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Μέρος των εσόδων μας ( το 2% από τα πακέτα των εορταστικών εκδρομών )
θα διατίθεται για τους σκοπούς του ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ!





1η  Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νέα 
Υόρκη.Ετοιμαστείτε να ζήσετε το ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ! Η 
πρώτη γνωριμία μας με την πόλη ξεκινά με τη διαδρομή από το 
αεροδρόμιο προς το Μανχάταν. Η Νέα Υόρκη αποτελείται από
πέντε δήμους: Μανχάταν, Staten Island, Queens, Brooklyn και 
Bronx. Τα νησιά συνδέονται με γέφυρες, σήραγγες και 
πορθμεία. Οι περισσότερες λεωφόροι αριθμούνται από τα 
ανατολικά προς τα δυτικά (άρα η First Avenue βρίσκεται 
ανατολικά της Second κοκ.). Η αρίθμηση των κτιρίων στις 
λεωφόρους ξεκινάει από το νότιο άκρο της λεωφόρου και 
αυξάνεται προς τα βόρεια, ενώ η αρίθμηση των οδών ξεκινάει 
από την Fifth Avenue και αυξάνεται τόσο προς τα ανατολικά, 
όσο και προς τα δυτικά. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι μπορείς 
πολύ εύκολα να βρεις τον δρόμο σου. Οι δρόμοι είναι 
αριθμημένοι - εκτός από το κέντρο του Μανχάταν - και η 
αρίθμηση αυξάνει καθώς πηγαίνεις βόρεια. Τακτοποίηση στο 
κεντρικότατο ξενοδοχείο μας, που βρίσκεται στην “καρδιά” 
του Μανχάταν.

2η Ημέρα | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | ΞΕΝΑΓΗΣΗ: ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ 
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ | CHELSEA MARKET
Αναχωρούμε σήμερα για την μαγική Γέφυρα του Μπρούκλιν. 
Είναι η πρώτη κρεμαστή με χαλύβδινα καλώδια γέφυρα στον  
κόσμο και συνδέει από το 1883 το Μανχάταν με το Μπρούκλιν 
(η διαδρομή με τα πόδια διαρκεί περίπου 20 λεπτά). 
Εμβληματικό στοιχείο της εικόνας, αλλά και της 
καθημερινότητας της Νέας Υόρκης. Περπατώντας, 
αγναντεύουμε τη θέα και στο μυαλό μας έρχονται αμέτρητες 
εικόνες από ταινίες και τηλεοπτικές σειρές με φόντο τους 
ουρανοξύστες. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το υπέροχο 
Chelsea Market. Τα κόκκινα τούβλα κυριαρχούν και 
αγκαλιάζουν ολόκληρο τον τεράστιο χώρο της στεγασμένης 
αγοράς, οι industrial λεπτομέρειες, όπως οι σωλήνες, τα 
φουγάρα κλπ., κάνουν εμφανή την παρουσία τους - γενικά 
προετοιμαστείτε για έναν δαιδαλώδη χώρο με δεκάδες 
διαφορετικές επιλογές, εισόδους, εξόδους κλπ. Με πολύ απλά 
λόγια, είναι η “Μέκκα” των gourmand της Νέας Υόρκης. Το 
Chelsea Market έχει καθιερωθεί ως το “Food Mall”, στο οποίο 
ωστόσο υπάρχουν και αρκετές επιπλέον επιλογές για 
shopping και για καλλιτεχνικές δραστηριότητες (για γκρουπ 
κάτω των 16 ατόμων η 4η μέρα γίνεται με μετρό).

3η Ημέρα | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | ΞΕΝΑΓΗΣΗ: ΒΟΡΕΙΟ 
ΜΑΝΧΑΤΑΝ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΗΣ
Αναχωρούμε σήμερα για την ξενάγησή μας και ξεκινάμε από 
την πλατεία με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου και το 
Λίνκολν Σέντερ, ένα συγκρότημα κτιρίων που στεγάζουν 
καλλιτεχνικούς οργανισμούς, όπως τη Φιλαρμονική της Νέας 
Υόρκης, τη Μητροπολιτική Όπερα και το φημισμένο Σχολείο 
Τεχνών Julliard, όπου έχουν εμφανιστεί αμέτρητοι καλλιτέχνες 
παγκοσμίου φήμης, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Μαρία 
Κάλλας. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται η Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Fordham, όπου έχουν φοιτήσει τα μεγαλύτερα 
ονόματα της σύγχρονης ιστορίας. Συνεχίζουμε προς το Cen-
tral Park, τον σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου της 
αμερικανικής μεγαλούπολης, που θα σας δώσει την ευκαιρία 
να αποδράσετε σ’ έναν μικρό φυσικό παράδεισο με τεχνητές 
λίμνες, περιποιημένους χώρους πικ νικ, παιδικές χαρές, 
γήπεδα αθλοπαιδιών και ζωολογικό κήπο. Στην δυτική πλευρά 
του πάρκου βλέπουμε το επιβλητικό αναγεννησιακής 
αρχιτεκτονικής Βικτωριανού τύπου κτίριο Ντακότα, στα 
πανάκριβα διαμερίσματα του οποίου κατοικούν καλλιτέχνες, 
εφοπλιστές κ.ά. - εδώ διέμενε και το αδικοχαμένο “Σκαθάρι” 
Τζον Λένον. Στη συνέχεια θα δούμε το Πανεπιστήμιο Colum-
bia - με δυο λόγια, τον μεγαλοπρεπέστερο “ναό” των 
ανθρωπιστικών σπουδών του κόσμου. Ό,τι έχει παραχθεί από 
την ανθρώπινη σκέψη ανά τους αιώνες για το πώς πρέπει να 
ζει, να συμπεριφέρεται, να μορφώνεται, να διοικεί και να 
διοικείται μια κοινωνία, υπάρχει σε αυτό το ιστορικό ίδρυμα ως 
επιστήμη και έρευνα. Όλα τα προπτυχιακά τμήματα και κυρίως 
αυτά της ιστορίας, των πολιτικών επιστημών, της ψυχολογίας 
και της κοινωνιολογίας, είναι ιδιαιτέρως αξιόλογα. Ειδικά για 
την ιστορία της τέχνης, πουθενά στον κόσμο δεν μπορεί να 
δοθεί πληρέστερη εκπαίδευση. Συνεχίζουμε με το μνημείο του 
στρατηγού των Βορείων Ulysses Grant, που το 1868 εξελέγη 
Πρόεδρος των Η.Π.Α. με ποσοστό 52.7%, τον ποταμό Hudson 
και το Χάρλεμ με το περίφημο Apollo Theatre. Η φυσιογνωμία 
της περιοχής που επί σειρά δεκαετιών αποτελούσε το 
μεγαλύτερο γκέτο των μαύρων της Νέας Υόρκης, έχει 
αναμφίβολα αρχίσει να αλλάζει. Τα εξαθλιωμένα κτίρια μέσα 
στα οποία στοιβάζονταν πολύτεκνες οικογένειες, έχουν τα 
τελευταία χρόνια αρχίσει να αντικαθίστανται από μοντέρνες 
κατασκευές, ενώ οι κάδοι με τα φλεγόμενα σκουπίδια γύρω 
από τους οποίους συγκεντρώνονταν οι άποροι για να 
ζεσταθούν, έχουν από καιρό χαθεί. Το Χάρλεμ αποτελεί πλέον 
προορισμό πολλών γκουρμέ καλοφαγάδων της αμερικανικής 
μεγαλούπολης, καθώς παντού έχουν αρχίσει να ξεφυτρώνουν 

