεις .

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

14/04

199€ 139€ 259€

259€ 179€ 345€

279€ 195€ 369€

Avra Beach 3* - Nυδρί

Avra Beach 3* - Nυδρί

Τesoro 3* - Νικιάνα

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο∆ιατροφή

Πρωϊνό

Eορταστική
Ηµιδιατροφή

Eορταστική
Ηµιδιατροφή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ 
ΤΟ ΠΑΣΧΑ, ΣΤΟ «ΛΕΥΚΟ 
ΠΕΤΡΑΔΙ» ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ

4
ΗΜΕΡΕΣ

Λευκάδα

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

ΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
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Η ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΝΗΣΤΗΣΙΜΟ ∆ΕΙΠΝΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
∆ΕΙΠΝΟ ΣΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΜΠΟΥΦΕ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΤΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ



1η  ημέρα:  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΠΑΡΓΑ 
Αναχωρούμε από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Ακολουθώντας την Εγνατία οδό προς το Ιόνιο και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις, σταματάμε εκεί όπου το μάτι 
μας συναντά μια μικρή γραφική πολιτεία, κτισμένη αμφιθεατρικά γύρω από έναν όρμο, με αμμουδιές, νησάκια και πυκνοδασωμένα υψώματα. Είμαστε στην Πάργα, με 
το βενετσιάνικο Κάστρο και την εκκλησία των Αγ. Αποστόλων με τα πολλά κειμήλια, τον πιο δημοφιλή τόπο στις ακτές του Ιονίου. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και 
έπειτα ο χρόνος μας είναι ελεύθερος να περπατήσουμε στα δρομάκια της, να περιπλανηθούμε και να παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου.
 
2η ημέρα: ΠΑΡΓΑ, ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ, ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ, ΣΟΥΛΙ, ΓΛΥΚΗ RIVER ACTIVITIES, ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΣΣΩΠΗ ΖΑΛΟΓΓΟ, ΑΡΧΑΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τον Αχέροντα ποταμό, συνυφασμένο με το πέρασμα των ψυχών στον κόσμο του Άδη. Μια μαγική διαδρομή με τα στενά και το Δέλτα 
του, περιοχές μοναδικής ομορφιάς. Φθάνουμε στο Νεκρομαντείο (5ος αι π.Χ.) κοντά στην αποξηραμένη σήμερα Αχερουσία λίμνη. Χώρος λατρείας των Θεών του 
Κάτω Κόσμου, όπου έφθαναν εκεί άνθρωποι σπρωγμένοι από την ανάγκη τους να ζητήσουν συμβουλές από τις ψυχές των νεκρών τους. Έχοντας πλάι μας το ποτάμι 
ανηφορίζουμε μέσω Θέμελου, στο Σούλι και επισκεπτόμαστε το Κούγκι που ανατίναξε ο καλόγερος Σαμουήλ. Κατεβαίνουμε στη Γλυκή, όπου θεωρείται ότι βρίσκονται 
οι πηγές του Αχέροντα. Εδώ θα μείνουμε να απολαύσουμε το τοπίο, να πιούμε καφέ, να φάμε στα ταβερνάκια δίπλα στο ποτάμι. επίσης, θα έχουμε τη δυνατότητα να 
κάνουμε και μερικές ωραίες δραστηριότητες για “μικρούς κάθε ηλικίας” όπως rafting, κανό/καγιάκ, πεζοπορία προς τις πηγές, ιππασία στον ποταμό, τοξοβολία κ.α. Δεν 
χρειάζεται εμπειρία ή ιδιαίτερη φυσική κατάσταση, μόνο καλή διάθεση! Για τους πιο τολμηρούς προτείνουμε μια υπέροχη “πτήση” με το περίφημο “παραπέντε”. 
Συνεχίζουμε για να δούμε τον τόπο θυσίας των γυναικών του Σουλίου, που το 1803 προτίμησαν να πεθάνουν παρά να παραδοθούν στον Αλή Πασά, το Ζάλογγο. Στον 
βράχο επάνω έχει στηθεί επιβλητικό μνημείο σύμπλεγμα των γυναικών, έργο του γλύπτη Γ. Ζογγολόπουλου. Για να ανεβούμε επάνω περνάμε από την μονή του Αγ. 
Δημητρίου (18ου αι). Στη νότια πλαγιά του βουνού θα δούμε τα ερείπια της αρχαίας πόλεως του 4ου π. Χ. αι, της Κασσιώπης. Είναι από τις ελάχιστες που διατηρείται 
καλά το ρυμοτομικό σχέδιο. Νοτιότερα, στην πλευρά του Αμβρακικού κόλπου (σημαντικού υδροβιότοπου), θα επισκεφθούμε την σπουδαία ρωμαϊκή πόλη της Ηπείρου, 
Νικόπολη (31 π.Χ.), με μεγάλο υδραγωγείο, θέατρο που λειτουργεί και σήμερα και το νέο Μουσείο. Επιστρέφουμε στην Πάργα για να παραβρεθούμε στην εκκλησία για 
την παρακολούθηση της Ανάστασης και θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο για το Αναστάσιμο δείπνο με την παραδοσιακή μαγειρίτσα.

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

14/04
20/04
28/04

259€ 199€ 425€OLYMPIC 4*
Κέντρο πόλης

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο∆ιατροφή

Ηµιδιατροφή
µε εορταστικό

Menu

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

3η ημέρα: ΠΑΡΓΑ, ΣΥΒΟΤΑ 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την κεντρική πλατεία της Πάργας για να παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις του Δήμου και να διασκεδάσουμε. Για όσους επιθυμούν, 
μπορούν προαιρετικά να επισκεφθούν το γραφικό νησάκι των Παξών, με τακτικές πρωινές αναχωρήσεις από το λιμάνι της Πάργας. Επιστρέφουμε το μεσημέρι στο 
ξενοδοχείο για το Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα θα ξεκινήσουμε για μια διαδρομή όπου το μάτι χορταίνει το γαλάζιο του Ιονίου και το πράσινο των πεύκων. Περνάμε 
την Πέρδικα και μένουμε στα Σύβοτα για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αγναντεύοντας απέναντι την Κέρκυρα. Επιστροφή στην Πάργα.

