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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. Επίσης προσφέρουμε ειδικά θεματικά προγράμματα για οικογένειες, με παρουσία 
παιδαγωγού σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής - 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.

Χριστούγεννα… Μία λέξη, πολλά συναισθήματα και ακόμα περισσότερες αναμνήσεις. Γιατί ας το παραδεχτούμε, 
υπάρχουν πολλές γιορτές εκεί έξω, αλλά σαν τα Χριστούγεννα δεν υπάρχει άλλη! Λίγο που τελειώνει ο χρόνος και θέλουμε 
να κάνουμε καλύτερες έστω και τις τελευταίες μέρες του, λίγο οι στολισμένοι δρόμοι και οι βιτρίνες που μας φέρνουν πιο 
κοντά, όλα εκεί έξω σε προσκαλούν να συμμετέχεις κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου. Τα πρώτα Χριστούγεννα 
μετά την Covid Εποχή, οι πρώτες γιορτές που μετά από δύο και πλέον χρόνια μπορούμε να ταξιδεύουμε <ελεύθερα>, 
χωρίς πιστοποιητικά και αυστηρούς ελέγχους είναι γεγονός! Με την πιο όμορφη γιορτή του χρόνου να πλησιάζει, 
νιώθουμε την ανάγκη να μπούμε σε αυτό το κλίμα όσο πιο νωρίς μπορούμε. Καθήστε λοιπόν αναπαυτικά, βάλτε τον καφέ 
σας σε χριστουγεννιάτικη κούπα και ξετυλίξτε το παραμύθι σας μέσα από τις χριστουγεννιάτικες προτάσεις μας για ταξίδι!

Σας ευχόμαστε να έχετε όμορφες και καλές γιορτές!



ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

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

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

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

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ PARKING

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

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Central Parking (Νικ. Γερμανού 1 – Τσιμισκή)
Είναι το πιο σύγχρονο parking της Θεσσαλονίκης βασισμένο στο αυτοματοποιημένο παρκάρισμα και βρίσκεται σε 
απόσταση μόλις 120 μέτρων από το σημείο αναχώρησης των οδικών εκδρομών του γραφείου μας.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ 4-6 ΗΜΕΡΕΣ: 40€ | ΤΙΜΗ ΓΙΑ 4-6 ΗΜΕΡΕΣ: 50€

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Skypark, Αεροδρόμιο ‘’ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’’
Το parking βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και παρέχει δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των 
αναχωρήσεων/αφίξεων.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ:  3 ΗΜΕΡΕΣ: 12€ | 4 ΗΜΕΡΕΣ: 15€ |  5 ΗΜΕΡΕΣ: 18€ | 6 ΗΜΕΡΕΣ: 21€ 7 ΗΜΕΡΕΣ: 23€ |  8 ΗΜΕΡΕΣ: 27€

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

 



1η Ημέρα |  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ | ΓΝΩΡΙΜΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ | ΠΥΡΓΟΣ ΑΙΦΕΛ
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 | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΑΨΙΔΑ ΤΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ
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 Ven-
dome 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 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 | ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ | ΒΟΛΤΑ ΣΤΟΥΣ 
ΚΗΠΟΥΣ | ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΜΑΡΑΙ
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 ( δεν 
περιλαμβάνεται ξενάγηση ), ενώ σίγουρα αξίζει μια επίσκεψη 
στους απέραντους και μοναδικά σχεδιασμένους κήπους. 
Επιστροφή στο Παρίσι και χρόνος ελεύθερος για αγορές. 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 
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προ-επαναστατική αρχιτεκτονική και τα καταστήματα κατά μήκος των πεζοδρόμων, αυτή η περιοχή είναι πραγματικά ένα 
υπέροχο θέαμα και ένα εξαιρετικό σημείο για βόλτες. Επιστροφή 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.

4η Ημέρα | ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ DISNEY
Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον κόσμο των ονείρων της Disney. Με την καθοδήγηση του αρχηγού μας 
σας προτείνουμε να μεταβείτε στο θεματικό πάρκο – όνειρο. Το πάρκο χωρίζεται σε 4 «χώρες», όπου η κάθε μία φιλοξενεί 
διαφορετικά φανταστικά παιχνίδια. Αφήστε να σας συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρούμενη μουσική, τα φαντασμαγορικά 
θεάματα, οι επιβλητικές παρελάσεις όλων των ηρώων της Disney. Σας προτείνουμε να ζήσετε στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα 
ποταμόπλοια και τα φαράγγια, να περιπλανηθείτε με το τρενάκι του Ιντιάνα Τζόουνς, να επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με 
τους κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε εξ ιδίων σε ένα από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε τον 
μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων. Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM 
με τον Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο STAR TOUR. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στα περίφημα Ηλύσσια πεδία. 
Περπατήστε στην πιο διάσημη λεωφόρο του κόσμου και βγείτε φωτογραφίες στην Αψίδα του Θριάμβου!

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

279€ / 309€

259€ / 299€

629€ / 699€

549€ / 599€
395€ / 439€

22/12

29/12

Novotel Eiffel 4*

5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσ/νίκη - Παρίσι
14:05-16:10

Σαρλερουά - Θεσ/νίκη
15:35-19:20

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Μία χειραποσκευή διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο 
& 1 χειραποσκευή 20 κιλών στα 2 άτοµα
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Πρωϊνό καθηµερινά

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

Μην χάστε την ευκαιρία να βγείτε 
την πιο όµορφη φωτογραφία των 
Χριστουγέννων στον υπέροχα 
φωτισµένο Πύργο του Άϊφελ!
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5η Ημέρα | ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΑΤΕΡΛΟ | ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
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.

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή 2ου παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή



1η Ημέρα |  ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ NYΡΕΜΒΕΡΓΗ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ | 
ΜΑΝΧΑΙΜ – ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
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 κουκλίστικη Νυρεμβέργη, τη 
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βαυαρίας, μια πόλη που θα 
λατρέψετε! Θα θαυμάσουμε την παλιά πόλη, που είναι ένα 
μνημείο από μόνη της. Περιβάλλεται από επιβλητικά τείχη και 
στη βόλτα μας θα θαυμάσουμε το ιστορικό κτίριο που στέγασε 
το Συμμαχικό Δικαστήριο του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, την 
κεντρική πλατεία, το Δημαρχείο και τον εντυπωσιακό 
Καθεδρικό Ναό, καθώς και όμορφες γέφυρες. Στη 
βορειοδυτική πλευρά της παλιάς πόλης ξεχωρίζει το πιο 
επιβλητικό αξιοθέατό της, το μεσαιωνικό κάστρο –με 
εντυπωσιακή θέα προς την πόλη- που περιλαμβάνει αρκετά 
εντυπωσιακά κτίρια και πύργους ενώ στην πίσω πλευρά του 
βρίσκεται ένα πολύ ωραίο πάρκο. Θα έχετε ελεύθερο χρόνο 
στη μαγική χριστουγεννιάτικη αγορά της, την περίφημη 
Christkindlesmarkt, που είναι από τις παλαιότερες στη 
Γερμανία και από τις πιο γνωστές και όμορφες στον κόσμο, με 
180 πάγκους γεμάτους παιχνίδια και άλλα δώρα, καρουζέλ, 
αλλά και παραδοσιακές γερμανικές λιχουδιές, όπως bratwurst 
και ζεστό κρασί. Ξεκίνησε το 1628 μ.Χ. και την επισκέπτονται 
πάνω από 2.000.000 επισκέπτες το χρόνο. Μην παραλείψετε 
να δοκιμάσετε σε κάποια από τις αμέτρητες μπυραρίες τα 
περίφημα “λουκάνικα της Νυρεμβέργης” τα οποία είναι τα 
καλύτερα της χώρας, ενώ απαγορεύεται να φτιαχτούν αλλού, 
ακόμη και στη Γερμανία! Ζητήστε να σας τα σερβίρουν με 
ξινολάχανο, πατατοσαλάτα και την πικάντικη σάλτσα horse-
radish, η οποία προέρχεται από φυτό. 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. Μεταφορά στο 

ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ μην 
παραλείψετε να δοκιμάσετε παραδοσιακή μπύρα σε μια από 
τις μπυραρίες της πόλης.

2η Ημέρα | ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας, όπου θα δούμε το 
Παλάτι, κτισμένο στις πλαγιές του βουνού Konigstuhl και την 
οδό των φιλοσόφων, από την οποία μπορείτε να απολαύσετε 
την πιο ωραία θέα της πόλης. Ο κεντρικός δρόμος είναι το 
βασιλικό μίλι με 1,6 χλμ. μήκος, εκεί βρίσκεται και το πιο παλιό 
ξενοδοχείο της πόλης "Zum Ritter" το οποίο λειτουργεί από το 
1592. Δε θα παραλείψουμε να ανεβούμε την ιστορική γέφυρα, 
όπου βρίσκεται το άγαλμα της Αθηνάς και τα αγάλματα - 
σύμβολα των μεγαλύτερων ποταμιών της νότιας Γερμανίας. Το 
σημείο αυτό είναι μοναδικό για φωτογραφίες. Στη συνέχεια 
χρόνος ελεύθερος στη φωταγωγημένη πόλη. Το βράδυ σας 
προτείνουμε να δοκιμάσετε το παραδοσιακό σνίτσελ, τοπικής 
παραγωγής.

3η Ημέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ  
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. Τελειώνοντας, μετάβαση στο 
Στρασβούργο. Άφιξη στην πανέμορφη πόλη και ξεκινάμε με 
περιήγηση στην πρωτεύουσα και κυριότερη πόλη του νομού 
του κάτω Ρήνου, το Στρασβούργο, όπου ο τοπικός πληθυσμός 
αποτελείται από ένα μείγμα γαλλικών και γερμανικών 
στοιχείων. Μοναδική πινελιά στη γραφικότητα της περιοχής 
προσδίδει η Petite France, μια περιοχή η οποία μοιάζει να 
είναι βγαλμένη από τα παραδοσιακά παραμυθία του Σαρλ 
Περώ και την εποχή του 1600. Το εμπόριο και οι παραδοσιακές 
δραστηριότητές είναι αυτές που συνέβαλαν καθοριστικά στην 
ανάπτυξη της. 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 

ΑΛΣΑΤΙΑ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
5

ΗΜΕΡΕΣ
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΑ ΣΤΟΛΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ

ΔΩΡΟ 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ
&

ΣΤΑ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ
ΤΗΣ ΑΛΣΑΤΙΑΣ



Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

279€ / 309€439€ / 499€ 595€ / 635€23/12

Leonardo Walldorf 4*
Χαϊδελβέργη

Lagrance Apart 4*
Στρασβούργο

Θεσσαλονίκη-Νυρεµβέργη
06:15-07:35

 Μέµινγκεν-Θεσσαλονίκη
12:35-15:35

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή
µονόκλινου

Non Ref / Κανονική Τιµή

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 και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος να πραγματοποιήσετε μια 
πρώτη βόλτα στην όμορφη πόλη που μοιάζει σαν παραμύθι. Επιβλητικά κτίρια, σπιτάκια με παιχνιδιάρικη αρχιτεκτονική πάνω 
κυριολεκτικά στο ποτάμι και ένα ιστορικό κέντρο, φτιαγμένο για να φιλοξενεί παραμυθένιες βόλτες. Ιδιαίτερα τώρα, την 
περίοδο των εορτών, η πόλη βάζει το κερασάκι στην τούρτα της μοναδικότητάς της: τα ζωντανά της στενά μετατρέπονται σε 
«χωριό α λα Χάνσελ και Γκρέτελ» και γίνεται ολόκληρη ένα αξιοθέατο.

4η Ημέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΛΜΑΡ | ΔΩΡΟ ΕΚΔΟΜΗ ΣΤΑ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για 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. Συνεχίζουμε για τα φημισμένα κρασοχώρια, όπου σε μια ακτίνα 150 χλμ. υπάρχουν 67 φημισμένα 
κρασοχώρια. 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. Επιστρέφοντας στο Στρασβούργο θα περάσουμε και 
από την ευρωπαϊκή συνοικία με το κοινοβούλιο της Ευρώπη, χτισμένο το 1998.