6

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2022 | ΖΗΣΤΕ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ

9
ΗΜΕΡΕΣ

ΔΩΡΟ 
Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
&

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜETROPOLITAN



7

εστιατόρια και καφέ. Συνεχίζουμε προς την ξακουστή 5η 
Λεωφόρο με το Μουσείο Guggenheim, το Μητροπολιτικό 
Μουσείο Τέχνης, τον Πύργο Trump, του πολυεκατομμυριούχου 
και Πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όλους τους 
Ευρωπαϊκούς οίκους μόδας και πολλά λαμπερά 
κοσμηματοπωλεία, όπως Cartier, Bulgari κ.ά. Ακολουθεί η 
ξενάγησή μας στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Metropoli-
tan Museum of Art, γνωστό και ως “MΕΤ”) - ένα από τα 
μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. 
Ιδρύθηκε το 1872, οι συλλογές του περιλαμβάνουν 
περισσότερα από δύο εκατομμύρια έργα τέχνης με 
ξεχωριστούς τομείς Ελληνορωμαϊκής, Μεσαιωνικής, 
Ισλαμικής, Ασιατικής και σύγχρονης τέχνης, καθώς και 
φωτογραφιών, μουσικών οργάνων ενδυμάτων, όπλων και 
πανοπλιών. Προχωράμε προς το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα 
συγκρότημα 19 κτιρίων. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά 
συγκροτήματα του είδους του στον κόσμο, με καταστήματα, 
εστιατόρια και στο κέντρο, σε έναν από τους ουρανοξύστες, 
το Παρατηρητήριο με την εκπληκτική θέα, που ονομάζεται Top 
of the Rock. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας στην 
Μπρόντγουεϊ, την “καρδιά” των θεάτρων. Η Μπρόντγουεϊ είναι 
μια μεγάλη λεωφόρος που διατρέχει όλο το Μανχάταν και έχει 
δανείσει το όνομά της σε πολλές θεαματικές μουσικές 
παραγωγές. Για το βράδυ μπορείτε να ακολουθήστε τις 
προτάσεις του ξεναγού.

4η Ημέρα | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ |  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ: 
ΝΟΤΙΟ ΜΑΝΧΑΤΑΝ | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
Περιήγηση σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που έχουν το 
δικό τους χρώμα και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς Βίλατζ 
μεταξύ Houston Street και Μπρόντγουεϊ - και το Σόχο, τη 
γειτονιά του 19ου αιώνα που είναι γεμάτη γκαλερί, μπουτίκ και 
εστιατόρια. Φθάνουμε στην “Μικρή Ιταλία” με πολλά Ιταλικά 
εστιατόρια και καταστήματα, που θα σας θυμίσει σκηνές από 
την ταινία &quot;Ο Νονός&quot;. Προχωρούμε προς την 
Τσάιναταουν, μία από τις μεγαλύτερες περιοχές Ασιατών που
ζουν εκτός Ασίας, διάσημη για τα οικονομικά εστιατόρια, 
παντοπωλεία και καταστήματα έθνικ ειδών δώρων. 
Συνεχίζοντας προς το νότιο άκρο του Μανχάταν (Lower 
Manhattan), θα δούμε την πασίγνωστη Wall Street, η οποία 
λειτουργεί ως καρδιά των μεγάλων επιχειρήσεων και είναι η 
έδρα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και του Federal 
Hall. Πιο νότια βρίσκεται το Μπάτερι Παρκ. Στο “Σημείο 
Μηδέν” υψώνεται σήμερα o ουρανοξύστης “One World Trade 
Center” το ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. Στον χώρο έχει 
επίσης ανεγερθεί το συγκρότημα “National September 11th 
Memorial and Museum” που περιλαμβάνει ένα υπόγειο 
μουσείο και δύο πισίνες-μνημεία. Στο υπόγειο μουσείο 
φιλοξενούνται εκθέματα των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, 
ενώ στο σημείο όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι έχουν 
κατασκευαστεί δύο πισίνες-δεξαμενές, με χαραγμένα τα 
ονόματα των 2.983 θυμάτων που σκοτώθηκαν την ημέρα 
εκείνη. Στη συνέχεια θα δούμε το Χάι Λάιν (The High Line), 
ένα μακρόστενο πάρκο εγκατεστημένο πάνω σε 
εγκαταλελειμμένες υπερυψωμένες γραμμές τραίνου. 
Συνεχίζουμε με την νέα γειτονιά, την Hudson Yards. Η Hudson
Yards είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων από ιδιώτη στην 
ιστορία των ΗΠΑ και η μεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων στη 
Νέα Υόρκη μετά το Rockefeller Center. Στο κέντρο δεσπόζει 
το &quot;Vessel&quot;. Απλωμένη σε 14 στρέμματα, η Hudson
Yards περιλαμβάνει κήπους, άλση, δεκάδες εμπορικά και 
υπερπολυτελή καταστήματα, εστιατόρια διασήμων σεφ κλπ. 
Ακολουθεί η προβλήτα South Street Seaport. Είναι κυρίως 
εμπορική και οικονομική περιοχή, αλλά περιλαμβάνει μερικά 
ωραία εστιατόρια και μπιστρό. H ξενάγηση μας 
ολοκληρώνεται µε μια Κρουαζιέρα, όπου από το πλοιάριο θα
θαυμάσουμε και θα φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωμένες 
προβλήτες, το ιστορικό Ellis Island - χώρο υποδοχής των 
μεταναστών παλαιότερα - το Άγαλμα της Ελευθερίας, καθώς 
και το Στέιτεν Άιλαντ και το New Jersey. Από κάθε σημείο της 
κρουαζιέρας θα απολαμβάνουμε μοναδική θέα στο 
Μανχάταν. Στη συνέχεια θα περάσουμε δίπλα από το
Governor’ s Island και το Μπρούκλιν.

5η Ημέρα | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, WOODBURY COMMONS OUTLETS
Σήμερα σας προτείνουμε να περάσετε την ημέρα σας στο 
Woodbury Commons, έναν “παράδεισο” καταστημάτων, μόλις
1,15΄ από το Μανχάταν. Το Woodbury Common Premium Out-
lets διαθέτει πάνω από 220 μπουτίκ και καταστήματα, που 
προσφέρουν τη μεγαλύτερη συλλογή των καλύτερων 
σχεδιαστών και εμπορικών σημάτων στον κόσμο, µε 
προσφορές που κυμαίνονται από 20% έως και 70%. Μερικά 
από τα καταστήματα είναι: Adidas, Banana Republic Factory 
Store, Barneys New York Outlet, Burberry, Coach, Dolce 
&amp; Gabbana, DKNY, Frette, Giorgio Armani, Gucci, Zegna, 
Max Mara, Neiman Marcus Last Call, Gap Outlet, Nike Factory 
Store, Saks Fifth Avenue Off 5th, Polo Ralph Lauren Factory 
Store, Salvatore Ferragamo, Tommy Hilfiger, Timberland, 
Versace. Επίσης, θα μπορέσετε να χαλαρώσετε σε μια ποικιλία 
από εστιατόρια και καφέ. Εναλλακτικά, προτείνουμε βόλτα 
στην Tribeca και κυρίως στο Soho - πολλοί ενδημούντες 
καλλιτέχνες, συγγραφείς και διανοούμενοι έχουν 
παραχωρήσει τη θέση τους (και τις γκαλερί τους) στις μεγάλες 
φίρμες και στην πολυκοσμία. Το βράδυ το East, το West και το 
Greenwich Village είναι από τις γειτονιές που καταγράφονται
στους οδηγούς ως must - ειδικά για τη νυχτερινή τους ζωή.