4η ημέρα: ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για περιήγηση στην όμορφη Πρέβεζα. Επίσκεψη στα αξιοθέατα της πόλης (εκκλησία Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Αθανασίου, Ενετικό 
κάστρο, σπίτι Κώστα Καρυωτάκη και συνεχίζουμε την διαδρομή μας για τα γραφικά Ιωάννινα. Επισκεπτόμαστε το Μπιζάνι για να δούμε το νέο Μουσείο κέρινων 
ομοιωμάτων (Βρέλλη), και στη συνέχεια με το καραβάκι θα περάσουμε απέναντι στο νησάκι, το μοναδικό «ανώνυμο» νησί σε λίμνη –που αναπαύεται στο κέντρο της 
Λίμνης Παμβώτιδας. Πρόκειται για ένα μικρό φυσικό θαύμα απίστευτης ωραιότητας και ιστορικής σημασίας. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης και σε 
απόσταση αναπνοής από τον οικισμό της Αμφιθέας. Βραχώδες, με εντυπωσιακές απολήξεις της γης μέσα στο νερό, δασωμένο, μιας και το κλίμα που δημιουργεί η 
λίμνη ευνοεί τη βλάστηση. Ο μικρός αυτός επίγειος παράδεισος αποτελεί μαζί με το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου των Πρεσπών, τα μόνα νησιά σε λίμνη της ελληνικής 
επικράτειας που κατοικούνται. Ο μοναδικός οικισμός του είναι ένα πραγματικό κόσμημα, με γραφικά λιθόστρωτα σοκάκια και μαγαζάκια με είδη λαϊκής τέχνης. Ο 
οικισμός έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός, λόγω της εξαιρετικής σημασίας και της αρχιτεκτονικής του ωραιότητας. Σπουδαίο μοναστικό κέντρο, κάποτε, διατηρεί 
έως σήμερα πέντε μεγάλης ιστορικής αξίας μοναστήρια. Στο νησί μπορούμε να επισκεφθούμε το Μουσείο Προεπαναστατικής Περιόδου, που στεγάζεται στη Μονή 
Αγίου Παντελεήμονα όπου δολοφονήθηκε το 1822 ο Αλή Πασάς. Εκτίθενται προσωπικά του είδη και μοναδικά κειμήλια της οθωμανικής περιόδου της Ηπείρου, 
προσφέροντας την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ιστορία των Ιωαννίνων. Γεμάτοι όμορφες εικόνες από την εκδρομή μας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής και 
φθάνουμε αργά το απόγευμα στην πόλη μας

ΠΑΡΓΑ
ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΩΝΤΑ
ΣΥΒΟΤΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

4
ΗΜΕΡΕΣ

Πάργα

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

Μεγάλη Παρασκευή νηστίσιµο δείπνο
εορταστικό δείπνο Μεγάλο Σάββατο

εορταστικό γεύµα την Κυριακή του Πάσχα
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Σύμφωνα με τη  μυθολογία, οικιστής της ήταν ο 
Ναύπλιος, γιος του Ποσειδώνα και της Αμυμώνης, 
ενώ ο πέμπτος επίγονός του συμμετείχε στην 
περίφημη Αργοναυτική Εκστρατεία. Το Πάσχα ίσως 
η καλύτερη εποχή του χρόνου για να βρεθείς στο 
Ναύπλιο και να γιορτάσει κανείς την Ανάσταση του 
Κυρίου. Ανθισμένες βουκαμβίλιες  στολίζουν τα 
πανέμορφα, γραφικά σοκάκια, διάπλατα παράθυρα 
στα παλιά αρχοντικά, γλάστρες φρεσκοβαμμένες με 
ανοιξιάτικα πολύχρωμα λουλούδια. Η πόλη του 
Ναυπλίου αυτή την εποχή στολίζεται με λουλούδια 
και λάβαρα, μέσα σε κλίμα κατάνυξης από τις 
ψαλμωδίες των εκκλησιών, που πλημμυρίζουν τους 
δρόμους. Αν βρεθείς αργά το βράδυ της Μεγάλης 
Πέμπτης σε κάποια εκκλησία, μπες μέσα να 
παρακολουθήσεις το έθιμο στολισμού του 
επιταφίου. Κάθε χρόνο επικρατεί η αγωνία για τον 
καλύτερο στολισμό. Εμπειρία ανεκτίμητης αξίας.

ΜΥΚΗΝΕΣ
ΤΟΛΟ
ΥΔΡΑ
ΣΠΕΤΣΕΣ
ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ

1η Ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ 
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Περνώντας από 
Τέμπη, Λάρισα, Λαμία, Θήβα, Ισθμό της Κορίνθου και κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό, φθάνουμε στις Μυκήνες. 
Οι «Πολύχρυσες Μυκήνες» αποτελούν ένα από τα πιο ξακουστά 
βασίλεια των αρχαίων χρόνων. Ήταν το βασίλειο του φημισμένου 
Αγαμέμνονα, αρχιστράτηγου της Τρωικής εκστρατείας, και μία από τις 
μεγαλύτερες πόλεις – κράτη της Πελοποννήσου. Τα Μυκηναϊκά τείχη 
αποτελούνται από τεράστιους ογκόλιθους που προστάτευαν την πόλη 
από οποιαδήποτε επίθεση και αποτελούν πρότυπο αρχιτεκτονικής 
ακόμα και σήμερα. Από τις ανασκαφές έχουν έρθει στην επιφάνεια 
πολλά ευρήματα κατά κύριο λόγο χρυσά (αντιπροσωπευτικό δείγμα το 
«προσωπείο του Αγαμέμνονα»), τα οποία φιλοξενούνται στο μουσείο 
του αρχαιολογικού χώρου αλλά και στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αθηνών. Θα δούμε την επιβλητική πύλη των Λεόντων και τους 
θολωτούς τάφους των Ατρειδών. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας 
προς την περιοχή του Ναυπλίου και θα καταλήξουμε στο γραφικό 
Τολό για να τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ θα 
παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου και θα 
απολαύσουμε το νηστίσιμο δείπνο μας.