5η Ημέρα | ΜΕΜΙΝΓΚΕΝ | ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα νωρίς το πρωί και γεμάτοι εικόνες αναχώρηση για το Μέμινγκεν για να πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην 
πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Μία χειραποσκευή διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο 
& 1 αποσκευή 20 κιλών στα δυο άτοµα
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Πρωϊνό καθηµερινά

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

Ένα ταξίδι βγαµένο από τα 
παραµύθια, που σας δίνει την 
ευκαιρία να βγάλτε µοναδικές 
φωτογραφίες σε κάθε “σταθµό” 
του!
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1η Ημέρα |  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | ΜΠΡΥΖ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, όπου θα συναντήσετε τον 
συνοδό του γραφείου μας, αρχηγό εξειδικευμένο στο 
συγκεκριμένο προορισμό. Έλεγχος και απευθείας πτήση για 
Σαρλερουά. Άφιξη στο Σαρλερουά, παραλαβή αποσκευών και 
μετάβαση στην παραμυθένια πόλη της Μπρυζ, τη Βενετία του 
Βορρά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

2η Ημέρα | ΜΠΡΥΖ Η ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ
Έχοντας απολαύσει το πρωινό μας, ξεκινάμε την εξερεύνηση 
της γραφικής αυτής πόλης  από την πλατεία  Τ.ZAND, όπου 
δεσπόζει το πολιτιστικό κέντρο της πόλης, χτισμένο το 2002, 
όταν η Mπριζ ήταν για ένα εξάμηνο η πολιτιστική πρωτεύουσα 
της Ευρώπης. Μπαίνοντας στον κεντρικό εμπορικό δρόμο, θα 
θαυμάσουμε τον καθεδρικό Saint Sauveur, την πιο παλιά 
εκκλησία της πόλης, χτισμένη από τον 11ο-14ο αιώνα. Στη 
συνέχεια, θα φτάσουμε στην μεγάλη πλατεία Grote Markt, 
όπου υψώνεται το καμπαναριό Βeffroi, άγρυπνος φύλακας της 
μεσαιωνικής πόλης και σύμβολο της αυτοδυναμίας και της 
ανεξαρτησίας της. Κάτω από τον πύργο των 83m, βρίσκεται η 
σκεπαστή αγορά. Στην περιήγηση μας, θα συναντήσουμε 
αναρίθμητα μαγαζιά-εργαστήρια σοκολάτας και παρασκευής 
βαφλών με μεγάλη ποικιλία γεύσεων καθώς και μαγαζιά όπου 
θα βρείτε τις περίφημες δαντέλες της Μπριζ. Θα θαυμάσουμε 
το δημαρχείο, χτισμένο τον 14ο αιώνα, σε γοτθικό ρυθμό όπου 
στεγάζονται μέχρι σήμερα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, 
καθώς και τον ναό του Ιερού Αίματος, κτίσμα του 12ου αιώνα, 
όπου φυλάσσεται ένα κομμάτι υφάσματος από τον Άγιο Τάφο 
ποτισμένο με το Ιερό Αίμα. Μια βόλτα στα κανάλια  θα σας 
δώσει την ευκαιρία να ανακαλύψετε  όμορφα και γραφικά 
στιγμιότυπα της πόλης. Θα θαυμάσουμε την εκκλησία Notre 
Dame, του 13ου αιώνα που φτάνει στο ύψος των 120m, 
χτισμένη εξολοκλήρου από τούβλα. Μέσα στην εκκλησία 
υπάρχει ένα γλυπτό του Mickel Angelo , “H Βρεφοκρατούσα 
Παρθένος», ένα από τα μοναδικά έργα του καλλιτέχνη που 
βρίσκεται εκτός των συνόρων της Ιταλίας. Θα δούμε, ακόμη, 
το νοσοκομείο του Αγίου Ιωάννη του 13ου αιώνα, όπου 
στεγάζεται το μουσείο της χρυσής εποχής των Φλαμανδών 
Ζωγράφων. Θα περάσουμε μέσα από το μοναστήρι  Begijn-
hofkai και θα καταλήξουμε στην Λίμνη του Έρωτα (Lac 
D’Amour), με το πανέμορφο τοπίο  από όπου διέρχονταν τα 
εμπορεύματά μέχρι και τον 16ο αιώνα. Σας προτείνουμε να 
ολοκληρώσουμε την περιήγησή μας με μια επίσκεψη στο πιο 
παλιό ζυθοποιείο της πόλης, όπου θα μυηθείτε στα μυστικά της 
παρασκευής της φημισμένης Βελγικής μπύρας. 

3η Ημέρα |  ΑΜΒΕΡΣΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και μετάβαση στον κεντρικό 
σταθμό της Μπρυζ, απ’ όπου παίρνοντας  το τρένο θα 
μεταβούμε στην Αμβέρσα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια 
της Δυτικής Ευρώπης από τα χρόνια του μεσαίωνα εώς 
σήμερα και ένα από τα σημαντικότερα κέντρα επεξεργασίας 
και εμπορίου διαμαντιών στον κόσμο. Φτάνοντας στην πόλη, 
μετά από διαδρομή μιάμισης ώρας περίπου, θα θαυμάσουμε 
τον όμορφο, αρχιτεκτονικά ξεχωριστό, σιδηροδρομικό σταθμό 
του 19ου αιώνα, που γοητεύει μέχρι σήμερα τους επισκέπτες 
με τον υπέροχο εσωτερικό του διάκοσμο. Η βόλτα μας θα 
περάσει μέσα από την όμορφη αγορά της πόλης μέχρι την 
πλατεία του δημαρχείου. Στην πορεία μας θα μας δοθεί η 
ευκαιρία να επισκεφτούμε το σπίτι του P.P Rubbens, ενός από 
τους σημαντικότερους Φλαμανδούς ζωγράφους του 16ου-17ου 
αιώνα.  Θα δούμε, επίσης τον καθεδρικό ναό της Παναγίας, 
χαρακτηριστικό παράδειγμα γοτθικού ρυθμού της εποχής του 
μεσαίωνα. Φτάνοντας στη μεγάλη πλατεία, θα αντικρύσουμε 
το Δημαρχείο της πόλης, και το σιντριβάνι του Brabo. H 
γνωριμία μας με την πόλη της Αμβέρσας θα ολοκληρωθεί με 
την επίσκεψη όσων το επιθυμούν της μεγαλοπρεπούς 
οικίας–εργαστηρίου του Plantin Mauretus, του δεύτερου 
μεγαλύτερου τυπογράφου στην Ευρώπη μετά τον 
Γουτεμβέργιο. Νωρίς το απόγευμα επιστροφή με το τρένο 
στην Mπρυζ. Έπειτα από λίγή ξεκούραση στο ξενοδοχείο, θα 
μεταβούμε στην κεντρική πλατεία της πόλης όπου θα γίνουμε 
ένα με τους ντόπιους και θα γιορτάσουμε την αλλαγή του 
χρόνου.

4η Ημέρα | ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Έπειτα από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο μας, σας 
προτείνουμε να ξεκινήσετε τη νέα χρονιά με μία εκδρομή στις 
Βρυξέλλες με την συνοδεία του αρχηγού μας. Αναχώρηση με 
το τρένο για Βρυξέλλες και άφιξη στην πρωτεύουσα της 
Ευρώπης μετά από μία ώρα. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας 
από τον Λόφο των Τεχνών, ένα πολύ όμορφο πάρκο που 
πλαισιώνεται από τη Βασιλική Βιβλιοθήκη. Θα δούμε τα 
βασιλικά ανάκτορα και το πάρκο των Βρυξελλών. Θα 
συνεχίσουμε τη βόλτα μας μέχρι το μέγαρο της δικαιοσύνης, 
εμβληματικό αρχιτεκτόνημα του 19ου αιώνα, που δεσπόζει 
πάνω στην πόλη. Θα περάσουμε από τη γραφική πλατεία του 
Grand Sablon και θα φτάσουμε σε αυτήν που θεωρείται η πιο 
όμορφη πλατεία της Ευρώπης, στην Grand Place. Εκεί θα 
θαυμάσουμε το Δημαρχείο της πόλης, ένα αρχιτεκτονικό 
αριστούργημα του 16ου αιώνα, το καμπαναριό με το άγαλμα 

ΜΠΡΥΖ - ΑΜΒΕΡΣΑ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΓΑΝΔΗ
ΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΛΑΝΔΡΑΣ
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!

ΔΩΡΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΤΗΝ ΑΜΒΕΡΣΑ!

ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
HOTEL LE BOIS 
DE BRUGES 4*!



του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην κορυφή του, που προστατεύει την πόλη,  και τα πανέμορφα  σπίτια των συντεχνιών του Μεσαίωνα 
που οριοθετούν την πλατεία.   Μέσα από γραφικά σοκάκια θα οδηγηθούμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Μιχαήλ και Gudule. 
Στη συνέχεια, χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας να δοκιμάσετε μια από τις αναρίθμητες βελγικές μπύρες, να δοκιμάσετε τις 
φημισμένες βελγικές τηγανητές πατάτες ή να γευτείτε μια βελγική βάφλα. Το απόγευμα επιστροφή  με το τρένο στην Μπρυζ.

5η Ημέρα | ΓΑΝΔΗ
Η ώρα του αντίο στη μαγική Μπρυζ έφτασε αλλά το πρόγραμμα μας δεν έχει ακόμη τελειώσει. Αναχώρηση νωρίς το πρωί για 
τη πανέμορφη Γάνδη, μια πόλη που γοητεύει με το μεσαιωνικό της ιστορικό κέντρο.  Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας με το 
εντυπωσιακό μεσαιωνικό κάστρο των Κόμηδων  της Φλάνδρας  και θα συνεχίσουμε μέσα από την αγορά για να ανακαλύψουμε 
τους τρεις χαρακτηριστικούς πύργους που αποτελούν το σήμα κατατεθέν  της πόλης. Ο πρώτος εξ αυτών αναφέρεται στο 
καμπαναριό του καθεδρικού ναού Saint Bavon του 16ου αιώνα, που αξίζει την επίσκεψη προκειμένου να θαυμάσετε τον πλούσιο 
διάκοσμό του. Ο  δεύτερος πύργος αφορά στο Beffroi που χρησίμευε ως ο μεσαιωνικός πύργος ελέγχου της πόλης και δίπλα 
του η σκεπαστή αγορά. Ο τρίτος πύργος αναφέρεται στον ναό του Αγίου Νικολάου, μια από τις παλαιότερες εκκλησίες της 
πόλης. Τελειώνοντας την περιήγησή μας, θα θαυμάσουμε το Δημαρχείο της πόλης, ένα κτήριο που παντρεύει διαφορετικές 
εποχές με τις αντίστοιχες  αρχιτεκτονικές. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Σαρλερουα απ’ όπου θα πάρουμε την πτήση 
επιστροφής μας. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

Πρωϊνό 599€  659€ 899€ / 969€29/12 Hotel le Bois de Bruges 4*
Κεντρικό

5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη-Σαρλερουά
17.30-19.30

Σαρλερουά-Θεσσαλονίκη
15.35-19.20

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

STORY PLACE

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

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

Φωτογραφηθείτε µπροστά από την 
εµβήµατική Notre Dame που µε 
ύψος 120µ. και χτισµένη από 
τούβλα θα σας δώσει ένα υπέροχο 
background για την πιο  όµορφη 
Χριστουγεννιάτικη εικόνα.
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1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΛΟΝΔΙΝΟ BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Αγγλίας. Άφιξη στο Λονδίνο και μαζί με τον 
ξεναγό μας θα ξεκινήσουμε στο δρόμο για το ξενοδοχείο,  μια 
πρώτη περιήγηση στις φωταγωγημένες χριστουγεννιατικες 
αγορες της πολης. Το Λονδίνο είναι ίσως η μοναδική 
ευρωπαϊκή μεγαλούπολη με τόσο διαφορετικές αρχιτεκτονικά 
συνοικίες, οι οποίες είναι φωταγωγημένες θεματικά για την 
περίοδο των Χριστουγέννων. Μετά την πρώτη γνωριμία με την 
στολισμένη πόλη της Αγγλικής Πρωτεύουσας, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια σας προτείνουμε 
μία βόλτα By Night μαζί με τον ξεναγό μας. Το Mayfair με τα 
περίφημα ραφεία της Σαβιλ Ροου, το Chelsea με την 
περίφημη Kings Road, το Westminster με τις γεωργιανές 
γειτονιές του 18ου αι., οι φωτισμένες γέφυρες του Τάμεση, θα 
αποτελέσουν την απαρχή της βραδιάς. Αφού περάσουμε από 
την γέφυρα του Westminster, με την υπέροχη θέα και 
διασχίσουμε την πλατεία του Κοινοβουλίου, θα μεταφερθούμε 
στο Soho και στις περίφημες Regent και Oxford street, για να 
απολαύσουμε τους θεματικούς στολισμους και τα υπέροχα 
καταστήματα. Στο Piccadilly και στο Soho, θα δούμε τα Spirit 
of Christmas και Purple train, σε ένα σκηνικό βγαλμένo από 
την Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων.