6η Ημέρα | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ DC
Για σήμερα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στην Washington D.C., την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής. Το επίθεμα D.C. προέρχεται από την φράση "District of Columbia", που σημαίνει Περιφέρεια της Κολούμπια - την 
ομοσπονδιακή περιφέρεια που ταυτίζεται με την πόλη της Ουάσιγκτον. Η πόλη πήρε το όνομά της από τον Τζωρτζ Ουάσιγκτον, 
τον πρώτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η έδρα της κυβέρνησης των ΗΠΑ και εκεί βρίσκονται ο Λευκός Οίκος, το 
Κογκρέσο και το Ανώτατο Δικαστήριο. Επίσης, εκεί βρίσκονται 172 πρεσβείες ξένων κρατών καθώς και τα κεντρικά γραφεία 
διεθνών οργανισμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κτισμένη στις όχθες του ποταμού 
Πότομακ, μεταξύ των πολιτειών της Βιρτζίνια και του Μέριλαντ, η Ουάσιγκτον DC αποτελεί από μόνη της μια πολιτεία της 
αμερικανικής επικράτειας (την πολιτεία Κολούμπια) και είναι προικισμένη με μεγαλόπρεπα κτίρια, επιβλητικά μνημεία της 
ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, πολυάριθμα πάρκα με δεντροστοιχίες, μουσεία, πλατείες και ευθυγραμμισμένες 
λεωφόρους. Πέραν της ιστορικής της αξίας, είναι µία από τις ομορφότερες πόλεις των ΗΠΑ. Καθαρός αέρας, επιβλητικά 
μνημεία, περιποιημένοι κήποι - µια τέλεια δομημένη πόλη, η πρωτεύουσα του έθνους. Βλέπουμε το Καπιτώλιο, τον Λευκό Οίκο, 
το Κοιμητήριο του Άρλινγκτον με τα μνήματα των Κένεντι, το Λίνκολν Μεμόριαλ και άλλα αξιοθέατα. Στο κέντρο της πόλης 
υπάρχουν δείγματα αξιόλογης αρχιτεκτονικής, καθώς και η DuPont Circle, κάτι σαν την 5η Λεωφόρο του Μανχάταν.Όσοι 
προτιμήσετε να παραμείνετε στη Νέα Υόρκη, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το υπέροχο μουσείο "Solomon R. Guggenheim", 
που διαθέτει μια μόνιμη συλλογή με περισσότερα από 6.000 έργα σύγχρονης τέχνης. Επίσης το "Museum of Modern Art" 
(MoMA) θεωρείται η "Μέκκα" της μοντέρνας τέχνης και φιλοξενεί μία από τις πιο πλούσιες συλλογές έργων διάσημων 
καλλιτεχνών απ’ όλο το φάσμα της μοντέρνας τέχνης. Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν την επιβλητική και μεγαλοπρεπή 
Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης και τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Grand Central που άνοιξε το 1913. Από τότε έγινε σήμα 
κατατεθέν της πόλης και είναι αξιοσημείωτος ο ευρηματικός τρόπος που διαχωρίζεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, των 
πεζών και των τραίνων. Το κτίριο έχει ατσάλινο σκελετό, καλυμμένο με γρανίτη και μάρμαρο

7η Ημέρα | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | ΒΟΣΤΟΝΗ
Σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή σε μία από τις αρχαιότερες πόλεις των ΗΠΑ: τη Βοστόνη. Η πόλη ιδρύθηκε το 1630 από 
τους Άγγλους και αποτέλεσε τον τόπο όπου έλαβαν χώρα πολλά σημαντικά γεγονότα της Αμερικανικής Επανάστασης. Μετά την 
ανεξαρτησία από τη Μεγάλη Βρετανία, η πόλη συνέχισε να αποτελεί σημαντικό λιμάνι, καθώς και ένα παγκόσμιο κέντρο για την 
εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Θα επισκεφθούμε Πανεπιστήμια διεθνούς φήμης, όπως το Harvard και το MIT, θα δούμε τον 
πύργο Prudential και διάφορα Βικτωριανά κτίρια, θα περάσουμε από το Symphony Hall, έδρα της Συμφωνικής Ορχήστρας της 
Βοστόνης κλπ. Η πόλη αυτή δεν χαρακτηρίζεται άδικα "The Walking City", αφού, συγκριτικά με τον υπόλοιπο κόσμο, η 
μετακίνηση με τα πόδια αποτελεί συχνή επιλογή.

8η -9η  Ημέρα | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ημέρα ελεύθερη, καθώς η πτήση μας είναι  το βράδυ. Οι επιλογές σας πολλές. Σας προτείνουμε να κάνετε βόλτες στις 
παρακάτω γειτονιές του Μανχάταν και σε λιγότερο τουριστικά αξιοθέατα της πόλης: Το West Village: η γειτονιά αυτή με τους 
πλακόστρωτους δρόμους και τα δέντρα έχει παραμείνει αλώβητη από τον 19ο αιώνα και παρ’ όλο που θα χρειαστείτε χάρτη για 
να τη γυρίσετε, αξίζει τον κόπο, γιατί είναι από τις λίγες περιοχές του Μανχάταν που ξεφεύγουν από την καθιερωμένη δομή. Στα 
highlights της περιοχής είναι το Jefferson Market Courthouse, πρώην κέντρο πειθαρχίας όπου κάποτε κρατήθηκε και η Mae 
West, τα μαγαζιά της Bleecker St και Commerce St (του πιο όμορφου τετραγώνου της Νέας Υόρκης), ενώ οι fan του Sex and 
the City πρέπει να ξέρουν ότι η πρόσοψη του σπιτιού της Carrie Bradshaw βρίσκεται στην πραγματικότητα στο West Village, 
παρ’ όλο που η ίδια υποτίθεται ότι μένει στην Upper East Side. Το Soho, με αυθεντικότητα και χαρακτήρα ως γειτονιά με πολλά 
μαγαζιά και καφέ. Τη Δημόσια Βιβλιοθήκη: Τι υπέροχο κτίριο! Ευρισκόμενη μεταξύ 40ης και 42ης οδού, η New York Public 
Library είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά αξιοθέατα. Σίγουρα θα την έχετε δει σε κάποια ταινία (Ghostbusters, The Thomas 
Crown Affair, Spider-Man, The Day After Tomorrow, Breakfast at Tiffany’s). Ναι, δεν πρωταγωνιστεί τυχαία σε αυτές! Αξίζει! 
Επίσης για κάτι πιο διαφορετικό … The Cloisters, το οποίο υπάγεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Άνοιξε τις 
πύλες του για το κοινό το 1938 και αποτελείται από πέντε μεσαιωνικά μοναστήρια. Το μουσείο είναι αφοσιωμένο στην τέχνη και 
την αρχιτεκτονική της Μεσαιωνικής Ευρώπης με περίπου 2000 έργα τέχνης, τα οποία χρονολογούνται από τον 12ο μέχρι τον 15
ο αιώνα. Οι κήποι που το περιβάλουν είναι ένα πραγματικό καταφύγιο για να ξεφύγετε από τον θόρυβο της πόλης. Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση για την Θεσσαλονίκη μέσω ενδιάμεσου σταθμού,  όπου φθάνουμε την επόμενη μέρα.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 9 Ηµέρες | 7 ∆ιανυκτερεύσεις
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ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