2η ημέρα: ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ 
Θα πάρουμε το πρωινό μας και ξεκινάμε για το Πόρτο Χέλι, όπου θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο στη διάθεση μας. 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. Θα επισκεφθούμε τα 
αρχοντικά του Τομπάζη, Κουντουριώτη, Μιαούλη και την μητρόπολη 
(17ος αι.) με το μαρμάρινο καμπαναριό. Ελεύθερος χρόνος για να 
γυρίσουμε στα στενά δρομάκια της χώρας. Επόμενος σταθμός μας 
μία άλλη σημαντική ναυτική δύναμη κατά την διάρκεια του πολέμου 
της ανεξαρτησίας του 1821, οι Σπέτσες. Θα επισκεφθούμε το σπίτι - 
μουσείο της Μπουμπουλίνας, του πρώτου κυβερνήτη του νησιού 
Χατζηγιάννη Μέξη και τον μεταβυζαντινό ναό του Αγ. Νικολάου. 
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε, αν θέλετε, τον γύρο του όμορφου 
νησιού με μια ζωγραφιστή άμαξα. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. 
Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση και θα ακολουθήσει 
το δείπνο μας με την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα.

3η ημέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση στην πανέμορφη πρώτη 
πρωτεύουσα της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση. Θα επισκεφθούμε 
την εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα μπροστά στην οποία δολοφονήθηκε 
ο Καποδίστριας, το σπίτι του, το μνημείο των Βαυαρών, του 
Κολοκοτρώνη και των  Γάλλων φιλελλήνων. Από εκεί αναχωρούμε 

4
ΗΜΕΡΕΣ

Ναύπλιο | ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

14/04
20/04
28/04

Epidavria 3*
Τολό

Asteria 4*
Τολό

4 Ηµέρες

∆ιατροφή

185€Πρωϊνό 149€ 295€

215€Εορταστική
Ηµιδιατροφη

Εορταστική
Ηµιδιατροφη

179€ 325€

255€ 215€ 375€

219€Πρωϊνό 199€ 345€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

STORY PLACE

Το Μεγαλοβδόµαδο στο Ναύπλιο δίνει σε όλους 
τη µοναδική ευκαιρία για υπέροχες

φωτογραφήσεις στο Παλαµίδι την ώρα που 
πεφετι ο ήλιος µε τα καταπληκτικά χρώµατα του 

ορίζοντα να συνθέτουν ένα υπέροχο σκηνικό!

Τιµή σε
δίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

για το Παλαμήδι, το επιβλητικό φρούριο που υψώνεται 216 μέτρα πάνω από την πόλη του Ναυπλίου, και το οποίο μπορεί κανείς να 
επισκεφθεί ανεβαίνοντας με αυτοκίνητο από την ανατολική πλευρά. Οι πιο τολμηροί και ρομαντικοί φθάνουν στην κορυφή από τα 999 
σκαλιά. Κατασκευάστηκε την περίοδο 1687-1715 από τους Βενετούς, αφού κατέλαβαν το λόφο στον οποίο βρίσκεται, ύστερα από σφοδρή 
μάχη με τους Οθωμανούς, κατά τον Βενετό-τουρκικό Πόλεμο. Ο σκοπός ήταν να αποτελέσει το κύριο αμυντικό στήριγμα του Ναυπλίου, 
που ήταν η πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. Τότε, θεωρήθηκε μνημείο οχυρωματικής τεχνικής και αποτελείται από 8 προμαχώνες, 
τριγυρισμένους με τείχη. Παρόλο που θεωρήθηκε απόρθητο, κυριεύθηκε σχετικά εύκολα από τους Τούρκους το 1715 στον τελευταίο 
Βενετό-τουρκικό Πόλεμο. Ένας από τους προμαχώνες του φρουρίου, ο επονομαζόμενος «Μιλτιάδης» που χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή 
του ήρωα της Επανάστασης Θ. Κολοκοτρώνη πήρε το όνομα Αρβανιτιά. Στο φρούριο υπάρχει και το ιστορικό εκκλησάκι του Αποστόλου 
Ανδρέα, χτισμένο από την εποχή των Ενετών. Μπορείτε στη συνέχεια με βαρκάκι από το λιμάνι του Ναυπλίου να κάνετε εξ’ ιδίων μια 
βόλτα στο Μπούρτζι, (νησί – φρούριο στα τουρκο-αραβικά), ένα αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης οχύρωσης της πόλης για πολλούς 
αιώνες, ή εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε μια βόλτα γύρω από την Ακροναυπλία (γνωστή και με την τούρκικη ονομασία της, Ιτς Καλέ = 
εσωτερικό κάστρο). Το μεσημέρι επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για το Πασχαλινό γεύμα, και το απόγευμα θα έχουμε χρόνο να κάνουμε 
μια βόλτα στην γραφική παραλία του τουριστικού Τολό.

4η Ημέρα: ΑΣΙΝΗ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την περιοχή της Ασίνης, το «παραδοσιακό αρχοντοχώρι» όπως συνηθίζουν να το 
αποκαλούν οι κάτοικοί του, χτισμένο στους πρόποδες ενός ψηλού βουνού που στην κορυφή του βρίσκεται το εκκλησάκι του Προφήτη 
Ηλία. Επίσης, μπορούμε να θαυμάσουμε την Αρχαία Ακρόπολη, τους Μυκηναϊκούς τάφους στη Νεκρόπολη της Μπαρμπούνας και 
διάφορες άλλες εκκλησίες. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την Επίδαυρο, ιστορική πόλη, στους πρόποδες των ορέων Αραχναίο, 
Κορυφαίο και Τίθιο. Θα επισκεφθούμε το Αρχαίο θέατρο και το αρχαιολογικό μουσείο, και θα συνεχίσουμε για το Λουτράκι. Ύστερα από 
μια στάση για ξεκούραση, καφέ και βόλτα στην παραλία θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής για την πόλη μας.