2η Ημέρα | ΛΟΝΔΙΝΟ | ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 
DATCHET ΚΑΣΤΡΟ ΟΥΙΝΔΣΟΡ | ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Παίρνουμε το πρωινό στο ξενοδοχείο 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 ατελείωτους 
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. 
Στη συνέχεια θα συνεχίσουμε την γνωριμία μας με το Λονδίνο 
ξεκινώντας από το φημισμένο Κensington, το Knights bridge 
και τα περίφημα Harrods. Συνεχίζουμε διασχίζοντας το 
πολυσύχναστο σταυροδρόμι της Ευρωπης, το Hyde Park 

Corner και περνώντας από το παλάτι Buckingham, το Αββαείο 
του Ουέστμινστερ και την πλατεία των κοινοβουλίων, με τον 
περίφημο ωρολόγιο πύργο, 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 επίσκεψη στα γλυπτα του 
Παρθενώνα στο Βρετανικό μουσείο, την περίφημη συλλογή 
των ελληνικών αρχαιοτήτων, στο τρίτο σημαντικότερο μουσείο 
στον κόσμο. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ μπορείτε να πιείτε μια μπίρα στην βικτωριανή παμπ, 
Hereford Arms στην Glouchester Road, στο ατμοσφαιρικό 
bistrot restaurant του Αnglesea Arms, ή να πάρετε δείπνο σε 
κάποιο από τα υπέροχα art deco μικρά εστιατόρια του Kens 
ington και του Chelsea οπως το Colbert της Sloane square ή 
το Harry’s bar το καφέ της Dolce Vita απέναντι από τα 
Harrods. Απολαύσετε ένα κοκτέϊλ στο bar Windows, στον 28ο 
όροφο του Hilton Park Lane, ή ένα από τα περίφημα shots του 
Eclipse, σε έναν από τους πιο βρετανικούς δρόμους της πόλης, 
την Walton street στο Chelsea. Η πρωτεύουσα του Ηνωμένου 
Βασιλείου δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Είναι μια πόλη 
που σίγουρα θα σας συναρπάσει. Οι ημέρες των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι μαγικές για αυτό 
προσελκύουν αμέτρητους ταξιδιώτες από κάθε σημείο του 
πλανήτη. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει για εσάς αεροπορικές 
θέσεις σε χαμηλές τιμές μόνο 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.

3η Ημέρα | ΟΞΦΟΡΔΗ | ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. Σας 
προτείνουμε να επισκεφθείτε ένα από τα δεκάδες πανέμορφα 
πάρκα του Λονδίνου, όπως τα Saint James Park, Kensington 
Gardens, Green Park, Hyde Park. Επίσης, μπορείτε να 
συμμετάσχετε στην ολοήμερη εκδρομή μας σε Οξφόρδη, 
Στράτφορντ Απόν Έιβον. Πρώτη μας επίσκεψη η περίφημη 
πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης, όπου θα έχουμε την 

ΛΟΝΔΙΝΟ
Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
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ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα μείγμα από μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελίσκους που υψώνονται πάνω από τα 
παμπάλαια κολέγια, περιποιημένα παρτέρια και κήπους, τετράγωνες αυλές με κιονοστοιχίες και αετώματα. Ελεύθερος χρόνος 
για βόλτες και αγορές. Επόμενη επίσκεψή μας, η κωμόπολη Στράτφορντ Απόν Έιβον (Stratford-upon-Avon), η γενέτειρα ενός 
από τους μεγαλύτερους θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές του κόσμου, του Γουίλιαμ Σαίξπηρ (William Shakespeare). 
Προαιρετική επίσκεψη στο σπίτι όπου γεννήθηκε και έζησε ο "Βάρδος του Στράτφορντ" και ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό 
γεύμα και βόλτα στις όχθες του ποταμού Έιβον. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα | ΚΕΙΜΠΡΙΤΖ | ΓΚΡΙΝΟΥΙΤΣ | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε να ακολουθήσετε μία εξαιρετική εκδρομή. Ημερήσια εκδρομή 
σε Κέιμπριτζ, Γκρίνουιτς, Κρουαζιέρα στον Τάμεση (Προαιρετικά, έξοδα ατομικά) Αρχικά θα επισκεφθούμε την 
πανεπιστημιούπολη του Κέιμπριτζ (Cambridge). Η ομορφιά της πόλης αυτής είναι ονειρική, η δε ομίχλη που συχνά την καλύπτει, 
απαλύνει τις σκληρές γραμμές των πύργων και των οβελίσκων. Το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ βρίσκεται ανάμεσα στα 5 πρώτα 
πανεπιστήμια παγκοσμίως. Είναι επίσης παραδοσιακά το ακαδημαϊκό ίδρυμα που επιλέγει η αγγλική βασιλική οικογένεια. Εδώ 
φοίτησαν κάποια από τα σπουδαιότερα μυαλά του πλανήτη - ο Τζον Μίλτον, ο Κάρολος Δαρβίνος, ο Στήβεν Χόκινγκ (Stephen 
Hawking) κ.ά. Φθάνοντας, θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια βόλτα στις όχθες του ποταμού Καμ (Cam) και να διασχίσουμε 
κάποια από τις γέφυρές του, απολαμβάνοντας τις υπέροχες εικόνες και την θαυμάσια θέα που χαρίζουν τα Backs των κολεγίων. 
Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας στην πόλη θα θαυμάσουμε μερικά από τα εκπληκτικής αρχιτεκτονικής κολέγια του 
πανεπιστημίου, όπως το Τρίνιτι Κόλετζ και το Κινγκς Κόλετζ. Ελεύθερος χρόνος. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το 
Γκρίνουιτς. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας στην πανέμορφη αυτή εξοχική κωμόπολη, θα θαυμάσουμε το Βασιλικό 
Ναυτικό Κολέγιο, το ιστιοφόρο CUTTY SARK, το Βασιλικό Αστεροσκοπείο με τον Πρώτο Μεσημβρινό, καθώς και την αγορά. 
Επιστροφή στο Λονδίνο με μια μοναδική Κρουαζιέρα στον ποταμό Τάμεση, απολαμβάνοντας τη θέα στα πιο φημισμένα 
ορόσημα της πόλης. Αποβίβαση στο Westminster Pier και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η Ημέρα | ΛΟΝΔΙΝΟ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφή. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη με τις καλύτερες εντυπώσεις

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

Πρωϊνό 625€  / 675€ 939€ / 989€23/12 Holiday Inn Bloomsbury 4*

5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη-Λονδίνο
14.45-16.15

Λονδίνο-Θεσσαλονίκη
14.15-19.35

Αεροπορική Εταιρία
Easy Jet (LGW)

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Μία χειραποσκευή διαστάσεων 45*36*20 κατ’ άτοµο 
& 1 αποσκευή 23 κιλών στα 2 άτοµα
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Πρωϊνό καθηµερινά

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

Μη χάσετε την ευκαιρία να βγείτε µε 
φόντο το London Eye την πιο 
µαγική φωτογραφία στο πάντα 
υπέροχα στολισµένο Λονδίνο.  

11



1η Ημέρα |  ΠΤΗΣΗ | ΒΙΕΝΝΗ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την 
Αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη. Άφιξη και πρώτη γνωριμία 
με την πόλη του μπαρόκ και της μουσικής, με το συνοδό μας. 
Στην περιήγησή μας βλέπουμε το Κούνστχαους ένα 
σύμπλεγμα κτιρίων αφαιρετικής τεχνοτροπίας και το μπαρόκ 
ανακτορικό συγκρότημα Μπελβεντέρε του πρίγκιπα Ευγενίου 
της Σαβοΐας, σήμερα Πινακοθήκη με έργα τέχνης καλλιτεχνών 
της νεότερης περιόδου και του κινήματος του Μοντερνισμού. 
Συνεχίζουμε με την πλατεία Καρόλου όπου βρίσκεται ο Ναός 
του Αγίου Καρόλου Βορρομαίου και το Μέγαρο του Συλλόγου 
των Φίλων της Μουσικής και εισερχόμαστε στην περίφημη 
Ρίνγκστρασσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου). Εδώ θα 
δούμε την Κρατική Όπερα, το χειμερινό αυτοκρατορικό 
ανακτορικό συγκρότημα της Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία 
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το τετράγωνο των 
Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το άλλοτε Αυτοκρατορικό Θέατρο 
απέναντι από το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, και τη 
Βοτίφκιρχε (εκκλησία του Τάματος). Θα περπατήσουμε στην 
ιστορική ελληνική γειτονιά με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες 
του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Τριάδας και διασχίζοντας 
πεζοί το ιστορικό κέντρο, με τον περίφημο καθεδρικό ναό 
Αγίου Στεφάνου, θα καταλήξουμε στην Πλατεία του 
Δημαρχείου με την παραμυθένια Χριστουγεννιάτικη Αγορά. 
Υπάρχουν πολλές Χριστουγεννιάτικες αγορές στην Αυστρία 
και ιδιαίτερα στη Βιέννη με μεγαλύτερη αυτή στο Rathaus-
platz, Δοκιμάστε ένα από τα δημοφιλή παραδοσιακά ζεστά 
ποτά «γκλιούβαϊν» ή «πουνς»» και γευθείτε ψητά λουκάνικα, 
κάστανα ή κάϊζερσμάρεν από τα αυτοκρατορικά γλυκίσματα. 
Στη συνέχεια μετάβαση και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ ανακαλύψτε την εύθυμη και διασκεδαστική πλευρά της 
Βιέννης γύρω από την κεντρική πλατεία Αγίου Στεφάνου.

2η Ημέρα | ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡOΥΝ | ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ 
ΜΠΑΝΤΕΝ RATHAUSPLATZ | ICE SKATING
Πρωινό και αναχώρηση για ένα από τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της Ευρώπης, το περίφημο ανάκτορο του 
Σενμπρούν, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
της UNESCO. Υπήρξε η θερινή κατοικία των Αψβούργων από 
τα τέλη του 17ου αιώνα έως το 1918. Η λογοτεχνική παράδοση 
θέλει το όλο ανακτορικό συγκρότημα να έχει 1441 δωμάτια και 
139 μαγειρεία. Δείτε τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, 
περπατήστε στους μεγαλοπρεπείς κήπους και νιώστε πως είναι 
να ζει κάποιος ως Αυτοκράτορας! Στη συνέχεια αναχώρηση 

για μια όμορφη εκδρομή στα νοτιοδυτικά περίχωρα της 
Βιέννης, στο περίφημο Βιεννέζικο Δάσος, πηγή έμπνευσης για 
πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους, 
Σιούμπερτ κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι του 
Τιμίου Σταυρού και μετά θα περάσουμε από το Μάγιερλινγκ, 
με το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό 
από τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας 
του διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και της βαρόνης Μαρίας 
Βετσέρα. Ακολουθεί η γραφική λουτρόπολη Μπάντεν. Θα 
δούμε το ιδιαίτερα γνωστό κι εκτός της χώρας καζίνο της 
πόλης που ξεχωρίζει με την αρχιτεκτονική του, το μνημείο της 
πανώλης, το Δημαρχείο και τον «Οίκο της Ενάτης» το σπίτι, 
όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την «Ωδή στη χαρά». Επιστροφή 
στη Βιέννη στην κεντρική πλατεία Rathausplatz αυτή τη φορά 
για κάτι διαφορετικό. Το χειμωνιάτικο σκηνικό είναι ιδανικό για 
ice skating! Σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, μαζί με άλλους 
λάτρεις του αθλήματος, μπορείτε να επιδοθείτε σε φιγούρες, 
αλλά και τούμπες στον πάγο!

3η Ημέρα | ΒΙΕΝΝΗ | ΛΙΜΝΕΣ | ΖΑΛΤΖΜΠΟΥΡΓΚ
Πρωινό και ξεκινάμε για προαιρετική εκδρομή στη γενέτειρα 
του Μότσαρτ, το Ζάλτσμπουργκ. Η πορεία της διαδρομής μας 
προς τις κεντρικές Άλπεις μέσα σε τέσσερα από τα 
ομόσπονδα κρατίδια της Αυστρίας προσφέροντας εναλλαγές 
και πλούτο σε οπτικές εμπειρίες. Διασχίζουμε τη «Δημοκρατία 
των Άλπεων» από ανατολικά προς δυτικά ανεβαίνοντας από 
την κοιλάδα του Δούναβη προς την αλπική ζώνη στην 
ειδυλλιακή περιοχή των λιμνών του Ζαλτσκάμπεργκουτ. Εδώ 
βλέπουμε κάποιες από τις μεγαλύτερες λίμνες της χώρας, 
ανάμεσά τους η θρυλική Μόντζεε των κελτικών και 
παλαιογερμανικών μύθων. Αλλά κι η αρχιτεκτονική του 
αγροτικού χώρου και της αλπικής ενδοχώρας προκαλεί το 
ξεχωριστό ενδιαφέρον. Κατόπιν φτάνουμε στη «Ρώμη των 
Άλπεων», την «Ιερουσαλήμ του γερμανόφωνου χριστιανικού 
κόσμου» το παραμυθένιο Ζάλτσμπουργκ. Διασχίζουμε πεζοί 
τους κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ αφήνοντας αριστερά 
μας το μουσικό Πανεπιστήμιο Μοτσαρτέουμ, και βλέπουμε το 
θέατρο της Χώρας, την οικία της οικογένειας Μότσαρτ, τον 
γενέθλιο οίκο του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας και του 
ελληνικής καταγωγής μουσουργού Χέρμπερτ φον Κάραγιαν. 
Περνούμε στη γέφυρα Μάκαρτ ή των «κλειδωμένων καρδιών» 
του ποταμού Ζάλτσαχ, και εισερχόμαστε στην Παλαιά Πόλη 
της Αναγέννησης και του Μεσαίωνα. Περιδιαβαίνοντας μέσα 
από στοές, στενά σοκάκια, φτάνουμε στην περιβόητη οδό 
Γκετράϊντεγκασσε όπου το γενέθλιο σπίτι του Μότσαρτ, και το 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ BIENNH
5

ΗΜΕΡΕΣ
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Δημαρχείο. Συνεχίζουμε στο Ανάκτορο των Πριγκίπων Αρχιεπισκόπων δίπλα από τον αναγεννησιακό Καθεδρικό του Αγίου 
Πέτρου, τα Αββαεία του Αγίου Πέτρου και των Φραγκισκανών. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στη Βιέννη.