1.Turkish 1882  20.12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ   09.20-11.45
2.Turkish 1  20.12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (JFK) 15.20-18.25
3.Turkish 12   27.12 (JFK)ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  23.45-17.15
4.Turkish 1893  28.12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   20.30-20.50

2215€/2285€ 1815€/1885€ 2.065€/2135€ 3305€/3375€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

• Αεροπορικά εισιτήρια µε την Turkish Airlines για Νέα Υόρκη
• ∆ύο (2) αποσκευές κατ’ άτοµο
• ∆ιαµονή στο Κεντρικότατο Ξενοδοχείο Marriott Marquis 4*sup. 
χωρίς πρωινό
• Τοπικοί φόροι Ξενοδοχείων (City taxes)
• Τρεις πολυδιάστατες Ξεναγήσεις µε Ελληνόφωνο ξεναγό
• Ελληνόφωνη Ξενάγηση µε πούλµαν στο Βόρειο Μανχάταν
• Ελληνόφωνη Ξενάγηση µε πούλµαν στο Νότιο Μανχάταν
• ∆ΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλµατος Ελευθερίας, Νησί 
Ellis κλπ.
• Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν
• ∆ΩΡΟ: Επίσκεψη στο µουσείο Μετροπόλιταν µε Ξενάγηση!!! 
• Μεταφορά από και προς αεροδρόµιο/ξενοδοχείο στην Αµερική
• Έµπειρος Ελληνόφωνος ξεναγός
• 10% έκπτωση στα πολυκαταστήµατα Macy’ s
• Αχθοφορικά µιας αποσκευής κατ’ άτοµο στο ξενοδοχείο σας στη 
Νέα Υόρκη & αποθήκευσης την τελευταία µέρα
• Ταξιδιωτικός φάκελος µε χρήσιµες πληροφορίες
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• ∆ικαίωµα συµµέτοχης στις προαιρετικές εκδροµές στη Ουάσιγκτον, 
Βοστόνη και Εκπτωτικό χωριό Woodbury Common
• ∆ικαίωµα Συµµέτοχης για Ρεβεγιόν 24/12

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

• Φόροι αεροδροµίων & επίναυλοι, Πρόγραµµα απαλλαγής από βίζα 
(ESTA) και έξοδα αίτησης, Ειδικήατοµική ταξιδιωτική ασφάλιση 
Covid-19 (Συνολικά: 530 €)
• Τοπικοί φόροι-Αχθοφορικά-Φιλοδωρήµατα (ΟΧΙ 
Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $50, πληρωτέα στην Νέα
Υόρκη.
• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Όλες οι τιµές είναι κατά άτοµο σε Ευρώ και έχουν υπολογιστεί µε βάση τις 
ισχύουσες ισότιµες/τιµές των αεροπορικών ναύλων και ξενοδοχείων. Οι 
αεροπορικές εταιρείες και τα ξενοδοχεία που αναγράφονται είναι τα συνήθη 
συνεργαζόµενα και οριστικοποιούνται 16 ηµέρες πριν την αναχώρηση.
2. Το πρωινό στις ΗΠΑ δεν περιλαµβάνεται στην τιµή του δωµατίου.
3. ΦΟΡΟΙ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ESTA/ETA: Το κόστος περιλαµβάνει τους φόρους 
αεροδροµίων, επίναυλο καυσίµων, τοπικούς φόρους διαµονής, ειδική 
ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19 & ποσό χρέωσης ESTA.
4. ΦΙΛΟ∆ΩΡΗΜΑΤΑ: Το κόστος περιλαµβάνει τα αχθοφορικά και φιλοδωρήµατα 
ανά επιβάτη και είναι υποχρεωτικά. Καλύπτουν αχθοφορικά Ξενοδοχείων, 
φιλοδωρήµατα οδηγών κτλ. και εισόδους εκεί που αναφέρονται στα αναλυτικά 
προγράµµατα. ∆ΕΝ καλύπτουν φιλοδώρηµα Αρχηγού/Ξεναγού.
5. Για τα Ελληνικά διαβατήρια για την είσοδο στις ΗΠΑ &amp; Καναδά είναι 
απαραίτητη η έγκριση ESTA & eTA αντίστοιχα (Πρόγραµµα Απαλλαγής από Βίζα). 
Για λόγους ασφαλείας τα στοιχεία σας θα σταλούν πρώτα στην MENTOR 
TRAVEL SPECIALISTS για έλεγχο προτού καταχωρηθούν για την αίτηση ESTA. Σε 
περίπτωση που έχετε ταξιδέψει σε ΣΥΡΙΑ, ΙΡΑΚ, ΙΡΑΝ, ΣΟΥ∆ΑΝ, ΛΙΒΥΗ, 
ΣΟΜΑΛΙΑ, ΥΕΜΕΝΗ & ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ µετά από την 1η Μαρτίου 2011 θα 
χρειαστείτε Βίζα για τις ΗΠΑ.
6. Η ροή του προγράµµατος µπορεί να αλλάξει εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για την 
καλύτερη έκβασή του, χωρίς παραλείψεις.
7. Στις ΗΠΑ και στον Καναδά το 3κλινο/4κλινο δωµάτιο αποτελείται από δύο 
διπλά κρεβάτια.

Η ∆ΙΑΜΟΝΗ ΜΑΣ

Το New York Marriott Marquis βρίσκεται ακριβώς πάνω στην πλατεία Times 
Square , στην περιοχή των Θεάτρων και προσφέρει δωρεάν Wi-Fi και επιλογές 
για φαγητό στις εγκαταστάσεις του. Ο συναυλιακός χώρος Radio City Music Hall 
και το Rockefeller Center απέχουν 805 µέτρα από το ξενοδοχείο αυτό.Τα 
δωµάτια διαθέτουν επώνυµα κλινοσκεπάσµατα, µαρµάρινα µπάνια, τηλεοράσεις 
επίπεδης οθόνης µε εφαρµογή Netflix, ραδιόφωνα, ρολόγια iPod, τηλέφωνα, 
παροχές για τσάι/καφέ, θυρίδα ασφαλείας και σίδερο µε σιδερώστρα.Το New 
York Marriott Marquis περιλαµβάνει συνεδριακό χώρο, αίθουσα χορού Broad-
way 2,69 τετραγωνικών µέτρων, 3 εστιατόρια, lounge µε πανοραµική θέα στην 
Times Square και βεράντες. Στις ανέσεις του καταλύµατος συγκαταλέγονται: 
lounge θυρωρείου, βεστιάριο, θυρίδα ασφαλείας, µηχάνηµα ανάληψης 
µετρητών, Wi-Fi, καταστήµατα αναµνηστικών κλπ.