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

Η εορταστική ηµιδιατροφή παρέχεται
στο ξενοδοχείο Asteria 4* και περιλαµβάνει:

Νηστίσιµο δείπνο την µεγάλη Παρασκευή, εορταστική δείπνο 
µετά την Ανάσταση και εορταστικό γεύµα την Κυριακή του Πάσχα
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ΤΟ ΠΙΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6 
ΗΜΕΡΕΣ 
12 
ΣΗΜΕΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

1η Ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΠΑΤΡΑ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Η πρώτη μας μεγάλη στάση θα πραγματοποιηθεί στο Γαλαξίδι, μία από τις 
γραφικότερες πόλεις της χώρας μας, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Ο κεντρικός δρόμος οδηγεί στην πλατεία Ν. Μάμμα και στη 
συνέχεια κατηφορίζει στο κυρίως λιμάνι. Το Γαλαξίδι έχει δύο δύο φυσικά λιμάνια, την Αγορά και το Χηρόλακα. Καϊκια “δένουν” στο 
μώλο όλο τον χρόνο και δεκάδες μικρά ιστιοφόρα αγκυροβολούν στην περιοχή τα καλοκαίρια. Στενά σοκάκια ανηφορίζουν από το 
λιμάνι στο εσωτερικό της πόλης και βγάζουν σε καντούνια με φροντισμένα σπίτια, διατηρητέα αρχοντικά και εντυπωσιακά 
καπετανόσπιτα με περίτεχνες βοτσαλωτές αυλές. Αναχωρούμε κατευθυνόμενοι προς την πόλη της Ναύπακτου. Είναι από τις λίγες 
πόλεις της Ελλάδας που επέζησε 30 αιώνες μέσα από μια πολυτάραχη ιστορία, η οποία αποτυπώνεται στα διάσπαρτα μνημεία της. 
Χτισμένη στους πρόποδες της Πίνδου απολαμβάνει την αγκαλιά του Κάστρου της που τα τείχη του κατηφορίζουν μέχρι τον Κορινθιακό 
κόλπο. Το Ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου είναι από τα πιο όμορφα και γραφικά λιμάνια της χώρας, ίσως το σημαντικότερο αξιοθέατο της 
Ναυπάκτου. Ξεκινώντας από το λιμάνι και περνώντας μέσα από συνοικίες με λουλουδιασμένες αυλές και πλακόστρωτα καλντερίμια 
ανηφορίστε για το Κάστρο. Είναι ένα από τα πλέον καλοδιατηρημένα παραδείγματα φρουριακής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα και από 
τα ωραιότερα της Ευρώπης. Στη διαδρομή θα συναντήσετε τον Πύργο του Μπότσαρη, ένα εντυπωσιακό κτήριο του 15ου αιώνα που 
λειτουργεί ως μουσείο και το Ρολόι της πόλης του 1914. Η θέα από την κορυφή του λόφου προς τη θάλασσα όπου υψώνεται εντυπωσιακή 
η Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, είναι μοναδικήΤο απόγευμα θα αναχωρήσουμε για τον τελικό μας προορισμό τη Πάτρα διασχίζοντας την 
εντυπωσιακή γέφυρα που ενώνει το Αντίρριο με το Ρίο. Αργά το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΠΑΤΡΑ, ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕΘΩΝΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη όπου η διασκέδαση, η ιστορία και ο πολιτισμός δημιουργούν έναν 
υπέροχο προορισμό. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την οδό Αγίου Νικολάου, τον πιο φημισμένο δρόμο της Πάτρας, που 
ξεκινά από την Άνω Πόλη και καταλήγει στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου. Τα 192 σκαλιά της οδού αποτελούν << σύνορο>> του 
σύγχρονου κέντρου με την παλιά πόλη, η οποία είναι χτισμένη περιμετρικά του Κάστρου. Θα περιδιαβούμε σοκάκια με τα εντυπωσιακά 
νεοκλασικά και τις παλιές αρχοντικές εξοχικές βίλες με τις χρωματιστές προσόψεις. Σημαντικά αξιοθέατα της πόλης είναι επίσης ο 
ναός του  Αγίου Ανδρέα στην ομώνυμη παραλιακή οδό, ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα με μοναδικές αγιογραφίες. Ο 
κεντρικός τρούλος του ύψους 46 μ. διακρίνεται ακόμα και από το λιμάνι! Η Πάτρα φημίζεται επίσης και για τις πλατείες της που 
σφύζουν από ζωή καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας. Συνεχίζουμε 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. Τα αξιοθέατα που σώζονται μέχρι σήμερα είναι ο Ναός της Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρος, τα τουρκικά λουτρά που χρονολογούνται στον 19ο αιώνα, η οικία του Ιμπραήμ και το Μπούρτζι που κτίστηκε το 1500 από τους 
Τούρκους. Σε πολλά σημεία συναντάει κανείς εμβλήματα βενετσιάνικης προέλευσης. Σήμερα, το κάστρο της Μεθώνης μένει έρημο και 
απομονωμένο. Οι κάτοικοι της περιοχής ισχυρίζονται πως κάθε φορά που οι άνεμοι του χειμώνα ξεκινούν, μπορεί να ακούσει κανείς τις 
φωνές εκείνων που χάθηκαν στο Μπούρτζι. Έπειτα αναχωρούμε για την πόλη όπου θα διανυκτερεύσουμε τις επόμενες δύο ημέρες την 
Καλαμάτα. Αργά το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο όπου θα έχουμε χρόνο για τακτοποίηση και ξεκούραση.