4η Ημέρα | ΒΙΕΝΝΗ | ΜΕΛΚ | ΒΑΧΑΟΥ | ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο έχετε ελεύθερο χρόνο να απολαύσετε το κέντρο της πόλης σε μια μοναδική Χριστουγεννιάτικη 
ατμόσφαιρα. Μιλήστε με τον συνοδό μας για να βρείτε αυτό που ενδιαφέρει εσάς από κάποιο αξιοθέατο (μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας, Ιστορία της Τέχνης, Τετράγωνο Μουσείων, Μουσείο Θησαυρού, Imperial Riding School κ.ά) έως ένα καλό καφέ ή 
εστιατόριο και επιστρέψτε στο ξενοδοχείο εξ ιδίων την ώρα που επιθυμείτε. Εναλλακτικά έχουμε 2 υπέροχες προαιρετικές 
προτάσεις για εσάς ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕΛΚ - ΒΑΧΑΟΥ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ Ελάτε μαζί μας στην περίφημη κοιλάδα Βάχαου του 
Δούναβη. Θα ξεκινήσουμε κατά μήκος του ποταμού σε μια διαδρομή με γραφικά κρασοχώρια και καλοδιατηρημένους 
μεσαιωνικούς οικισμούς, διανθισμένους με θρύλους και παραδόσεις, για να φτάσουμε στην πόλη Κρεμς την παλαιότερη 
μεσαιωνική πόλη της κάτω Αυστρίας όπου θα περπατήσουμε στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου. Παράλληλα στη ροή του 
ποταμού, θα διασχίσουμε την κοιλάδα Βάχαου, γνωστή για τα τους απέραντους αμπελώνες, για να φτάσουμε στο Μελκ με το 
ομώνυμο μοναστήρι των Βενεδικτίνων. Ο χώρος της Μονής υπήρξε πολιτικό και πνευματικό λίκνο της Αυστρίας. Ξενάγηση στο 
Μουσείο και στους χώρους του Αββαείου με κυριότερα αξιοθέατα την αίθουσα του θρόνου, τη βιβλιοθήκη με τα χιλιάδες 
παλαίτυπα βιβλία, σπάνια χειρόγραφα, και μία από τις εντυπωσιακότερες μπαρόκ εκκλησίες της Κεντρικής Ευρώπης. 
Απόλαυστε από τον εξώστη της Μονής την πανοραμική θέα στην κοιλάδα του Δούναβη. Eπιστροφή στη Βιέννη. 
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ STUHLECK Η Αυστρία είναι ιδιαίτερα γνωστή για τα αμέτρητα χιονοδρομικά της κέντρα. Οι Αυστριακές 
Άλπεις δημιουργούν απίστευτα τοπία και ιδανικές συνθήκες ώστε να αποτελούν μια πολύ ωραία ημερήσια εκδρομή για ντόπιους 
και ξένους επισκέπτες. Επιλέξαμε το STUHLECK γιατί βρίσκεται περίπου 2 ώρες από την Βιέννη και μπορεί να σας ικανοποιήσει 
είτε είστε επαγγελματίας σκιερ είτε δεν έχετε την παραμικρή ιδέα! Εκτός από σκι υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες για 
μικρούς και μεγάλους όπως snow tubing, toboggan run, ski movie και photo point.

5η Ημέρα | ΒΙΕΝΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η ημέρα αυτή ξεκινάει με ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα έχουμε για όποιον επιθυμεί ελεύθερο χρόνο στη 
πόλη για τις τελευταίες μας αγορές. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης απ’ όπου θα επιβιβαστούμε στην πτήση 
επιστροφής μας. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Μία χειραποσκευή 8 κιλών κατ’ άτοµο, διαστάσεων 55*40*23* 
& 1 αποσκευή 23 κιλών κατ’ άτοµο 
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Πρωϊνό καθηµερινά

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

Βρείτε το πιο “γλυκό” περίπτερο 
στη Χριστουγεννιάτικη αγορά του 
Rathausplatz και βγάλτε τη πιο 
γιορτινή φωτογραφία σας!
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Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

415€  / 465€ 559€ / 599€

459€ / 489€ 649€ / 699€

545€ / 595€ 799€ / 859€

22/12

Mercure Wien Westbahnof 4*

Grand Hotel Mercure 
Biedermeier Wien 4*

Intercontinental 5*

22/12 
16.05-16.55

Θεσσαλονίκη- Βιέννη

26/12 
12.35-15.20

Βιέννη-Θεσσαλονίκη

Αεροπορική Εταιρία
AUSTRIAN

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή



για μια όμορφη εκδρομή στα νοτιοδυτικά περίχωρα της 
Βιέννης, στο περίφημο Βιεννέζικο Δάσος, πηγή έμπνευσης για 
πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους, 
Σιούμπερτ κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι του 
Τιμίου Σταυρού και μετά θα περάσουμε από το Μάγιερλινγκ, 
με το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό 
από τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας 
του διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και της βαρόνης Μαρίας 
Βετσέρα. Ακολουθεί η γραφική λουτρόπολη Μπάντεν. Θα 
δούμε το ιδιαίτερα γνωστό κι εκτός της χώρας καζίνο της 
πόλης που ξεχωρίζει με την αρχιτεκτονική του, το μνημείο της 
πανώλης, το Δημαρχείο και τον «Οίκο της Ενάτης» το σπίτι, 
όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την «Ωδή στη χαρά». Επιστροφή 
στη Βιέννη στην κεντρική πλατεία Rathausplatz αυτή τη φορά 
για κάτι διαφορετικό. Το χειμωνιάτικο σκηνικό είναι ιδανικό για 
ice skating! Σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, μαζί με άλλους 
λάτρεις του αθλήματος, μπορείτε να επιδοθείτε σε φιγούρες, 
αλλά και τούμπες στον πάγο!

3η Ημέρα | ΒΙΕΝΝΗ | ΛΙΜΝΕΣ | ΖΑΛΤΖΜΠΟΥΡΓΚ
Πρωινό και ξεκινάμε για προαιρετική εκδρομή στη γενέτειρα 
του Μότσαρτ, το Ζάλτσμπουργκ. Η πορεία της διαδρομής μας 
προς τις κεντρικές Άλπεις μέσα σε τέσσερα από τα 
ομόσπονδα κρατίδια της Αυστρίας προσφέροντας εναλλαγές 
και πλούτο σε οπτικές εμπειρίες. Διασχίζουμε τη «Δημοκρατία 
των Άλπεων» από ανατολικά προς δυτικά ανεβαίνοντας από 
την κοιλάδα του Δούναβη προς την αλπική ζώνη στην 
ειδυλλιακή περιοχή των λιμνών του Ζαλτσκάμπεργκουτ. Εδώ 
βλέπουμε κάποιες από τις μεγαλύτερες λίμνες της χώρας, 
ανάμεσά τους η θρυλική Μόντζεε των κελτικών και 
παλαιογερμανικών μύθων. Αλλά κι η αρχιτεκτονική του 
αγροτικού χώρου και της αλπικής ενδοχώρας προκαλεί το 
ξεχωριστό ενδιαφέρον. Κατόπιν φτάνουμε στη «Ρώμη των 
Άλπεων», την «Ιερουσαλήμ του γερμανόφωνου χριστιανικού 
κόσμου» το παραμυθένιο Ζάλτσμπουργκ. Διασχίζουμε πεζοί 
τους κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ αφήνοντας αριστερά 
μας το μουσικό Πανεπιστήμιο Μοτσαρτέουμ, και βλέπουμε το 
θέατρο της Χώρας, την οικία της οικογένειας Μότσαρτ, τον 
γενέθλιο οίκο του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας και του 
ελληνικής καταγωγής μουσουργού Χέρμπερτ φον Κάραγιαν. 
Περνούμε στη γέφυρα Μάκαρτ ή των «κλειδωμένων καρδιών» 
του ποταμού Ζάλτσαχ, και εισερχόμαστε στην Παλαιά Πόλη 
της Αναγέννησης και του Μεσαίωνα. Περιδιαβαίνοντας μέσα 
από στοές, στενά σοκάκια, φτάνουμε στην περιβόητη οδό 
Γκετράϊντεγκασσε όπου το γενέθλιο σπίτι του Μότσαρτ, και το 

1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ | ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την 
Σλοβάκικη πρωτεύουσα, τη Μπρατισλάβα. Η ημέρα αυτή έχει 
επίσκεψη στην γραφική Μπρατισλάβα η οποία βρίσκεται σε 
απόσταση περίπου 1 ώρας από την Βιέννη. Θα περπατήσουμε 
στο καλοδιατηρημένο και ξεχωριστό σε όλη τη Μεσευρώπη 
ιστορικό της κέντρο. Η σλοβακική πρωτεύουσα, άλλοτε 
καθέδρα του ουγγρικού βασιλείου, είναι από τον ύστερο 
Μεσαίωνα μέχρι σήμερα μια γοητευτική παραδουνάβια 
πανεπιστημιούπολη. Το κάστρο της με το γαλλικό κήπο, το 
Προεδρικό Μέγαρο, τα μεσαιωνικά αρχοντικά, ο Καθεδρικός 
Ναός του Αγίου Μαρτίνου όπου τελούνταν οι στέψεις των 
βασιλέων της Ουγγαρίας, το Πανεπιστήμιο, η πύλη του 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το Δημαρχείο έδρα του Καρδιναλίου 
όπου υπογράφηκε η συνθήκη του Πρεσβούργου από το 
Ναπολέοντα συνθέτουν την ιστορική εικόνα της πόλης στους 
αιώνες. Επιβίβαση στο λεωφορείο μας και μεταφορά στη 
Βιέννη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

2η Ημέρα | ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο, θα ξεκινήσουμε 
με μία πρώτη γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ και της 
μουσικής, με το συνοδό μας. Στην περιήγησή μας βλέπουμε το 
Κούνστχαους ένα σύμπλεγμα κτιρίων αφαιρετικής 
τεχνοτροπίας και το μπαρόκ ανακτορικό συγκρότημα 
Μπελβεντέρε του πρίγκιπα Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα 
Πινακοθήκη με έργα τέχνης καλλιτεχνών της νεότερης 
περιόδου και του κινήματος του Μοντερνισμού. Συνεχίζουμε 
με την πλατεία Καρόλου όπου βρίσκεται ο Ναός του Αγίου 
Καρόλου Βορρομαίου και το Μέγαρο του Συλλόγου των Φίλων 
της Μουσικής και εισερχόμαστε στην περίφημη Ρίνγκστρασσε 
(δακτύλιος του ιστορικού κέντρου). Εδώ θα δούμε την Κρατική 
Όπερα, το χειμερινό αυτοκρατορικό ανακτορικό συγκρότημα 
της Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και 
Φυσικής Ιστορίας, το τετράγωνο των Μουσείων, το 
Κοινοβούλιο, το άλλοτε Αυτοκρατορικό Θέατρο απέναντι από 
το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, και τη Βοτίφκιρχε (εκκλησία 
του Τάματος). Θα περπατήσουμε στην ιστορική ελληνική 
γειτονιά με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου 
και της Αγίας Τριάδας και διασχίζοντας πεζοί το ιστορικό 
κέντρο, με τον περίφημο καθεδρικό ναό Αγίου Στεφάνου, θα 
καταλήξουμε στην Πλατεία του Δημαρχείου με την 
παραμυθένια Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Υπάρχουν πολλές 
Χριστουγεννιάτικες αγορές στην Αυστρία και ιδιαίτερα στη 
Βιέννη με μεγαλύτερη αυτή στο Rathausplatz, Δοκιμάστε ένα 

από τα δημοφιλή παραδοσιακά ζεστά ποτά «γκλιούβαϊν» ή 
«πουνς»» και γευθείτε ψητά λουκάνικα, κάστανα ή 
κάϊζερσμάρεν από τα αυτοκρατορικά γλυκίσματα. Στη 
συνέχεια μετάβαση και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ ανακαλύψτε την εύθυμη και διασκεδαστική πλευρά της 
Βιέννης γύρω από την κεντρική πλατεία Αγίου Στεφάνου.