MR MENTOR ENSURES
• Αεροπορικά εισιτήρια µε την Turkish Airlines για Νέα Υόρκη
• ∆ύο (2) αποσκευές κατ’ άτοµο
• ∆ιαµονή στο Κεντρικότατο Ξενοδοχείο Marriott Marquis 4*sup. χωρίς πρωινό
• Τοπικοί φόροι Ξενοδοχείων (City taxes)
• Τρεις πολυδιάστατες Ξεναγήσεις µε έµπειρους και εξειδικευµένους 
Ελληνόφωνους ξεναγούς
• Ελληνόφωνη Ξενάγηση µε πούλµαν στο Βόρειο Μανχάταν
• Ελληνόφωνη Ξενάγηση µε πούλµαν στο Νότιο Μανχάταν
• ∆ΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλµατος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ.
• Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν
• ∆ΩΡΟ: Επίσκεψη στο µουσείο Μετροπόλιταν µε Ξενάγηση!!!
• Μεταφορά από και προς αεροδρόµιο/ξενοδοχείο στην Αµερική
• Έµπειρος Ελληνόφωνος ξεναγός
• 10% έκπτωση στα πολυκαταστήµατα Macy’ s
• Αχθοφορικά µιας αποσκευής κατ’ άτοµο στο ξενοδοχείο σας στη Νέα Υόρκη & 
αποθήκευσης την τελευταία µέρα
• Ταξιδιωτικός φάκελος µε χρήσιµες πληροφορίες
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
MR MENTOR SUGGESTS
• Βόλτα µε ελικόπτερο
• Dinner Cruise την παραµονή των Χριστουγέννων
• Επίσκεψη στο Woodbury Commons Outlet για τα ψώνια σας σε εξαιρετικές τιµές
• Ολοήµερη εκδροµή στην Ουάσινγκτον
• Ολοήµερη εκδροµή στην Βοστώνη

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ
ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ
(ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ)

ΤΙΜΗ: 92€

23.12
19.30

MILWAUKEE BUCKS VS BROOKLYN NETS
HIGHLIGHTHIGHLIGHT

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

20/12 Marriott Marquis
Times Square

Τιµή σε
δίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµήπαιδιού έως
12 ετών στο δωµάτιο 

των γονέων
Non Ref / Κανονική Τιµή

Tιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε 
τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή



1η Ημέρα |  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ | ΓΝΩΡΙΜΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ | ΠΥΡΓΟΣ ΑΪΦΕΛ
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 περιήγηση μας από το 
Τροκαταντερό, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
φωτογραφίσουμε τον απόλυτο Σταρ της πόλης, τον Πύργο του 
Άϊφελ, το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο του κόσμου. Συνεχίζουμε 
με την μεγαλύτερη Θριαμβική Αψίδα του κόσμου, την Αψίδα 
του Θριάμβου, την διάσημη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, 
αλλά και λεωφόρο υπερηφάνειας για την Γαλλική Δημοκρατία, 
το Γκραν Παλαί και Πτί Παλαί, εκθεσιακοί χώροι τέχνης, στη 
συνέχεια των οποίων βρίσκεται η πιο εντυπωσιακή γέφυρα του 
Αλέξανδρου του ΙΙΙ, το επιβλητικό Μέγαρο των Απομάχων, το 
υπουργείο Εξωτερικών και το Γαλλικό Κοινοβούλιο 
(Εθνοσυνέλευση). Συνεχίζουμε με την Place de la Concorde 
(πλατεία Ομονοίας), τον παλιό βασιλικό κήπο σήμερα γνωστό 
ως κήπο του Κεραμεικού, το μουσείο Ορσέ, την αριστοκρατική 
Place Vendome και το περίφημο ξενοδοχείο Ritz, την 
εντυπωσιακή Opera Garnier και την Πον Νεφ, την παλιότερη 
γέφυρα της πόλης. Θα διασχίσουμε το νησάκι Σιτέ, το ιστορικό 
κέντρο δηλαδή, αφού ουσιαστικά εκεί γεννήθηκε η πόλη, για 
να πλησιάσουμε τον πιο γνωστό καθεδρικό Ναό του κόσμου, 
την Παναγία των Παρισίων (Notre Dame de Paris), την οποία 
και θα δούμε εξωτερικά λόγω της μεγάλης ζημιάς που υπέστη 
η οροφή της. Προχωρώντας θα δούμε τη γειτονιά του Καρτιέ 
Λατέν, το ιστορικό Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και τους 
κήπους του Λουξεμβούργου, μια όαση ψυχικής και σωματικής 
ανάτασης με τα φοβερά σιντριβάνια και αγάλματα, αλλά και 
το ομώνυμο παλάτι της Μαρίας των Μεδίκων. Ακολουθεί το 
Πάνθεον, νεκρόπολη σημαντικών προσωπικοτήτων της χώρας, 
όπως του Βίκτωρος Ουγκώ, η καλλιτεχνική συνοικία του Σαιν  
Ζερμαίν με τα διάσημα καφέ les Deux magots και café de Flor, 

η πλατεία του Αγίου Σουλπικίου και η Σχολή Καλών Τεχνών. 
Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια γεμάτοι εικόνες θα 
επισκεφθούμε το πιο διάσημο μουσείο του κόσμου, το 
Λούβρο. Δεν είναι τυχαίο που το αποκαλούν «Ο παγκόσμιος 
Ναός της Τέχνης». Με την επίσημη Ελληνόφωνη ξεναγό μας 
θα περιπλανηθούμε στους μαγικούς χώρους αυτού του παλιού 
παλατιού και θα θαυμάσουμε τους θησαυρούς του. Θα την 
ακολουθήσουμε σε ένα ταξίδι εξερεύνησης, σε ένα ταξίδι 
στον χρόνο και στην ανθρώπινη δημιουργία. Φυσικά μεγάλος 
σταθμός αυτής της επίσκεψης θα είναι η ελληνική πτέρυγα , 
πυλώνας του μουσείου, με τις δύο Ελληνίδες Σταρ, τη Νίκη της 
Σαμοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου, αλλά και το τμήμα 
της ζωφόρου του Παρθενώνα με τις Εργασθίνες και τις 
μετώπες από το ιερό της αρχαίας Ολυμπίας. Συνεχίζουμε στην 
γειτονική πτέρυγα με τη Μόνα Λίζα, και άλλα έργα τέχνης που 
είναι σταθμοί στην εξέλιξη της Ιταλικής Αναγέννησης. Θα 
σταθούμε επίσης στα αριστουργήματα της Γαλλικής 
Ζωγραφικής των ζωγράφων του 18ου και 19ου αιώνα που 
«φωτίζουν» τις μεγάλες πινακοθήκες του μουσείου. 
Τελειώνοντας, επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  Αργά το 
απόγευμα ελάτε μαζί μας έτσι ώστε να κλείσει η μέρα σας με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ακολουθώντας μας προαιρετικά 
στη 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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ΔΩΡΟ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΙΣ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ 