3η Ημέρα: γυθειο, σπηλαιο διρου, αρεοπολη, καρδαμυλη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε κατευθυνόμενοι προς το γραφικό και παραθαλάσσιο Γύθειο με τα πανέμορφα νεοκλασικά και 
το νησιωτικό χρώμα. Αρχαίο και σημερινό επίνειο της Σπάρτης, στο μυχό του Λακωνικού κόλπου με σπίτια που σκαρφαλώνουν 
αμφιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού "Ακούμαρο". Ακόμα θα δούμε τον επιβλητικό φάρο, τον πύργο Τζαννετάκη και το κατάφυτο 
νησάκι Κρανάη (εδώ κατέφυγαν ο Πάρις και η Ωραία Ελένη, σύμφωνα με τη μυθολογία, πριν αναχωρήσουν για την Τροία). 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. Ακολουθώντας μια πανέμορφη 
παραλιακή διαδρομή ανατολικά του Μεσσηνιακού κόλπου, φτάνουμε στην Αρεόπολη. Διατηρητέος οικισμός με την «ιδιαίτερη γοητεία» 
του μανιάτικου τοπίου, με μια μοναδική αρχιτεκτονική, με σπιτάκια που μοιάζουν με μικρά φρούρια. Στην πόλη που πήρε το όνομά της 
από τον θεό του πολέμου (Άρεως πόλη) ή σύμφωνα με άλλες πηγές, στους δυνατούς αέρηδες που πλήττουν την περιοχή. Συνεχίζουμε 
για το χωριό Καρδαμύλη, έναν από τους καλύτερα διατηρημένους παραδοσιακούς οικισμούς της Μεσσηνιακής Μάνης. 

6
ΗΜΕΡΕΣ

Γύρος Πελοποννήσου
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
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Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

12/04

Galaxy Hotel 3* / Πάτρα

∆ιατροφή

Πρωϊνό
+

Εορταστική
Ηµιδιατροφή

Ακτή Ταϋγετος 4* / Καλαµάτα

Asteria Hotel 4* / Τολό

369€ 259€ 495€

Τιµή σε
δίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
6 Ηµέρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

STORY PLACE

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

Ένα γραφικό παραθαλάσσιο χωριό με μεγάλη ποικιλία τοπίων, που προσελκύει πλήθος επισκεπτών. Θα θαυμάσουμε καταπράσινες 
πλαγιές, υπέροχες παραλίες, περιποιημένα πέτρινα αρχοντικά παραδοσιακής μανιάτικης αρχιτεκτονικής, λιθόστρωτα δρομάκια, 
κατάφυτους κήπους και το πανέμορφο γραφικό λιμανάκι του χωριού. Η πρώτη αναφορά που έχουμε για την Καρδαμύλη γίνεται από τον 
Όμηρο, ο οποίος την αναφέρει σαν μία από τις επτά πόλεις που πρόσφερε ο Αγαμέμνονας στον Αχιλλέα για να επιστρέψει στη μάχη για 
την πολιορκία της Τροίας. Βόρεια της Καρδαμύλης βρίσκεται ο οικισμός Πετροβούνι. Στο χωριό υπάρχουν δυο μοναστήρια πολύ παλιά 
με τεράστια ιστορία. Το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, που ανήκει στον Πανάγιο Τάφο, στο οποίο υπάρχει μια θαυματουργή κατά την 
παράδοση εικόνα. Το δεύτερο μοναστήρι είναι χτισμένο γύρω στο 14ο αιώνα και είναι γνωστό στην περιοχή με το όνομα "Καράβελι" 
επειδή με βάση την παράδοση με το λάδι που μαζευόταν από την περιουσία του μπορούσε να γεμίσει ένα καράβι λάδι. Επιστροφή στη 
Καλαμάτα για ξεκούραση και διανυκτέρευση. 

4η Ημέρα: ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΝΑΥΠΛΙΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση στην πανέμορφη πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση, το 
Ναύπλιο. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα μπροστά στην οποία δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, το σπίτι 
του, το μνημείο των Βαυαρών, του Κολοκοτρώνη και των Γάλλων φιλελλήνων. Από εκεί αναχωρούμε για το Παλαμήδι, το 
επιβλητικό φρούριο που υψώνεται 216 μέτρα πάνω από την πόλη του Ναυπλίου, και το οποίο μπορεί κανείς να επισκεφθεί 
ανεβαίνοντας με αυτοκίνητο από την ανατολική πλευρά. Οι πιο τολμηροί και ρομαντικοί φθάνουν στην κορυφή από τα 999 
σκαλιά. Κατασκευάστηκε την περίοδο 1687-1715 από τους Βενετούς, αφού κατέλαβαν το λόφο στον οποίο βρίσκεται, ύστερα 
από σφοδρή μάχη με τους Οθωμανούς, κατά τον Βενετό-τουρκικό Πόλεμο. Ο σκοπός ήταν να αποτελέσει το κύριο αμυντικό 
στήριγμα του Ναυπλίου, που ήταν η πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. Τότε, θεωρήθηκε μνημείο οχυρωματικής τεχνικής και 
αποτελείται από 8 προμαχώνες, τριγυρισμένους με τείχη. Παρόλο που θεωρήθηκε απόρθητο, κυριεύθηκε σχετικά εύκολα από 
τους Τούρκους το 1715 στον τελευταίο Βενετό-τουρκικό Πόλεμο. Ένας από τους προμαχώνες του φρουρίου, ο 
επονομαζόμενος «Μιλτιάδης» που χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή του ήρωα της Επανάστασης Θ. Κολοκοτρώνη πήρε το όνομα 
Αρβανιτιά. Στο φρούριο υπάρχει και το ιστορικό εκκλησάκι του Αποστόλου Ανδρέα, χτισμένο από την εποχή των Ενετών. 
Μπορείτε στη συνέχεια με βαρκάκι από το λιμάνι του Ναυπλίου να κάνετε εξ’ ιδίων μια βόλτα στο Μπούρτζι, (νησί – φρούριο 
στα τουρκο-αραβικά), ένα αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης οχύρωσης της πόλης για πολλούς αιώνες, ή εναλλακτικά 
μπορείτε να κάνετε μια βόλτα γύρω από την Ακροναυπλία (γνωστή και με την τούρκικη ονομασία της, Ιτς Καλέ = εσωτερικό 
κάστρο). Μεταφορά στο Τολό, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
Θα πάρουμε το πρωινό μας και ξεκινάμε για το Πόρτο Χέλι, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στη διάθεση μας. 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. Θα επισκεφθούμε τα αρχοντικά του Τομπάζη, 
Κουντουριώτη, Μιαούλη και την μητρόπολη (17ος αι.) με το μαρμάρινο καμπαναριό. Ελεύθερος χρόνος για να γυρίσουμε στα 
στενά δρομάκια της χώρας. Επόμενος σταθμός μας μία άλλη σημαντική ναυτική δύναμη κατά την διάρκεια του πολέμου της 
ανεξαρτησίας του 1821, οι Σπέτσες. Θα επισκεφθούμε το σπίτι - μουσείο της Μπουμπουλίνας, του πρώτου κυβερνήτη του 
νησιού Χατζηγιάννη Μέξη και τον μεταβυζαντινό ναό του Αγ. Νικολάου. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε, αν θέλετε, τον 
γύρο του όμορφου νησιού με μια ζωγραφιστή άμαξα. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας.