3η Ημέρα | ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡOΥΝ | ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ 
ΜΠΑΝΤΕΝ RATHAUSPLATZ | ICE SKATING
Πρωινό και αναχώρηση για ένα από τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της Ευρώπης, το περίφημο ανάκτορο του 
Σενμπρούν, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
της UNESCO. Υπήρξε η θερινή κατοικία των Αψβούργων από 
τα τέλη του 17ου αιώνα έως το 1918. Η λογοτεχνική παράδοση 
θέλει το όλο ανακτορικό συγκρότημα να έχει 1441 δωμάτια και 
139 μαγειρεία. Δείτε τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, 
περπατήστε στους μεγαλοπρεπείς κήπους και νιώστε πως είναι 
να ζει κάποιος ως Αυτοκράτορας! Στη συνέχεια αναχώρηση 
για μια όμορφη εκδρομή στα νοτιοδυτικά περίχωρα της 
Βιέννης, στο περίφημο Βιεννέζικο Δάσος, πηγή έμπνευσης για 
πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους, 
Σιούμπερτ κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι του 
Τιμίου Σταυρού και μετά θα περάσουμε από το Μάγιερλινγκ, 
με το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό 
από τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας 
του διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και της βαρόνης Μαρίας 
Βετσέρα. Ακολουθεί η γραφική λουτρόπολη Μπάντεν. Θα 
δούμε το ιδιαίτερα γνωστό κι εκτός της χώρας καζίνο της 
πόλης που ξεχωρίζει με την αρχιτεκτονική του, το μνημείο της 
πανώλης, το Δημαρχείο και τον «Οίκο της Ενάτης» το σπίτι, 
όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την «Ωδή στη χαρά». Επιστροφή 
στη Βιέννη στην κεντρική πλατεία Rathausplatz αυτή τη φορά 
για κάτι διαφορετικό. Το χειμωνιάτικο σκηνικό είναι ιδανικό για 
ice skating! Σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, μαζί με άλλους 
λάτρεις του αθλήματος, μπορείτε να επιδοθείτε σε φιγούρες, 
αλλά και τούμπες στον πάγο!

4η Ημέρα | ΒΙΕΝΝΗ | ΛΙΜΝΕΣ | ΖΑΛΤΖΜΠΟΥΡΓΚ
Πρωινό και ξεκινάμε για προαιρετική εκδρομή στη γενέτειρα 
του Μότσαρτ, το Ζάλτσμπουργκ. Η πορεία της διαδρομής μας 
προς τις κεντρικές Άλπεις μέσα σε τέσσερα από τα 
ομόσπονδα κρατίδια της Αυστρίας προσφέροντας εναλλαγές 
και πλούτο σε οπτικές εμπειρίες. Διασχίζουμε τη «Δημοκρατία 
των Άλπεων» από ανατολικά προς δυτικά ανεβαίνοντας από 
την κοιλάδα του Δούναβη προς την αλπική ζώνη στην 

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ
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ειδυλλιακή περιοχή των λιμνών του Ζαλτσκάμπεργκουτ. Εδώ βλέπουμε κάποιες από τις μεγαλύτερες λίμνες της χώρας, ανάμεσά 
τους η θρυλική Μόντζεε των κελτικών και παλαιογερμανικών μύθων. Αλλά κι η αρχιτεκτονική του αγροτικού χώρου και της 
αλπικής ενδοχώρας προκαλεί το ξεχωριστό ενδιαφέρον. Κατόπιν φτάνουμε στη «Ρώμη των Άλπεων», την «Ιερουσαλήμ του 
γερμανόφωνου χριστιανικού κόσμου» το παραμυθένιο Ζάλτσμπουργκ. Διασχίζουμε πεζοί τους κήπους του ανακτόρου 
Μιραμπέλ αφήνοντας αριστερά μας το μουσικό Πανεπιστήμιο Μοτσαρτέουμ, και βλέπουμε το θέατρο της Χώρας, την οικία της 
οικογένειας Μότσαρτ, τον γενέθλιο οίκο του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας και του ελληνικής καταγωγής μουσουργού Χέρμπερτ 
φον Κάραγιαν. Περνούμε στη γέφυρα Μάκαρτ ή των «κλειδωμένων καρδιών» του ποταμού Ζάλτσαχ, και εισερχόμαστε στην 
Παλαιά Πόλη της Αναγέννησης και του Μεσαίωνα. Περιδιαβαίνοντας μέσα από στοές, στενά σοκάκια, φτάνουμε στην 
περιβόητη οδό Γκετράϊντεγκασσε όπου το γενέθλιο σπίτι του Μότσαρτ, και το Δημαρχείο. Συνεχίζουμε στο Ανάκτορο των 
Πριγκίπων Αρχιεπισκόπων δίπλα από τον αναγεννησιακό Καθεδρικό του Αγίου Πέτρου, τα Αββαεία του Αγίου Πέτρου και των 
Φραγκισκανών. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στη Βιέννη.

5η Ημέρα | ΒΙΕΝΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η ημέρα αυτή ξεκινάει με ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα έχουμε για όποιον επιθυμεί ελεύθερο χρόνο στη 
πόλη για τις τελευταίες μας αγορές. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης απ’ όπου θα επιβιβαστούμε στην πτήση 
επιστροφής μας. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Μία χειραποσκευή διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο 
& 1 χειραποσκευή 20 κιλών στα δύο άτοµα
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Πρωϊνό καθηµερινά

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

Βρείτε το πιο “γλυκό” περίπτερο 
στη Χριστουγεννιάτικη αγορά του 
Rathausplatz και βγάλτε τη πιο 
γιορτινή φωτογραφία σας!
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Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

425€  / 475€

465€ / 515€

565€ / 615€

04/01

Ibis Wien City 3*

Mercure Wien Westbahnof 4*

Intercontinental 5*

04/01 
16.45-17.30

Θεσσαλονίκη-Mπρατισλάβα

08/01 
15.50-18.35

Βιέννη-Θεσσαλονίκη

Αεροπορική Εταιρία
Ryanair

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

569€ / 609€

659€ / 709€

809€ / 869€



1η Ημέρα |  ΠΤΗΣΗ | ΒΙΕΝΝΗ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την 
Αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη. Άφιξη και πρώτη γνωριμία 
με την πόλη του μπαρόκ και της μουσικής, με το συνοδό μας. 
Στην περιήγησή μας βλέπουμε το Κούνστχαους ένα 
σύμπλεγμα κτιρίων αφαιρετικής τεχνοτροπίας και το μπαρόκ 
ανακτορικό συγκρότημα Μπελβεντέρε του πρίγκιπα Ευγενίου 
της Σαβοΐας, σήμερα Πινακοθήκη με έργα τέχνης καλλιτεχνών 
της νεότερης περιόδου και του κινήματος του Μοντερνισμού. 
Συνεχίζουμε με την πλατεία Καρόλου όπου βρίσκεται ο Ναός 
του Αγίου Καρόλου Βορρομαίου και το Μέγαρο του Συλλόγου 
των Φίλων της Μουσικής και εισερχόμαστε στην περίφημη 
Ρίνγκστρασσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου). Εδώ θα 
δούμε την Κρατική Όπερα, το χειμερινό αυτοκρατορικό 
ανακτορικό συγκρότημα της Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία 
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το τετράγωνο των 
Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το άλλοτε Αυτοκρατορικό Θέατρο 
απέναντι από το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, και τη 
Βοτίφκιρχε (εκκλησία του Τάματος). Θα περπατήσουμε στην 
ιστορική ελληνική γειτονιά με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες 
του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Τριάδας και διασχίζοντας 
πεζοί το ιστορικό κέντρο, με τον περίφημο καθεδρικό ναό 
Αγίου Στεφάνου, θα καταλήξουμε στην Πλατεία του 
Δημαρχείου με την παραμυθένια Χριστουγεννιάτικη Αγορά. 
Υπάρχουν πολλές Χριστουγεννιάτικες αγορές στην Αυστρία 
και ιδιαίτερα στη Βιέννη με μεγαλύτερη αυτή στο Rathaus-
platz, Δοκιμάστε ένα από τα δημοφιλή παραδοσιακά ζεστά 
ποτά «γκλιούβαϊν» ή «πουνς»» και γευθείτε ψητά λουκάνικα, 
κάστανα ή κάϊζερσμάρεν από τα αυτοκρατορικά γλυκίσματα. 
Στη συνέχεια μετάβαση και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ ανακαλύψτε την εύθυμη και διασκεδαστική πλευρά της 
Βιέννης γύρω από την κεντρική πλατεία Αγίου Στεφάνου.

2η Ημέρα | ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡOΥΝ | ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ 
ΜΠΑΝΤΕΝ RATHAUSPLATZ |  ICE SKATING
Πρωινό και αναχώρηση για ένα από τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της Ευρώπης, το περίφημο ανάκτορο του 
Σενμπρούν, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
της UNESCO. Υπήρξε η θερινή κατοικία των Αψβούργων από 
τα τέλη του 17ου αιώνα έως το 1918. Η λογοτεχνική παράδοση 
θέλει το όλο ανακτορικό συγκρότημα να έχει 1441 δωμάτια και 
139 μαγειρεία. Δείτε τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, 
περπατήστε στους μεγαλοπρεπείς κήπους και νιώστε πως είναι 
να ζει κάποιος ως Αυτοκράτορας! Στη συνέχεια αναχώρηση 

για μια όμορφη εκδρομή στα νοτιοδυτικά περίχωρα της 
Βιέννης, στο περίφημο Βιεννέζικο Δάσος, πηγή έμπνευσης για 
πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους, 
Σιούμπερτ κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι του 
Τιμίου Σταυρού και μετά θα περάσουμε από το Μάγιερλινγκ, 
με το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό 
από τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας 
του διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και της βαρόνης Μαρίας 
Βετσέρα. Ακολουθεί η γραφική λουτρόπολη Μπάντεν. Θα 
δούμε το ιδιαίτερα γνωστό κι εκτός της χώρας καζίνο της 
πόλης που ξεχωρίζει με την αρχιτεκτονική του, το μνημείο της 
πανώλης, το Δημαρχείο και τον «Οίκο της Ενάτης» το σπίτι, 
όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την «Ωδή στη χαρά». Επιστροφή 
στη Βιέννη στην κεντρική πλατεία Rathausplatz αυτή τη φορά 
για κάτι διαφορετικό. Το χειμωνιάτικο σκηνικό είναι ιδανικό για 
ice skating! Σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, μαζί με άλλους 
λάτρεις του αθλήματος, μπορείτε να επιδοθείτε σε φιγούρες, 
αλλά και τούμπες στον πάγο!

3η Ημέρα |  ΒΙΕΝΝΗ | ΛΙΜΝΕΣ | ΖΑΛΤΖΜΠΟΥΡΓΚ
Πρωινό και ξεκινάμε για προαιρετική εκδρομή στη γενέτειρα 
του Μότσαρτ, το Ζάλτσμπουργκ. Η πορεία της διαδρομής μας 
προς τις κεντρικές Άλπεις μέσα σε τέσσερα από τα 
ομόσπονδα κρατίδια της Αυστρίας προσφέροντας εναλλαγές 
και πλούτο σε οπτικές εμπειρίες. Διασχίζουμε τη «Δημοκρατία 
των Άλπεων» από ανατολικά προς δυτικά ανεβαίνοντας από 
την κοιλάδα του Δούναβη προς την αλπική ζώνη στην 
ειδυλλιακή περιοχή των λιμνών του Ζαλτσκάμπεργκουτ. Εδώ 
βλέπουμε κάποιες από τις μεγαλύτερες λίμνες της χώρας, 
ανάμεσά τους η θρυλική Μόντζεε των κελτικών και 
παλαιογερμανικών μύθων. Αλλά κι η αρχιτεκτονική του 
αγροτικού χώρου και της αλπικής ενδοχώρας προκαλεί το 
ξεχωριστό ενδιαφέρον. Κατόπιν φτάνουμε στη «Ρώμη των 
Άλπεων», την «Ιερουσαλήμ του γερμανόφωνου χριστιανικού 
κόσμου» το παραμυθένιο Ζάλτσμπουργκ. Διασχίζουμε πεζοί 
τους κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ αφήνοντας αριστερά 
μας το μουσικό Πανεπιστήμιο Μοτσαρτέουμ, και βλέπουμε το 
θέατρο της Χώρας, την οικία της οικογένειας Μότσαρτ, τον 
γενέθλιο οίκο του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας και του 
ελληνικής καταγωγής μουσουργού Χέρμπερτ φον Κάραγιαν. 
Περνούμε στη γέφυρα Μάκαρτ ή των «κλειδωμένων καρδιών» 
του ποταμού Ζάλτσαχ, και εισερχόμαστε στην Παλαιά Πόλη 
της Αναγέννησης και του Μεσαίωνα. Περιδιαβαίνοντας μέσα 
από στοές, στενά σοκάκια, φτάνουμε στην περιβόητη οδό 
Γκετράϊντεγκασσε όπου το γενέθλιο σπίτι του Μότσαρτ, και το 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ
6

ΗΜΕΡΕΣ
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Δημαρχείο. Συνεχίζουμε στο Ανάκτορο των Πριγκίπων Αρχιεπισκόπων δίπλα από τον αναγεννησιακό Καθεδρικό του Αγίου 
Πέτρου, τα Αββαεία του Αγίου Πέτρου και των Φραγκισκανών. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στη Βιέννη.