& 
ΣΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΒΑΤΕΡΛΩ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ 
ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΟ

ΛΟΥΒΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

& ΔΩΡΟ Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ 

ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΗ DISNEYLAND

ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ



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€

279€ / 309€

599€ / 685€

249€ / 279€529€ / 579€

599€ / 649€

395€ / 439€

22/12

29/12

05/01

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
Ένα προσωπικό αντικείµενο 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

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 | 
ΜΑΝΧΑΪΜ – ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ
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 τη 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 Χαϊδελβέργη. 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 | ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ | 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 
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ΔΩΡΟ 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ
&

ΣΤΑ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ
ΤΗΣ ΑΛΣΑΤΙΑΣ



Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

309€ / 339€519€ / 569€ 649€ / 689€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
Ένα προσωπικό αντικείµενο 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
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας και η νέα χρονιά ξεκινάει με 
μία προτεινόμενη 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

5
ΗΜΕΡΕΣ
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!

ΔΩΡΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΤΗΝ ΑΜΒΕΡΣΑ!

ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
HOTEL LE BOIS 
DE BRUGES 4*!

1η Ημέρα |  ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ NYΡΕΜΒΕΡΓΗ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ | 
ΜΑΝΧΑΪΜ – ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ
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 τη 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 Χαϊδελβέργη. 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 | ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ | 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 



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

599€ / 659€ 315€ / 375€ 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 παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Ένα προσωπικό αντικείµενο 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 
εµβληµατική 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
Πρόγευμα 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 γλυπτά 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
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η σημερινή μέρα είναι 
αφιερωμένη, σε μία 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 

ΛΟΝΔΙΝΟ
Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
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πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης, όπου θα έχουμε την 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. Αρχικά θα επισκεφθούμε την πανεπιστημιούπολη του Κέιμπριτζ (Cam-
bridge). 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 Westmin-
ster 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

695€  / 759€ 465€  / 515€ 979€ / 999€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)

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Ένα προσωπικό αντικείµενο 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.  
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Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή



1η Ημέρα |  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ> και 
αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αγγλίας. Άφιξη στο 
Λονδίνο και γνωριμία με τον τοπικό συνοδό μας, που είναι 
μόνιμος κάτοικος της πόλης και είναι ο καταλληλότερος να 
μας <μυήσει> στα μυστικά της. Στο δρόμο για το ξενοδοχείο θα 
πραγματοποιήσουμε μια πρώτη περιήγηση στις 
φωταγωγημένες χριστουγεννιάτικες συνοικίες της πολης που 
μεσολαβούν μεταξύ του αεροδρομίου και του ξενοδοχείου 
μας. Στη συνέχεια θα περάσουμε  από το φημισμένο Κensing-
ton, το Knightsbridge 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 
ψηλότερο 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 γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό μουσείο, την 
περίφημη συλλογή των ελληνικών αρχαιοτήτων, στο τρίτο 
σημαντικότερο μουσείο στον κόσμο. Το βραδυ με την 
συνοδεία του ξεναγού μας μπορείτε να κάνετε έναν περίπατο 
μέχρι το Covent Garden όπου μπορείτε να πιείτε μια μπίρα 
στην βικτωριανη παμπ Lyceum Tavern στο βρετανικό μουσειο, 
η στο ατμοσφαιρικό bistrot restaurant Neptune με τα υπέροχα 
θαλασσινά ή να πάρετε δείπνο σε κάποιο από τα υπέροχα art 
deco μικρά εστιατόρια του Covent Garden οπως το Balthazar  
ή το Tuttons η ακόμη και το καλύτερο καφέ της πολης το 
Delaney στο Αldwych. Απολαύσετε ένα κοκτέϊλ στο roof 
garden του Me  London ή ένα από τα περίφημα cocktails του 
Dandelyan στο Sea Containers σε μια από τος πιο 
φαντασμαγορικές όχθες του Τάμεση.

2η Ημέρα | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΛΟΝΔINΟ | ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ GREENWICH 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα μπορείτε να 
ακολουθήσετε την προαιρετική μας εκδρομή στο ανατολικό 
Λονδίνο. Θα ταξιδέψουμε κατά μήκος του Τάμεση, 

επισκεπτόμενοι  τις πασίγνωστες γέφυρες London Bridge και 
Tower Bridge, πριν περάσουμε στα Docklands, για να 
περπατήσουμε στα βήματα του Jack του αντεροβγάλτη. Η 
ξενάγηση μας προσφέρει φαντασμαγορικές όψεις του 
Λονδίνου, περνώντας από πολλά ιστορικά αξιοθέατα, 
βλέποντας επίσης τη νέα οικιστική περιοχή των Docklands και 
του Canary Wharf μέχρι το Greenwich. Στο γραφικό 
Γκρήνουιτς, λίκνο της ιστορίας της βρετανικής ναυτιλίας, 
φιλοξενείται το Βασιλικό Αστεροσκοπείο καθώς και το 
Ναυτικό μουσείο. Μετα την επιστροφή, μπορείτε να διαθέσετε 
τον χρόνο σας στην πόλη και με τος προτασεις του τοπικού 
μας συνοδού να επισκεφτείτε τα μέρη που εσείς θέλετε 
ιδιωτικα. Η δικη μας πρόταση είναι να επισκεφθείτε 
προαιρετικά το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Madame 
Tussaud’s, το περίφημο ενυδρείο του Λονδίνου, ή τον 
πασίγνωστο τροχό της χιλιετηρίδας, το London Eye.

ΛΟΝΔΙΝΟ 
4

ΗΜΕΡΕΣ

18 

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ, ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ



3η Ημέρα | ΟΞΦΟΡΔΗ | ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ
Σήμερα ακολουθήστε μας σε μια ολοήμερη προαιρετική εκδρομή σε μια από τις κοντινές στο Λονδίνο κομητείες. Aφού 
διασχίσουμε την κομητεία του Μπακιγχαμσαιρ, πρώτος μας σταθμός θα είναι η Οξφόρδη, πασίγνωστη πανεπιστημιούπολη, 
θεμέλιο της Αγγλοσαξονικής εκπαίδευσης και σκέψης. Θα επισκεφθούμε κολλέγια όπως το Balliol, που απο το 1263 έχει τη φήμη 
των πιο πολιτικά ενεργών φοιτητών, έως το πασίγνωστο από τις ταινίες του Harry Potter, Christchurch College. Στη συνέχεια, 
διασχίζοντας τα χωριά των Cotswolds, το χαρακτηριστικότερο δείγμα της Αγγλικής επαρχίας, στην περιοχή των Μidlands, το 
Enstone, το Woodstock με την έδρα του δούκα του Marlborough, το Shipston on Stour θα φτάσουμε στο πανέμορφο και 
γραφικό Στρατφορντ απον Ειβον, χτισμένο στις όχθες του Avon, την πόλη που γεννήθηκε ο θεατροφιλόσοφος Σαίξπηρ. Οι 
γραφικες οχθες της ποταμού τα βικτωριανα σοκάκια, τα ξυλόγλυπτα σπίτια που χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα, η εκκλησία 
της Αγιας Τριαδας, οπου έχει ταφεί ο Σαιξπηρ, θα αποτελέσουν σημεία αναφορας της επισκεψης μας. Αξίζει ένας περίπατος 
στα μικρά στενά σοκάκια, με τα χαρακτηριστικά σπίτια ή μια επίσκεψη στο γενέθλιο σπίτι του Σαίξπηρ και το Βασιλικό θέατρο. 
Εμείς θα σας προτείνουμε να γευματίσετε σε κάποιο τοπικό εστιατόριο ή παμπ της γραφικής πόλης.