6η Ημέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ - ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ξεκινάμε για τον δρόμο της επιστροφής. . Η πρώτη μας μεγάλη στάση θα πραγματοποιηθεί 
στον πανέμορφο Ισθμό της Κορίνθου για φωτογραφίες. Η Διώρυγα της Κορίνθου υπήρξε ένα κατασκευαστικό όνειρο - 
πρόκληση που κράτησε 2.300 χρόνια. Σήμερα, η Διώρυγα της Κορίνθου αποτελεί διεθνή κόμβο θαλάσσιων συγκοινωνιών και 
εξυπηρετεί περί τα 12.000 πλοία ετησίως, όλων των εθνικοτήτων. Συνέχεια για την επιστροφή στην πόλη μας μετά τις 
απαιτούμενες στάσεις. Άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη με τις καλύτερες εντυπώσεις.

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

Η εορταστική ηµιδιατροφή παρέχεται
στο ξενοδοχείο Asteria 4* και περιλαµβάνει:

Εορταστικό δείπνο µετά την Ανάσταση
και εορταστικό γεύµα την Κυριακή του Πάσχα
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ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΕΘΙΜΑ, ΑΝΑΒΙΩΝΟΥΝ ΜΟΝΑΔΙΚΑ 
ΣΤΟ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 
ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ 
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, 
ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ 
ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΥΞΗ 
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑ, 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΝΑΟΥΣΑ

5
ΗΜΕΡΕΣ

42

Πάσχα στην Πάρο

Βιώστε τα Μοναδικά Πασχαλινά Έθιμα στο Νησί

Η «πρωταγωνίστρια» Μάρπησσα που είναι χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω 
σε έναν λόφο και σε μικρή απόσταση από την θάλασσα είναι ένα 
πανέμορφο χωριό με ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική και ρυμοτομία, 
γραφικούς ανεμόμυλους, πανέμορφα σπίτια του 16ου αιώνα. Στη 
Μάρπησσα, το Πάσχα είναι μοναδικό. Το μεσημέρι της Μεγάλης 
Παρασκευής, μετά την αποκαθήλωση, δίνονται τα νηστίσιμα 
«Μεράσματα», για να συγχωρεθούν οι ψυχές, ενώ η αποκαθήλωση στον 
Άγιο Γεώργιο της Λαγκάδας γίνεται πάνω στα βράχια του βουνού, σε ένα 
υπέροχο σκηνικό της φύσης. Στη διαδρομή της περιφοράς του 
Επιταφίου το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, πραγματοποιούνται 
περίπου 15 στάσεις και γίνεται η αναπαράσταση των Παθών του Χριστού, 
κατά την οποία ο επισκέπτης βιώνει μοναδικά έθιμα, που χρονολογούνται 
από το 1937. Εμπνεύστρια και πρωτεργάτιδα αυτού του εθίμου, που 
διατηρείται μέχρι σήμερα, ήταν η δασκάλα του χωριού 
Καφούρου-Ασωνίτη Βασιλεία. Κατά μήκος της περιφοράς του 
Επιταφίου και σε χαρακτηριστικά σημεία λαμβάνουν χώρα σκηνές από 
την ζωή και τα πάθη του Χριστού: Μικροί και μεγάλοι, ντυμένοι Ρωμαίοι 
στρατιώτες ή μαθητές του Χριστού, αναπαριστούν με μοναδικό τρόπο, 
σκηνές από την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, το Μυστικό 
Δείπνο, την προσευχή στο Όρος των Ελαιών, το Μαρτύριο της 
Σταύρωσης και την Ανάσταση. Το Θείο δράμα ολοκληρώνεται με το 
κάψιμο του Ιούδα κατά την λιτανεία της Δεύτερης Ανάστασης που 
δικαιώνει τους πιστούς και τιμωρεί τον Προδότη.Η Ανάσταση 
γιορτάζεται φυσικά με κωδονοκρουσίες και πλήθος πυροτεχνημάτων και 
βεγγαλικών, ενώ το μεσημέρι της Κυριακής, στο γήπεδο της Μάρπησσας, 
διοργανώνεται το «Τραπέζι της Αγάπης» με τον παραδοσιακό οβελία και 
νησιώτικο γλέντι. Σύσσωμο το χωριό γιορτάζει, γλεντά και ξεχνά τα 
προβλήματα της καθημερινότητας, ενώ προσφέρεται αρνί ψητό, κόκκινα 
αυγά, τυρί και άφθονο παριανό κρασί. Το γλέντι συνοδεύουν 
παραδοσιακά όργανα.Τη Δευτέρα του Πάσχα στην Αγκαιριά, μετά τη 
Θεία λειτουργία, γίνεται το πανηγύρι του Αγ. Γεωργίου στο προαύλιο της 
εκκλησιάς. Τοπικά συγκροτήματα χορεύουν παραδοσιακούς χορούς και 
προσφέρονται κεράσματα.
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Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

13/04
19/04
27/04

359€ 259€ 399€

395€ 285€ 449€

445€ 299€ 575€

ALKYON
Παροικιά

ERI
Παροικιά

APOLLON BOUTIQUE
Παροικιά

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο∆ιατροφή

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

Περιλαµβάνονται: ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας | ∆ιατροφή σύµφωνα
µε τον τιµοκατάλογο  | Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα | Ασφάλιση 
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό
ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ / ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 35€

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ

ΡΑΦΗΝΑ – ΤΗΝΟΣ 07.05-10.45 FAST FERRIES
ΤΗΝΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ 12.45-16.40 FAST FERRIES

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΧ, 1000CC ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΧΛΜ – 120Ε
ΠΑΚΕΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ  
( Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ∆ΕΙΠΝΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ : 50Ε
ΕΝΗΛΙΚΑΣ, ΠΑΙ∆Ι ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ : 25Ε , 35Ε 6 – 12 ΕΤΩΝ)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
5 Ηµέρες - 3 ∆ιανυκτερεύσεις

STORY PLACE

Μη χάσετε την ευκαιρία να “χαθείτε”
στα σοκάκια του νησιού 

και να φωτογραφηθείτε σε ένα 
από τα αγαπηµένα στενά
της υπέροχης Νάουσας.