4η Ημέρα | ΒΙΕΝΝΗ | ΜΕΛΚ | ΒΑΧΑΟΥ | ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο έχετε ελεύθερο χρόνο να απολαύσετε το κέντρο της πόλης σε μια μοναδική Χριστουγεννιάτικη 
ατμόσφαιρα. Μιλήστε με τον συνοδό μας για να βρείτε αυτό που ενδιαφέρει εσάς από κάποιο αξιοθέατο (μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας, Ιστορία της Τέχνης, Τετράγωνο Μουσείων, Μουσείο Θησαυρού, Imperial Riding School κ.ά) έως ένα καλό καφέ ή 
εστιατόριο και επιστρέψτε στο ξενοδοχείο εξ ιδίων την ώρα που επιθυμείτε. Εναλλακτικά έχουμε 2 υπέροχες προαιρετικές 
προτάσεις για εσάς ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕΛΚ - ΒΑΧΑΟΥ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ Ελάτε μαζί μας στην περίφημη κοιλάδα Βάχαου του 
Δούναβη. Θα ξεκινήσουμε κατά μήκος του ποταμού σε μια διαδρομή με γραφικά κρασοχώρια και καλοδιατηρημένους 
μεσαιωνικούς οικισμούς, διανθισμένους με θρύλους και παραδόσεις, για να φτάσουμε στην πόλη Κρεμς την παλαιότερη 
μεσαιωνική πόλη της κάτω Αυστρίας όπου θα περπατήσουμε στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου. Παράλληλα στη ροή του 
ποταμού, θα διασχίσουμε την κοιλάδα Βάχαου, γνωστή για τα τους απέραντους αμπελώνες, για να φτάσουμε στο Μελκ με το 
ομώνυμο μοναστήρι των Βενεδικτίνων. Ο χώρος της Μονής υπήρξε πολιτικό και πνευματικό λίκνο της Αυστρίας. Ξενάγηση στο 
Μουσείο και στους χώρους του Αββαείου με κυριότερα αξιοθέατα την αίθουσα του θρόνου, τη βιβλιοθήκη με τα χιλιάδες 
παλαίτυπα βιβλία, σπάνια χειρόγραφα, και μία από τις εντυπωσιακότερες μπαρόκ εκκλησίες της Κεντρικής Ευρώπης. 
Απόλαυστε από τον εξώστη της Μονής την πανοραμική θέα στην κοιλάδα του Δούναβη. Eπιστροφή στη Βιέννη. 
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ STUHLECK Η Αυστρία είναι ιδιαίτερα γνωστή για τα αμέτρητα χιονοδρομικά της κέντρα. Οι Αυστριακές 
Άλπεις δημιουργούν απίστευτα τοπία και ιδανικές συνθήκες ώστε να αποτελούν μια πολύ ωραία ημερήσια εκδρομή για ντόπιους 
και ξένους επισκέπτες. Επιλέξαμε το STUHLECK γιατί βρίσκεται περίπου 2 ώρες από την Βιέννη και μπορεί να σας ικανοποιήσει 
είτε είστε επαγγελματίας σκιερ είτε δεν έχετε την παραμικρή ιδέα! Εκτός από σκι υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες για 
μικρούς και μεγάλους όπως snow tubing, toboggan run, ski movie και photo point.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

Πρωϊνό 579€  / 629€ 899€ / 969€

Πρωϊνό 625€  / 675€ 899€ / 969€

30/12
Austria Trend Hotel Doppio 4*

Mercure Wien Westbahnof 4*
Superior Rooms

6 Ηµέρες | 5 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Μία χειραποσκευή διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο 
& 1 χειραποσκευή 20 κιλών στα δυο άτοµα
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Πρωϊνό καθηµερινά

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

Βρείτε το πιο “γλυκό” περίπτερο 
στη Χριστουγεννιάτικη αγορά του 
Rathausplatz και βγάλτε τη πιο 
γιορτινή φωτογραφία σας!
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5η Ημέρα | ΒΙΕΝΝΗ
Ελεύθερη μέρα για να γνωρίσετε ακόμα καλύτερα την πόλη, να επισκεφθείτε κάποιο από τα παγκοσμίου φήμης μουσεία της ή 
το μεγάλο λούνα παρκ Πράτερ με την παλαιότερη ρόδα στον κόσμο ή να κάνετε μια ρομαντική βόλτα με ένα φιάκερ - την 
περίφημη ιππήλατη άμαξα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στη Βιέννη, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τα φημισμένα 
καφέ της πόλης, που αναδύουν την βιεννέζικη κουλτούρα, όπως το παραδοσιακό Café Sacher με την παγκοσμίως γνωστή 
σοκολατίνα του, το ιστορικό Cafe Central, τόπο συνάντησης της βιεννέζικης διανόησης από τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, 
καθώς και το Café Mozart με τον μυρωδάτο καφέ, που βρίσκεται στην ίδια θέση από το 1794. Διανυκτέρευση.

09.45-10.20 
Θεσ/νίκη-Βιέννη

17.55-20.35 
Μπρατισλάβα-Θεσ/νίκη

04/01 

30/12 

6η Ημέρα | ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ | ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Η ημέρα αυτή έχει επίσκεψη στην γραφική πρωτεύουσα της 
Σλοβακίας τη Μπρατισλάβα η οποία βρίσκεται σε απόσταση 
περίπου 1 ώρας από την Βιέννη. Στην Μπρατισλάβα θα 
περπατήσουμε στο καλοδιατηρημένο και ξεχωριστό σε όλη 
τη Μεσευρώπη ιστορικό της κέντρο. Η σλοβακική 
πρωτεύουσα, άλλοτε καθέδρα του ουγγρικού βασιλείου, είναι 
από τον ύστερο Μεσαίωνα μέχρι σήμερα μια γοητευτική 
παραδουνάβια πανεπιστημιούπολη. Το κάστρο της με το 
γαλλικό κήπο, το Προεδρικό Μέγαρο, τα μεσαιωνικά 
αρχοντικά, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Μαρτίνου όπου 
τελούνταν οι στέψεις των βασιλέων της Ουγγαρίας, το 
Πανεπιστήμιο, η πύλη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το Δημαρχείο 
έδρα του Καρδιναλίου όπου υπογράφηκε η συνθήκη του 
Πρεσβούργου από το Ναπολέοντα συνθέτουν την ιστορική 
εικόνα της πόλης στους αιώνες. Κατόπιν, μετάβαση στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. Άφιξη στη 
Θεσσαλονίκη με τις καλύτερες εντυπώσεις.



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

2η Ημέρα | ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Έπειτα από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο μας, είμαστε 
έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ξενάγηση της πόλης. Στην 
περιήγησή μας θα θαυμάσουμε την Αλυσιδωτή Γέφυρα, ένα 
απ’ τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα τη Βουδαπέστης, που ενώνει 
την Πέστη και τη Βούδα πάνω από το Δούναβη, τον Πύργο των 
Ψαράδων που κτίστηκε το 1905 για διακοσμητικούς σκοπούς 
και βρίσκεται κοντά στην εκκλησία του Αγ. Ματθαίου στην 
περιοχή του κάστρου. Αυτή η εκκλησία είναι επίσης γνωστή ως 
η εκκλησία της Κυράς. Βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής 
του κάστρου και κτίστηκε το 13ο αιώνα. Επίσης θα δούμε το 
Κάστρο του Λόφου που υψώνεται 48 μέτρα πάνω από το 
Δούναβη, χτίσθηκε από τους Βούρκους της Αυστρίας του 
1850-1854 με σκοπό να ελέγχουν την πόλη μετά την αναστολή 
της Ουγγρικής επανάστασης για την ανεξαρτησία. Σε αυτό το 
λόφο ιδρύθηκε η πόλη της Βουδαπέστης. Συνεχίζουμε στα 
αξιοθέατα της Πέστης, όπου θα δούμε την Πλατεία των 
Ηρώων, το μνημείο της χιλιετίας, το κτίριο του Κοινοβουλίου 
του 19ου αιώνα, και τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, 
που είναι η μεγαλύτερη εκκλησία της Ουγγαρίας. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση σε τοπική ταβέρνα με Τσιγγάνικα 
Βιολιά.

3η Ημέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και έπειτα σας προτείνουμε μία 
πανέμορφη εκδρομή. Αναχώρηση για την όμορφη 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. Στη συνέχεια, προαιρετικά μπορείτε να 
απολαύσετε γεύμα σαν "βασιλιάδες" στο αναγεννησιακό 
εστιατόριο «Renaissance» (περιλαμβάνεται στην αναχώρηση 
11/6). 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 απόγευμα στη Βουδαπέστη. Διανυκτέρευση.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Η ΣΑΓΗΝΕΥΤΙΚΗ ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΗ

4
ΗΜΕΡΕΣ
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4η Ημέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αφού παραδώσουμε τα δωμάτια μας, τοποθετούμε τις αποσκευές στο λεωφορείο μας και 
ξεκινάμε για έναν τελευταίο περίπατο στο Κέντρο της πόλης υπό την καθοδήγηση του Ξεναγού μας. Νωρίς το μεσημέρι 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο, απ’ όπου θα επιβιβαστούμε στην πτήση επιστροφής μας. Άφιξη το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη 
με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

299€  / 349€ 419€ / 479€

329€ / 379€ 449€ / 499€

475€ / 525€ 699€ / 759€

27/12

Marmara 4*
Κεντρικό

Up 4*
Κεντρικό

Áurea Ana Palace 5*

5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

27/12 
09.20-10.00

Θεσσαλονίκη-Βουδαπέστη 

30/12 
16.15-18.50

Βουδαπέστη-Θεσσαλονίκη
 

Αεροπορική Εταιρία
Wizz Air / Ryan Air

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

STORY PLACE

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

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

Βγείτε την πιο εντυπωσιακή 
γιορτινή φωτογραφία σε ένα από 
τα πιο δηµοφιλή αξιοθέατα της 
πόλης, την Αλυσιδωτή Γέφυρα!

19



ΙΔΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ 

ΠΤΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ 
ΠΕΡΙΤΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΩΡΟ Η ΕΚΔΡΟΜΗ
ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ 

ΜΠΑΝΤΕΝ
RATHAUSPLATZ

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

2η Ημέρα | ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Έπειτα από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο μας, είμαστε 
έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ξενάγηση της πόλης. Στην 
περιήγησή μας θα θαυμάσουμε την Αλυσιδωτή Γέφυρα, ένα 
απ’ τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα τη Βουδαπέστης, που ενώνει 
την Πέστη και τη Βούδα πάνω από το Δούναβη, τον Πύργο των 
Ψαράδων που κτίστηκε το 1905 για διακοσμητικούς σκοπούς 
και βρίσκεται κοντά στην εκκλησία του Αγ. Ματθαίου στην 
περιοχή του κάστρου. Αυτή η εκκλησία είναι επίσης γνωστή ως 
η εκκλησία της Κυράς. Βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής 
του κάστρου και κτίστηκε το 13ο αιώνα. Επίσης θα δούμε το 
Κάστρο του Λόφου που υψώνεται 48 μέτρα πάνω από το 
Δούναβη, χτίσθηκε από τους Βούρκους της Αυστρίας του 
1850-1854 με σκοπό να ελέγχουν την πόλη μετά την αναστολή 
της Ουγγρικής επανάστασης για την ανεξαρτησία. Σε αυτό το 
λόφο ιδρύθηκε η πόλη της Βουδαπέστης. Συνεχίζουμε στα 
αξιοθέατα της Πέστης, όπου θα δούμε την Πλατεία των 
Ηρώων, το μνημείο της χιλιετίας, το κτίριο του Κοινοβουλίου 
του 19ου αιώνα, και τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, 
που είναι η μεγαλύτερη εκκλησία της Ουγγαρίας. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση σε τοπική ταβέρνα με Τσιγγάνικα 
Βιολιά.