4η Ημέρα | ΛΟΝΔΙΝΟ | ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΟΥΙΝΔΣΟΡ | ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
Παίρνουμε ένα καλό πρόγευμα 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 χαθουμε στους ατελειωτους 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 σκεπαστη 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. Το μεσημέρι θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο για  την μεταφορα στο αεροδρόμιο και 
την πτήση της αναχώρησης για την Θεσσαλονίκη.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

569€  / 639€ 419€  / 489€ 819€ / 889€05/01 Holiday Inn Bloomsbury 4*

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

05/01
06.10-07.40

Θεσσαλονίκη-Λονδίνο
08/01

16.05-21.15
Λονδίνο-Θεσσαλονίκη

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air ( STN )

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Ένα προσωπικό αντικείµενο 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

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

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή



Η ΒΙΕΝΝΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ Η 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ Η ΙΔΑΝΙΚΗ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΑ ΠΑΛΑΤΙΑ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΜΕΓΑΛΑ 
ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΦΕ, ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ, ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΙΜΗ 
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ Η ΣΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΠΟΛΗ. 

 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 
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 (δεν περιλαμβάνεται 
περιήγηση)! 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, διανυκτέρευση.

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 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ BIENNH
5
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

22 & 24
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΜΑΣ, ΝΑ 
ΖΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΚΡΙΝΤΣΙΧ ΣΕ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΟ 
ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ NEUSTIFT 

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΟ ΚΟΝΣΕΡΤΟ. ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΔΙΑΦΟΡΑ CONCERT HALLS. ΣΑΣ ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΜΕ 
ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΑΣ ΧΡΟΝΟ



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.

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 5 Ηµέρες | 4 ∆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

415€  / 465€ 559€ / 599€

459€ / 489€ 649€ / 699€

545€ / 595€

295€  / 345€

345€ / 389€

395€ / 445€ 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

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

449€  / 499€ 669€ / 725€

465€ / 525€

315€  / 349€

345€ / 375€ 695€ / 759€

24/12

MAXX
by Steigenberger Hotel 4*

ARCOTEL
Wimberger Vienna 4*

24/12 
16.00-16.50

Θεσσαλονίκη- Βιέννη

28/12 
15.10-17.50

Βιέννη-Θεσσαλονίκη

Αεροπορική Εταιρία
AUSTRIAN

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή



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. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

2η Ημέρα | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για την περιήγηση 
της Βιέννης. 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 | 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 
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.

 

CITY BREAK
ΒΙΕΝΝΗ 4

ΗΜΕΡΕΣ
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4η 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

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

349€ / 395€ 269€ / 299€27/12 Mercure Wien Westbahnof 4*

27/12
18.35-19.20

Θεσσαλονίκη-Bιέννη

30/12
12.30-15.15

Βιέννη-Θεσσαλονίκη

Αεροπορική Εταιρία
AUSTRIAN

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

499€ / 549€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

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



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. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

2η Ημέρα | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για την περιήγηση 
της Βιέννης. 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 | 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 

ΔΩΡΟ
 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 

ΤΗΣ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ

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 
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 (δεν περιλαμβάνεται 
περιήγηση)! 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, διανυκτέρευση.

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 
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.

6
ΗΜΕΡΕΣ
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4η Ημέρα | ΒΙΕΝΝΗ | ΜΕΛΚ | ΒΑΧΑΟΥ | ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ |  ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ STUHLECK
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. E
πιστροφή 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

519€  / 569€ 839€ / 909€

565€  / 615€

329€  / 409€

369€  / 415€ 839€ / 909€

30/12
Austria Trend Hotel Doppio 4*

Mercure Wien Westbahnof 4*
Superior Rooms

6 Ηµέρες | 5 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Ένα προσωπικό αντικείµενο 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.

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή



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 
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 (δεν περιλαμβάνεται 
περιήγηση)! 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, διανυκτέρευση.

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 
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. 

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ
5

ΗΜΕΡΕΣ

26

ΔΩΡΟ
 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 

ΤΗΣ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ



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
Ένα προσωπικό αντικείµενο 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

349€  / 399€

375€ / 429€

515€ / 579€

269€  / 299€

315€ / 345€

355€ / 395€

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

519€ / 579€

619€ / 685€

745€ / 815 €

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή



Από αρχές του 20ου αιώνα υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα 
σημεία συνάντησης στην ανατολική Ευρώπη, καλλιτεχνών που 
εκπροσωπούσαν όλα τα είδη τέχνης. Το βράδυ σας 
προτείνουμε μία κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη, παρέα με 
τη συνοδεία του ξεναγού μας και ένα ποτήρι σαμπάνια. 
Θαυμάζοντας εν πλω τα φωταγωγημένα κτίρια της πόλης, 
καλείστε να αφήσετε την μαγική αυτή πόλη να σας σαγηνεύσει 
με την απαράμιλλή ομορφιά της.