1η ημέρα: ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΑΡΟΣ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το βράδυ της Μ. Πέμπτης και 
αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για Πειραιά, όπου θα 
πάρουμε νωρίς το πρωί το πλοίο για την Πάρο.

2η ημέρα: ΠΑΡΟΣ -  ΑΦΙΞΗ
Άφιξη στο όμορφο λιμάνι της Παροικιάς και ξεκινάμε την 
γνωριμία μας με την πρωτεύουσα του νησιού. Αρχικά θα 
προσκυνήσουμε στην Εκατονταπυλιανή και στη συνέχεια θα 
περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια της. Χρόνος ελεύθερος για 
φωτογραφίες. Τελειώνοντας, μετάβαση στο ξενοδοχείο και 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ μεταφορά στη γραφική 
Μάρπησσα για το μοναδικό Επιτάφιο και την Αναπαράσταση των 
Παθών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ
Μετά το πρωινό, ξεκινάμε με το ορεινό χωριό Λεύκες, την πρώτη 
πρωτεύουσα της Πάρου για βόλτα στα πανέμορφα γραφικά 
σοκάκια.. Αργότερα θα μεταφερθούμε στο ήρεμο ψαροχώρι 
Αλυκή που φημίζεται για τις χρυσές αμμουδιές, τα κρυστάλλινα 
νερά της αλλά και για την ευγένεια, την καλοσύνη, την απλότητα 
και την ανοιχτή καρδιά των κατοίκων της. Τελευταίος σταθμός 
της εκδρομής μας θα είναι το Πίσω Λιβάδι. Χρόνος ελεύθερος 
και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ, θα μεταβούμε για 
την Ανάσταση στη γραφικότατη Νάουσα.

4η ημέρα : ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ – ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα είναι ελεύθερη για να χαρείτε 
το πανέμορφο νησί. Το μεσημέρι εορταστικό γεύμα ( 
προαιρετικά), με κατσικάκι σούβλας και πολλά άλλα εδέσματα. 
Το απόγευμα για όσους επιθυμούν, μετάβαση στο κέντρο της 
Νάουσας για το τοπικό πανηγύρι, γιορτή με έθιμα μοναδικά ή 
προαιρετική εκδρομή στην Αντίπαρο

5η ημέρα : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στο νησί 
πριν την αναχώρησή μας. Στη συνέχεια μετάβαση στο λιμάνι για 
να πάρουμε το πλοίο για Πειραιά. Κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις επιστρέφουμε το βράδυ στην πόλη μας με τις καλύτερες 
εντυπώσεις.

 



χτισμένο ανάμεσα σε σεληνιακό τοπίο. Περνώντας από τα καθολικοχώρια Λουτρά, Κρόκος, Κώμη, Καλλονή, Αγ. Μαρίνα, Καρδιανή και 
βλέποντας την επίδραση των Ενετών καταλήγουμε στον Πύργο. Θα δούμε το σπίτι και μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά. Από εκεί θα 
συνεχίσουμε για τον Πάνορμο, όπου θα κάνουμε στάση για φαγητό. Τελειώνοντας παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για τη Χώρα, αφού 
σταματήσουμε στο χωριό Ταραμπάδος, που είναι γνωστό από το θαυμαστό συγκρότημα των αριστοτεχνικών περιστεριώνων που κοσμούν 
μια καταπράσινη πλαγιά. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε στην Μεγαλόχαρη την Ανάσταση, η οποία γιορτάζεται πανηγυρικά σε όλο το 
νησί. Στην Παναγία μοιράζονται κόκκινα αυγά, στον περίβολο της εκκλησίας. Γύρω από το ναό η νύχτα <γίνεται μέρα> από τα πολλά 
πυροτεχνήματα.

4η ημέρα : ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ – ΤΗΝΟΣ - ΚΙΟΝΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ
Η σημερινή μας ημέρα θα ξεκινήσει λίγο πιο αργά για να έχουμε χρόνο για ξεκούραση. Θα πάρουμε το πρωινό μας και θα 
περιηγηθούμε στον Ναό της Εύρεσης, το μαυσωλείο της Έλλης, την πινακοθήκη και θα καταλήξουμε στα Κιόνια για καφέ. Όσοι 
επιθυμούν μπορούν να μεταβούν για Κοινωνία στο ναό της Μεγαλόχαρης. Το μεσημέρι, στο Πασχαλινό μας γεύμα θα έχουμε 
τη δυνατότητα να δούμε και την δεύτερη Ανάσταση σε πολύ κοντινή απόσταση. Για το απόγευμα σας επιφυλάσσουμε μια βόλτα 
στις υπέροχες παραλίες του νησιού. θα δούμε τον Άγιο Φωκά, τον Άγιο Σώστη, το Λαούτι και θα επιστρέψουμε για διασκέδαση 
και βόλτα στην Χώρα αυτή την τελευταία νύχτα στο νησί.

5η ημέρα : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στο νησί πριν την αναχώρησή μας. Στη συνέχεια μετάβαση στο λιμάνι 
για να πάρουμε το πλοίο για Ραφήνα. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις επιστρέφουμε το βράδυ στην πόλη μας με τις 
καλύτερες εντυπώσεις.