3η Ημέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και έπειτα σας προτείνουμε μία 
πανέμορφη εκδρομή. Αναχώρηση για την όμορφη 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. Στη συνέχεια, προαιρετικά μπορείτε να 
απολαύσετε γεύμα σαν "βασιλιάδες" στο αναγεννησιακό 
εστιατόριο «Renaissance» (περιλαμβάνεται στην αναχώρηση 
11/6). 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 απόγευμα στη Βουδαπέστη. Διανυκτέρευση. 

4η Ημέρα | ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ | ΜΠΑΝΤΕΝ RATHAUPLATZ 
ICE SKATING | ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για τη Βιέννη. Στη 
διαδρομή μας θα επισκεφθούμε τη γραφική λουτρόπολη 
Μπάντεν. Θα δούμε το ιδιαίτερα γνωστό κι εκτός της χώρας 
καζίνο της πόλης που ξεχωρίζει με την αρχιτεκτονική του, το 
μνημείο της πανώλης, το Δημαρχείο και τον «Οίκο της Ενάτης» 
το σπίτι, όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την «Ωδή στη χαρά». 
Επιστροφή στη Βιέννη στην κεντρική πλατεία Rathausplatz 
αυτή τη φορά για κάτι διαφορετικό. Το χειμωνιάτικο σκηνικό 
είναι ιδανικό για ice skating! Σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, μαζί 
με άλλους λάτρεις του αθλήματος, μπορείτε να επιδοθείτε σε 
φιγούρες, αλλά και τούμπες στον πάγο! Στη συνέχεια 
αναχώρηση για το περίφημο Βιεννέζικο Δάσος, πηγή 
έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, 
Στράους, Σιούμπερτ κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το 
Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και μετά θα περάσουμε από το 
Μάγιερλινγκ, με το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των 
Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή όσο και ρομαντική 
ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και 
της βαρόνης Μαρίας Βετσέρα. Το βράδυ άφιξη στη Βιέννη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

5η Ημέρα |  ΒΙΕΝΝΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο μας ξεκινάμε με 
μία πρώτη γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ και της μουσικής, 
με το συνοδό μας. Στην περιήγησή μας βλέπουμε το 
Κούνστχαους ένα σύμπλεγμα κτιρίων αφαιρετικής 
τεχνοτροπίας και το μπαρόκ ανακτορικό συγκρότημα 
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Μπελβεντέρε του πρίγκιπα Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα Πινακοθήκη με έργα τέχνης καλλιτεχνών της νεότερης περιόδου και 
του κινήματος του Μοντερνισμού. Συνεχίζουμε με την πλατεία Καρόλου όπου βρίσκεται ο Ναός του Αγίου Καρόλου 
Βορρομαίου και το Μέγαρο του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής και εισερχόμαστε στην περίφημη Ρίνγκστρασσε (δακτύλιος 
του ιστορικού κέντρου). Εδώ θα δούμε την Κρατική Όπερα, το χειμερινό αυτοκρατορικό ανακτορικό συγκρότημα της 
Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το 
άλλοτε Αυτοκρατορικό Θέατρο απέναντι από το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, και τη Βοτίφκιρχε (εκκλησία του Τάματος). Θα 
περπατήσουμε στην ιστορική ελληνική γειτονιά με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Τριάδας και 
διασχίζοντας πεζοί το ιστορικό κέντρο, με τον περίφημο καθεδρικό ναό Αγίου Στεφάνου, θα καταλήξουμε στην Πλατεία του 
Δημαρχείου με την παραμυθένια Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Υπάρχουν πολλές Χριστουγεννιάτικες αγορές στην Αυστρία και 
ιδιαίτερα στη Βιέννη με μεγαλύτερη αυτή στο Rathausplatz, Δοκιμάστε ένα από τα δημοφιλή παραδοσιακά ζεστά ποτά 
«γκλιούβαϊν» ή «πουνς»» και γευθείτε ψητά λουκάνικα, κάστανα ή κάϊζερσμάρεν από τα αυτοκρατορικά γλυκίσματα. Στη 
συνέχεια μετάβαση και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ ανακαλύψτε την εύθυμη και διασκεδαστική πλευρά της Βιέννης 
γύρω από την κεντρική πλατεία Αγίου Στεφάνου.

6η Ημέρα | ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ  | ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μπρατισλάβα η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1 ώρας από την Βιέννη. Στην Μπρατισλάβα θα περπατήσουμε στο 
καλοδιατηρημένο και ξεχωριστό σε όλη τη Μεσευρώπη ιστορικό της κέντρο. Η σλοβακική πρωτεύουσα, άλλοτε καθέδρα του 
ουγγρικού βασιλείου, είναι από τον ύστερο Μεσαίωνα μέχρι σήμερα μια γοητευτική παραδουνάβια πανεπιστημιούπολη. Το 
κάστρο της με το γαλλικό κήπο, το Προεδρικό Μέγαρο, τα μεσαιωνικά αρχοντικά, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Μαρτίνου όπου 
τελούνταν οι στέψεις των βασιλέων της Ουγγαρίας, το Πανεπιστήμιο, η πύλη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το Δημαρχείο έδρα του 
Καρδιναλίου όπου υπογράφηκε η συνθήκη του Πρεσβούργου από το Ναπολέοντα συνθέτουν την ιστορική εικόνα της πόλης 
στους αιώνες. Κατόπιν, μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη με τις καλύτερες 
εντυπώσεις.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STORY PLACE

Βρείτε το πιο “γλυκό” περίπτερο στη 
Χριστουγεννιάτικη αγορά του Rathausplatz 
και βγάλτε τη πιο γιορτινή φωτογραφία σας 
στη εορταστική Βιέννη και επιλέξτε ένα από 
τα πιο δηµοφιλή αξιοθέατα της 
Βουδαπέστης, την Αλυσιδωτή Γέφυρα για να 
βγείτε µια εξίσου εντυπωσιακή φωτογραφία 
για το πιο ατµοσφαιρικό Ιnsta Story!21

Ξενοδοχείο Βουδαπέστη   Ξενοδοχείο Βιέννη   Τιµή κατ’ άτοµο

 
Ibis Heroes Square 3*  Ιbis Wien Mariahilf 3*  379 / 435

Marmara 4*   Ιbis Wien Mariahilf 3*  415 / 469

Ibis Heroes Square 3*  Mercure Wien Westbahnhof 4* 429 / 475

Marmara 4*   Mercure Wien Westbahnhof 4* 455 / 519

Mystery 5*   Mercure Wien Westbahnhof 4* 499 / 549

Ξενοδοχείο Βιέννη 2 ∆ιαν.  Ξενοδοχείο Βουδαπέστη 2 ∆ιαν. Τιµή κατ’ άτοµο

Ibis Wien Mariahilf 3*  Ibis Heroes Square 3*  335 / 389

Ibis Wien Mariahilf 3*  Marmara 4*   349 / 399

Austria Trend Ananas 4*  Ibis Heroes Square 3*  369 / 425

Austria Trend Ananas 4*  Marmara 4*   389 / 449

Austria Trend Ananas 4*  Mystery 5*   449 / 499

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιλαµβάνονται:
Ασφάλιση
Αεροπορικά εισιτήρια
Μία χειραποσκευή διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο 
& 1 αποσκευή 20 κιλών στα 2 άτοµα
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Πρωϊνό καθηµερινά

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

23-28/12 | 6 ΗΜΕΡΕΣ

04-08/01 | 5 ΗΜΕΡΕΣ

€

€

ΣTO 5ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η 3Η ΗΜΕΡΑ

ΤΟ 5ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

3 ∆ιανυκτερεύσεις 2 ∆ιανυκτερεύσεις

2 ∆ιανυκτερεύσεις 2 ∆ιανυκτερεύσεις

Θεσσαλονίκη-Μπρατισλάβα
16.45-17.30

Βουδαπέστη-Θεσσαλονίκη
18.10-20.45

Θεσσαλονίκη-Βουδαπέστη
19.15-19.50

Μπρατισλάβα-Θεσσαλονίκη
17.55-20.35

Πτήσεις RyanAir

Πτήσεις RyanAir



1η Ημέρα |  ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ | ΞΕΝΑΓΗΣΗ CITTA 
ALTA | ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΙΛΑΝΟ BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αφού 
περάσουμε τον απαραίτητο έλεγχο εγγράφων αναχωρούμε 
για την πτήση μας προς το Μπέργκαμο. Εκεί θα είναι η πρώτη 
στάση μας για να θαυμάσουμε αυτήν την πανέμορφη πόλη. Η 
πόλη ”χωρίζεται” στα δύο. Η Citta Bassa (Κάτω πόλη) είναι 
επίπεδη και σύγχρονη με όλα όσα περιμένεις να δεις σε μια 
πόλη. Εντυπωσιακά ιστορικά κτήρια, πλατείες, πεζόδρομοι, 
μεγάλοι κεντρικοί δρόμοι, ενδιαφέρουσα αγορά και πολλά 
ποδήλατα! Η άλλη, η δεύτερη είναι και η πιο ενδιαφέρουσα… 
Πρόκειται για την μεσαιωνική Άνω πόλη την Citta Alta, πάνω 
στον λόφο που την ”οχυρώνουν” τα ενετικά τείχη και έχει τα 
πιο σημαντικά αξιοθέατα. Καλοδιατηρημένα κτήρια που 
μαρτυρούν περήφανα την ιστορία τους, φιλόξενοι και 
ευγενικοί Ιταλοί, πλήθος επισκεπτών χαρακτηριστικά μαγαζιά 
για φαγητό, καφέ ή γλυκό αλλά και τοπικά προϊόντα όπως και 
shopping (πιο τουριστικής λογικής) που συγκεντρώνονται 
κυρίως στην κεντρική Via bartolomeo Colleoni που συνεχίζει 
ως Via Gombito και καταλήγει Via Porta Dipinta και πολλά, 
πολλά ακόμα μικρά σοκάκια λιθόστρωτα, με επιβλητικά κτήρια 
δεξιά και αριστερά σαν άλλος λαβύρινθος…Φτάνοντας στην 
άκρη της, κάτω από τα τείχη η απέραντη πανοραμική θέα 
κόβει την ανάσα! Στην συνέχεια αναχωρούμε  για το Μιλάνο, 
τη 2η μεγαλύτερη πόλη της Ιταλίας, συνώνυμο της μόδας, 
αφού εδώ δημιουργούνται οι νέες τάσεις και το ντιζάιν & 
έχουν τη βάση τους κάποιοι από τους μεγαλύτερους ιταλικούς 
οίκους μόδας. Η μεγαλοπρέπεια των κτιρίων και το μέγεθος 
του Καθεδρικού ναού γοτθικού ρυθμού Ντουόμο είναι 
επιβλητικά και σίγουρα θα σας εντυπωσιάσουν. Ακριβώς στο 
πλάι του Καθεδρικού βρίσκεται η Γκαλέρια Βιτόριο Εμανουέλε 
Β‘, μια εμπορική στοά διακοσμημένη με ψηφιδωτά, με 
συμβολισμούς και με μία ιδιαίτερη γυάλινη οροφή που θα 
τραβήξει αμέσως την προσοχή σας, όπως φυσικά και τα κομψά 
καταστήματα και καφέ που υπάρχουν μέσα σ’ αυτήν. Θα 
περπατήσουμε όλη τη στοά και σίγουρα θα νιώσετε την αύρα 
και τη μεγαλοπρέπεια της. Γενικά σε όλο το Μιλάνο, η 
αισθητική υπάρχει παντού, στα κτίρια, στα καταστήματα, στα 
προϊόντα, στη διασκέδαση, στο φαγητό και φυσικά στη μόδα. 
Χρόνος ελεύθερος για φωτογραφίες και βραδινή βόλτα στις 
στολισμένες αγορές και δρόμους ,δείπνο για το οποίο 
συνιστούμε να δοκιμάσετε αυθεντικό ριζότο ή πίτσα σε 
παραδοσιακή τρατορία 

2η Ημέρα | ΜΙΛΑΝΟ | ΜΑΝΤΟΒΑ | ΒΕΡΟΝΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την Μάντοβα. Χτισμένη σε τρία 

νησάκια στον ποταμό Mincio κοντά στη Βερόνα, η γραφική 
Μάντοβα είναι γεμάτη λιθόστρωτα σοκάκια, επιβλητικά 
παλάτια και φιλόξενες τρατορίες.Η αρχιτεκτονική της λάμψη 
οφείλεται στην οικογένεια Gonzaga που κατά τη διάρκεια της 
κυριαρχίας της κατάφερε να τη μετατρέψει από βαλτότοπο σε 
πολιτιστικό κέντρο.Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμαι για την 
Βερόνα, την πόλη του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Εκεί θα 
δούμε την Ρωμαϊκή αρένα, την δεύτερη σε μέγεθος μετά το 
Κολοσσαίο, είναι χωρητικότητας 20.000 ατόµων και το πλέον 
γνωστό και κεντρικό αξιοθέατο της πόλης,καθώς το µνηµείο 
είναι ένα από τα πιο καλοδιατηρηµένα της Ρωµαϊκής 
Αυτοκρατορίας σε παγκόσµιο επίπεδο, παρά τα περισσότερα 
από 2.000 χρόνια του,την πλατεία Έρμπε μία από τις 
κεντρικότερες πλατείες του ιστορικού κέντρου της Βερόνας, 
με τα υπέροχα κτίρια και αγάλματα. Μία υπέροχη βόλτα από 
την κεντρική Piazza Bra. Διασχίζοντας την οδό Mazzini µε τα 
καταστήµατα, θα φτάσουμε στην πανέµορφη Piazza delle 
Erbe µε την υπαίθρια αγορά, τα πολλά cafés, αλλά και κάποια 
από τα πολυτελή κτήρια όπως το µπαρόκ Palazzo Maffei. 
Ακριβώς έξω από την πλατεία θα δείτε τη µνηµειακή αψίδα 
γνωστή ως Arco della Costa (Τhe arch of the Rib) από την 
οποία κρέµεται ένα πλευρό φάλαινας περισσότερα από 1.000 
χρόνια! Ο µύθος λέει ότι δεν πρόκειται να πέσει µέχρι να 
περάσει από κάτω ένας άνθρωπος που δεν έχει πει ποτέ ψέµ
ατα… Μέχρι τώρα, πάντως, δεν έχει συµβεί και ας έχουν διαβεί 
πολλοί εκπρόσωποι και επικεφαλής της Παπικής εκκλησίας, 
αλλά και πολλοί ηγέτες και βασιλιάδες.Θα δούμε επίσης το 
«σπίτι της Ιουλιέτας» (αν υποθέσουμε ότι πράγματι υπήρξε) και 
το μπαλκόνι στο οποίο έβγαινε για να δει τον Ρωμαίο. Θα δείτε 
το διάσηµο µπαλκόνι απ’ όπου ξεκίνησε η σεξπηρική ιστορία 
αγάπης. Οι απανταχού ροµαντικοί και ερωτευµένοι αφήνουν 
σχετικά µηνύµατα και ακουµπούν το δεξί στήθος του 
μπρούτζινου αγάλµατος της Ιουλιέτας για να τους φέρει, 
υποτίθεται, ευτυχία και τύχη στον έρωτα, ενώ πρωταγωνιστικό 
ρόλο έχουν, φυσικά, τα κλειδωµένα λουκέτα που 
«εξασφαλίζουν» την αιώνια αγάπη!Αργά το απόγευμα θα 
φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας στο Μέστρε

3η Ημέρα | ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ | ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
Μετά από ένα καλό πρωινό, φύγαμε για τη στολισμένη 
Βενετία. Εκεί θα μεταβούμε στην ορθόδοξη εκκλησία του 
Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων για την παρακολούθηση της 
Θείας Λειτουργίας και μάλιστα αρχιερατική(10.30).Στη 
συνέχεια θα έχουμε βόλτα μέσα στα στενά της Βενετίας . 
Νερά γεμάτα χρώματα και φώτα, που τα διασχίζουν 

ΜΙΛΑΝΟ, ΒΕΝΕΤΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΝ ΙΤΑΛΙΚΟ ΒΟΡΡΑ
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στολισμένες γόνδολες, χριστουγεννιάτικα τραγούδια πάνω σε γέφυρες, σοκάκια και μικρές πλατείες, μάτια γεμάτα από τη 
μοναδική ομορφιά της Γαληνοτάτης που φοράει τα γιορτινά της. Η Βενετία τα Χριστούγεννα είναι μουσική, κονσέρτα, 
προπόσεις με spritz και παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά, όπως οι φέτες πορτοκάλι βουτηγμένες σε πικρή σοκολάτα.Μη 
παραλείψετε τη μυσταγωγική χριστουγεννιάτικη λειτουργία στον καθεδρικό του Σαν Μάρκο, καθώς και κονσέρτα, να 
περιπλανηθούμε σε χριστουγεννιάτικα παζάρια με τις φάτνες στις εκκλησίες.Αυτό που επίσης θα προσεξετε είναι ο ήχος από 
τις καμπάνες που στη Βενετία-είτε το πιστεύετε είτε όχι-ακούγονται διαφορετικά.Κάποιο λένε πως είναι οι υδάτινες 
επιφάνειες,κάποιο άλλοι τα στενά περάσματα.Αυτές είναι που δίνουν το έναυσμα για τη μεγάλη γιορτή των 
Χριστουγέννων.Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

4η Ημέρα | ΒΕΝΕΤΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην Γαληνοτάτη, όπως ονομαζόταν η Βενετία κατά την περίοδο της κυριαρχίας της. Θα 
γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες, την πατρίδα του Καζανόβα και του ταξιδευτή 
Μάρκο Πόλο, η ίδρυση της οποίας χρονολογείται στον 5ο αιώνα. Μεταφορά στο Τρονκέτο, απ΄ όπου αναχωρούμε με βαπορέτο 
για τη φημισμένη Πιάτσα Σαν Μάρκο, το "ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης" κατά τον Ναπολέοντα. Εκεί, θα δούμε την ομώνυμη 
εκκλησία με τους πέντε τρούλους, το περίφημο παλάτι των Δόγηδων, που χτίστηκε στα μέσα του 14ου αιώνα, τον Πύργο του 
Ρολογιού, τις παλιές φυλακές, την περίφημη Γέφυρα των Στεναγμών. Ολόκληρη η πόλη είναι ένα έργο τέχνης και τα κτίρια της 
σε βενετσιάνικο – γοτθικό ρυθμό θα σας αφήσουν άφωνους. Χρόνος ελεύθερος για καφέ ή κοκτέιλ Μπελίνι, το εθνικό ποτό του 
Βένετο, στο πασίγνωστο Φλοριάν στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Μπορείτε να επισκεφθείτε κατ’ ιδίαν με καραβάκι ένα από 
τα νησάκια Burano και Murano που βρίσκονται κοντά στην Βενετία. Στη βόλτα σας αυτή στο Burano θα σας εντυπωσιάσουν τα 
πολύχρωμα σπιτάκια και στο Murano θα δείτε  τη διαδικασία παρασκευής γυαλιού στα σχετικά εργαστήρια. Εάν γευματίσετε 
οπουδήποτε στη Βενετία είναι ευκαιρία  να δοκιμάσετε αυθεντικό ιταλικό κρασί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

Πρωϊνό

Πρωϊνό

549€ / 599€ 669€ / 719€23, 30/12

Smart Hotel 4*
Μέστρε,Βενετία

Leonardo City Center 4*
Μιλάνο

5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη-Μιλάνο
09.55-11.05

Βενετία-Θεσσαλονίκη
17.40-20.25

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

STORY PLACE

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

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

Σε κάθε πόλη αυτής της εκδροµής 
έχετε την ευκαιρία να βγάλετε 
καταπληκτικές Χριστουγεννιάτικες 
φωτογραφίες µε την µοναδική 
Ιταλική γιορτινή φινέτσα!

23

5η Ημέρα | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΠΑΝΤΟΒΑ | ΤΡΕΒΙΖΟ | 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αφού ξυπνήσουμε και πάρουμε ένα καλό πρωινό, αναχωρούμε 
για την Πάντοβα.Η Πάντοβα είναι μια κοινότητα που βρίσκεται 
στην περιοχή Βένετο της Βορειοανατολικής Ιταλίας. Αν και 
συχνά θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της μεγαλύτερης 
μητροπολιτικής περιοχής της Βενετίας και του Τρεβίζου, η 
Πάδοβα έχει ξεχωριστή ιστορία και υπήρξε σημαντική πόλη 
από τον Μεσαίωνα. Αυτή η πόλη είναι εξαιρετικά όμορφη και 
διαθέτει μια πληθώρα γοητευτική αρχιτεκτονική.Τα αρχεία 
δείχνουν πράγματι ότι η Πάντοβα είναι μία από τις 
αρχαιότερες πόλεις της Βόρειας Ιταλίας και έχει δει κάποια 
μορφή οικισμού από το 1183 π.Χ. Καθ 'όλη τη διάρκεια των 
επόμενων ετών, η Πάντοβα εισέβαλε σε διάφορες 
παρατάξεις, όπως οι Ούνες και οι Γότθοι. Κατά τη διάρκεια του 
Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, η Πάδοβα έγινε εξαιρετικά 
σημαντική και το πανεπιστήμιο της ήταν γνωστό σε ολόκληρη 
την Ιταλία. Στην συνέχεια αναχωρούμε για την΄΄Πόλη του 
νερού’’,όπως ονομάζεται αλλιώς το Τρεβίζο. Tο Τρεβίζο 
περιστοιχίζεται από βενετσιάνικα τείχη που χρονολογούνται 
από το 1515, ενώ η μαρμάρινη πύλη Πόρτα Σαν Τομάζο 
αποτελεί τη βόρεια είσοδο για την πόλη και είναι 
διακοσμημένη με ένα φτερωτό λιοντάρι. Πανέμορφα κανάλια, 
καταπράσινα τοπία και αμπελώνες, γραφικές πλατείες και 
μεσαιωνικά κτίρια συνθέτουν μια μαγική εικόνα και 
υπόσχονται μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία. Το μεσημέρι 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση 
επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες 
εντυπώσεις.



1η Ημέρα |  ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ | ΞΕΝΑΓΗΣΗ | ΒΡΑΔΙΝΗ 
ΒΟΛΤΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία για την πτήση μας 
για την αιώνια πόλη.Άφιξη στην πρωτεύουσα της χώρας και 
γνωριμία με την αρχηγό μας και χωρίς να χάσουμε καθόλου 
χρόνο θα ξεκινήσουμε με την πανοραμική ξενάγηση στην 
πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε 
επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό 
τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το 
περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο 
Ρωμαϊκό κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου 
θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του 
Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια με το 
μνημείο του Βίκτωρα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο, ένα χώρο 
σπαρμένο με 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 επιστροφή 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. Μη παραλείψετε να 
δοκιμάσετε το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο ιταλικό 
ψωμί-γλυκό Panettone.

2η Ημέρα | ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ | ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 
ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ
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. Μετά το τέλος της ξενάγησης χρόνος 
ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ μην 
χάσετε την ευκαιρία να πιείτε ένα απερόλ, δοκιμάζοντας 
τιραμισού στη πιάτσα Ναβόνα.

3η Ημέρα | ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Μετά από ένα καλό πρωινό φύγαμε για την στολισμένη 
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 περπατήσετε 
στην πιο πολυσύχνατη χριστουγεννιάτικη πλατεία Santa Croce  
με μπιχλιμπίδια, κέικ pandoro και την παραδοσιακή πάστα 
φιστικιού. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

ΡΩΜΗ-ΒΑΤΙΚΑΝΟ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ

4
ΗΜΕΡΕΣ
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ΔΩΡΟ 
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ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
&

ΔΩΡΟ
 Η ΕΙΣΟΔΟΣ

ΜΕ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ
 ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ



4η Ημέρα | ΡΩΜΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ | ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Χρόνος ελεύθερος για να αποχαιρετήσετε τη πόλη της Ρώμης, περπατώντας στους εμπορικούς δρόμους της, και τις 
χριστουγεννιάτικες αγορές. H Piazza Navona, μετατρέπεται σε μια τεράστια Χριστουγεννιάτικη αγορά. Εκεί, θα βρείτε πάγκους 
που πωλούν όλα τα χριστουγεννιάτικα είδη, γλυκά, παιχνίδια, φιγούρες φάτνης, διακοσμητικά και δώρα. Στη συνέχεια μεταφορά 
στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

529€ / 579€

429€ / 4799€

709€ / 759€

549€ / 599€

26/12
& 

04/01

Rome Art Hotel 4*
Piazza Di Spagna

NH Collection Roma Palazzo 5*
 Piazza del Cinquecento

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη-Ρώµη
09.55-11.05

Ρώµη-Θεσσαλονίκη
16.15-18.50

Θεσσαλονίκη-Ρώµη
09.05-09.45

Ρώµη-Θεσσαλονίκη
13.15-15.55

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

259€ / 299€

229€ / 269€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

STORY PLACE

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

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

Θα βγάλετε τις πιο υπέροχες 
εικόνες στη Χριστουγεννιάτικη 
αγορά της Piazza Navona µε φόντο 
τα πολύχρωµα µικροµάγαζα και το 
καταπληκτικό   Χριστουγεννιάτικο 
στολισµένο δέντρο.

25

26/12
29/12

04/01
07/01





Christmas Tales
to be continued

...
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