5
ΗΜΕΡΕΣ
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Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

13/04
19/04
27/04

289€ 189€ 359€

299€ 189€ 379€

325€ 189€ 409€

FAVIE SUZANNE
Χώρα

ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Χώρα
LETO
Χώρα

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο∆ιατροφή

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

Περιλαµβάνονται: ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας | ∆ιατροφή σύµφωνα
µε τον τιµοκατάλογο  | Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα | Ασφάλιση 
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό
ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ / ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 35€

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ

ΡΑΦΗΝΑ – ΤΗΝΟΣ 07.05-10.45 FAST FERRIES
ΤΗΝΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ 12.45-16.40 FAST FERRIES

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΧ, 1000CC ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΧΛΜ – 120Ε
ΠΑΚΕΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ  
( Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ∆ΕΙΠΝΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ: 50Ε
ΕΝΗΛΙΚΑΣ, ΠΑΙ∆Ι ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ : 25Ε , 35Ε 6 – 12 ΕΤΩΝ)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
5 Ηµέρες - 3 ∆ιανυκτερεύσεις

STORY PLACE

 Θα βγάλετε την καλύτερη φωτογραφία στο 
σεληνιακό τοπίο του χωριού Βώλαξ!

Πάσχα στην Τήνο 3η ημέρα : ΤΗΝΟΣ - ΒΩΛΑΞ - ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΝΟΡΜΟΣ
Μετά το πρωινό, θα αναχωρήσουμε για το γύρο του νησιού. Θα 
επισκεφθούμε και θα προσκυνήσουμε το Μοναστήρι της Αγίας 
Πελαγίας και συνεχίζουμε για το χωριό Βωλάξ, που είναι 

1η ημέρα: ΡΑΦΗΝΑ – ΤΗΝΟΣ  
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το βράδυ της Μ. Πέμπτης και 
αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για Ραφήνα από όπου θα 
πάρουμε νωρίς το πρωί το πλοίο για την Τήνο.
 
2η ημέρα : ΤΗΝΟΣ – ΑΦΙΞΗ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ, ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
Άφιξη στο νησί της Μεγαλόχαρης, γνωριμία με τον τοπικό μας 
φίλο, τον Στρατή και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Θα έχουμε 
μια πρώτη γνωριμία με την περιοχή και επίσκεψη στο ναό της 
Μεγαλόχαρης. Ελεύθερος χρόνος το μεσημέρι για ξεκούραση. 
Αργά το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του 
Επιταφίου. Η παράδοση είναι, πως οι 6 Επιτάφιοι από όλες τις 
ενορίες, στολισμένοι περίτεχνα με βιολέτες («μαντιές»), 
συγκεντρώνονται στην εξέδρα της παραλίας, στο λιμάνι, όπου 
ψάλλονται τα εγκώμια. Μετά την αποχώρησή τους, ο Επιτάφιος 
του Ενοριακού Ναού Αγίου Νικολάου με τον εφημέριό του, 
ακολουθούμενος από πλήθος κόσμου, προχωράει προς την 
παραθαλάσσια περιοχή πρώην «Σπιτάλια», στην παραλία Βαθύ 
Κλαδάκι (λίγο έξω από το λιμάνι) όπου οδηγείται μέσα στη 
θάλασσα μαζί με τον παπά και ψέλνεται τρισάγιο για τους 
ναυτικούς. Μια στιγμή πραγματικά μοναδική, συγκινητική! Το 
έθιμο αυτό τελείται σε ανάμνηση όσων χάθηκαν για πάντα στην 
αγκαλιά της θάλασσας. Ο ξυλόγλυπτος Επιτάφιος της 
Παναγίας, που είναι ο πιο μεγαλόπρεπος, μετά τη συνάντηση 
των επιταφίων στο λιμάνι, ανηφορίζει για την εκκλησία, όπου 
κρατείται ψηλά μπροστά από την είσοδο, για να περάσουν όλοι 
οι πιστοί από κάτω.
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Hotel Only - PORTO CARRAS RESORT 5* 

Το Porto Carras Grand Resort 5* βρίσκεται καταμεσής μιας μαγευτικής τοποθεσίας, σε ένα τοπίο γεμάτο ομορφιά χάρη στις 
πλούσιες εναλλαγές του, όπου το Αιγαίο σμίγει με τον ήλιο της Μεσογείου. Είναι το ιδανικό σκηνικό για την αναζωογόνηση 
σώματος και πνεύματος -χάρη στις εξατομικευμένες επιλογές χαλάρωσης, ευεξίας και ψυχαγωγίας που σας προσφέρουμε. Από 
τις πεζοπορίες και την ιππασία στα πυκνά πευκοδάση μέχρι τη χαλάρωση με φόντο τους ατελείωτους αμπελώνες και τις 
αποδράσεις σε απόμερους ονειρεμένους κολπίσκους, ο καθένας μπορεί ν’ ανακαλύψει και ν’ απολαύσει ένα κομμάτι 
παραδείσου.

ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Τιµή ανά δωµάτιο ανά διαν/ση µε ηµιδιατροφή
µε Αναστάσιµο δείπνο & Πασχαλινό γεύµα µε ζωντανή µουσική

Ελάχιστος αριθµός διανυκτερεύσεων 2

Double Golf View     185
Double Sea/Marina View    214
Junior Suite Golf     219
Junior Suite Sea / Marina View   249
Family Room Golf View    214
Family Room Sea/Marina View   249

3ο άτοµο      +25% *
3o άτοµο έως 12 ετών    ∆ωρεάν
4ο άτοµο έως 12 ετών **    ∆ωρεάν

Μονόκλινο Golf View     145
Μονόκλινο Sea/Marina View   159

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ:

Πρωινό και δείπνο µπουφέ τη Μ. Πέµπτη και τη Μ. Παρασκευή.
Το Μ. Σάββατο live σαξόφωνο στο News Café και Αναστάσιµο δείπνο µπουφέ µετά την Ανάσταση.
Την Κυριακή (11:30-13:30), Πασχαλινός εορταστικός µπουφές στην πισίνα µε ψήσιµο του οβελία, 
απεριτίφ, µεζέδες & ζωντανή µουσική από ορχήστρα. Το µεσηµέρι (13:30-16:00) µουσική από DJ στο 
Athos Restaurant και το βραδάκι  (20:00-23:00) µουσική από DJ στο News Cafe.
∆ευτέρα του Πάσχα το βραδάκι (20:00-23:00) µουσική από DJ στο News Cafe.

Σηµείωση: Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται ο φόρος διανυκτέρευσης € 4,00 / δωµάτιο / διανυκτέρευση.

ΠΑΣΧΑ
13-17/4
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