3η Ημέρα |  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ | 
CITY PARK
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ημέρα μας με μία 
πανέμορφη εκδρομή. Αναχώρηση για την γραφική διαδρομή 
στην Καμπή του Δούναβη. Πρώτος σταθμός το χωριό των 
καλλιτεχνών, ο Αγ. Ανδρέας, με τα γραφικά σοκάκια και τα 
όμορφα τουριστικά καταστήματα, η περιοχή φημίζεται για τα 
καλά κρασιά. Συνεχίζουμε για το Βίσσεγκραντ, το ιστορικό 
αξιοθέατο της μαγευτικής Καμπής του Δούναβη. Από το 
άλλοτε λαμπρό και φημισμένο ανά την Ευρώπη βασιλικό 
ανάκτορο του, σώζονται μόνο λίγα ερείπια, η αναγεννησιακού 
ρυθμού επίσημη αυλή υποδοχής αναστηλώθηκε με βάση τα 
παλιά σχέδια. Ακολουθεί βόλτα στην πρώτη πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας, το Έστεργκομ. Θα διασχίσουμε τη γέφυρα που 
ενώνει τις δύο όχθες του Δούναβη, την Ουγγαρία με την 
Σλοβακία, για να περάσουμε στην πόλη Στούροβο της 
Σλοβακίας, από όπου θα απολαύσουμε το θέαμα, που 
προσφέρει ο Δούναβης και θα εντυπωσιαστούμε από τον Άγιο 
Στέφανο, φωτισμένο στον απέναντι λόφο της Ουγγαρίας. 
Επιστροφή το μεσημέρι στη Βουδαπέστη, όπου διασχίζοντας 
την οδό Αντράσυ με τα επιβλητικά πολυτελή κτήρια θα 
καταλήξουμε στην πλατεία Ηρώων και στο City Park.  Εκεί θα 
περάσουμε χρόνο με την καθοδήγηση του αρχηγού μας όπου 
μπορείτε να διαλέξετε από πληθώρα επιλογών το τι επιθυμείτε 
να επισκεφθείτε. Στο City Park βρίσκεται το παλαιότερο 
ζωολογικό πάρκο της Ουγγαρίας, το οποίο φιλοξενεί 1.072 
διαφορετικά είδη. Το μουσείο καλών τεχνών, του οποίου η 
συλλογή αποτελείται από διεθνή τέχνη, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των περιόδων ευρωπαϊκής 
τέχνης, και περιλαμβάνει περισσότερα από 100.000 τεμάχια. 
Η συλλογή του Μουσείου χωρίζεται σε έξι τμήματα: 
αιγυπτιακό, αρχαίο, γκαλερί παλαιάς γλυπτικής, γκαλερί 
παλαιάς ζωγραφικής, μοντέρνα συλλογή και γραφική συλλογή. 
Το κάστρο Βάϊνταχουνιαντ, χτισμένο το 1896 και σχεδιασμένο 
από τον Ignac Alpar. Σήμερα εντός του κάστρου στεγάζεται το 
μεγαλύτερο μουσείο γεωργίας στην Ευρώπη. Επίσης για τους 
πιο ρομαντικούς έχουμε να προτείνουμε μία βόλτα στη πίστα 
πατινάζ, η οποία λειτουργεί στη λίμνη του Πάρκου. Το βράδυ 
επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

ΔΩΡΟ 
ΕΚΔΡΟΜΗ

ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ
ΧΩΡΙΑ 

&

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

ΣΤΗ ΦΩΤΑΓΩΓΗΜΕΝΗ

ΠΟΛΗ

1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ BY NIGHT
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 ξεκινήσουμε μία 
περιήγηση By Night έτσι ώστε να πάρουμε μία πρώτη γεύση 
από την πανέμορφη φωταγωγημένη πόλη. Θα ξεκινήσουμε 
από την οδό Rákóczi, θα δούμε το Hotel Astoria, την γέφυρα 
της Ελισάβετ, το βασιλικό ανάκτορο της Βούδας, την γέφυρα 
των Λεόντων, την Εβραϊκή συναγωγή, την ακαδημία φυσικών 
επιστημών και το Κοινοβούλιο. Άφιξη στο ξενοδοχείο το 
βράδυ και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. 

2η Ημέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε 
την ξενάγηση της πόλης από την Πλατεία των Ηρώων, το 
μνημείο της χιλιετίας, το κτίριο του Κοινοβουλίου του 19ου 
αιώνα, και τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, που είναι η 
μεγαλύτερη εκκλησία της Ουγγαρίας.  Συνεχίζουμε στο πιο 
συγκινητικό αξιοθέατο της πόλης, Τα «Παπούτσια του 
Δούναβη» που έχουν φιλοτεχνηθεί από τον σκηνοθέτη Can 
Togay και τον γλύπτη Gyula Pauer. Το μνημείο αυτό βρίσκεται 
δίπλα στη γέφυρα των Αλυσίδων που ενώνει την Πέστη και τη 
Βούδα, παράλληλα στον ποταμό και είναι αφιερωμένο στη 
μνήμη των 550.000 Ούγγρων, που έχασαν τη ζωή τους το 1944 
– 1945. Χιλιάδες από τους Ούγγρους πυροβολήθηκαν δίπλα 
στην όχθη από συμπατριώτες τους, οι οποίοι είχαν 
συνεργαστεί με τους Ναζί. Μεταφερόμαστε στον Πύργο των 
Ψαράδων που κτίστηκε το 1905 για διακοσμητικούς σκοπούς 
και βρίσκεται κοντά στην εκκλησία του Αγ. Ματθαίου στην 
περιοχή του κάστρου. Αυτή η εκκλησία είναι επίσης γνωστή ως 
η εκκλησία της Κυράς. Βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής 
του κάστρου και κτίστηκε το 13ο αιώνα. Επίσης θα δούμε το 
Κάστρο του Λόφου που υψώνεται 48 μέτρα πάνω από το 
Δούναβη, χτίσθηκε από τους Βούρκους της Αυστρίας του 
1850-1854 με σκοπό να ελέγχουν την πόλη μετά την αναστολή 
της Ουγγρικής επανάστασης για την ανεξαρτησία. Σε αυτό το 
λόφο ιδρύθηκε η πόλη της Βουδαπέστης. Καταλήγουμε την 
ξενάγηση μας στον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης την Vaci 
Uca.  Το απόγευμα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το New 
York Café το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 500μ. από τα 
ξενοδοχεία διαμονής μας. Το Cafe New York άνοιξε τις πόρτες 
του το 1894 και χαρακτηρίστηκε ως «το ομορφότερο καφέ του 
κόσμου» αφού με τη μπαρόκ διακόσμηση του, με μάρμαρο, 
μπρούτζο, βελούδο καιμετάξι έμοιαζε με δωμάτιο παλατιού. 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
5

ΗΜΕΡΕΣ
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤH ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΗ



4η Ημέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και σήμερα σας προτείνουμε μία μαγευτική ημερήσια εκδρομή. Αναχώρηση νωρίς το πρωί για την 
Αυστριακή πρωτεύουσα, την αυτοκρατορική Βιέννη. Στην περιήγησή μας θα δούμε 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. Συνεχίζοντας θα 
επισκεφθούμε την πλατεία Καρόλου όπου βρίσκεται ο ομώνυμος Ναός του Αγίου Καρόλου Βορρομαίου και το Μέγαρο του 
Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής και εισερχόμαστε στην περίφημη Ρίνγκστρασσε. 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. 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 «γκλουβαϊν» ή «πουνς»» και γευτείτε ψητά λουκάνικα, κάστανα ή καιζερσμαρν από τα 
αυτοκρατορικά γλυκίσματα. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Βουδαπέστη.

5η Ημέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο 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

455€  / 515€ 639€ / 699€

485€ / 539€

255€  / 349€

325€ / 369€ 679€ / 725€

23/12

Ibis Styles Budapest
City Center 3*

Hotel Nemzeti Budapest
Mgallery 4*

5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

23/12 
19.15-19.50

Θεσσαλονίκη-Βουδαπέστη 

27/12 
14.05-16.40

Βουδαπέστη-Θεσσαλονίκη
 

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Ένα προσωπικό αντικείµενο 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!
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ΔΩΡΟ 

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΑ

 ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ
ΧΩΡΙΑ 

1η Ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ 
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Μακεδονία όπου θα 
συναντήσετε τον εκπρόσωπο του γραφείου μας. Έπειτα από 
την απαραίτητη διαδικασία του ελέγχου αναχωρούμε για τη 
Βουδαπέστη. Θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση της πόλης από 
την Πλατεία των Ηρώων, το μνημείο της χιλιετίας, το κτίριο του 
Κοινοβουλίου του 19ου αιώνα, και τον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Στεφάνου, που είναι η μεγαλύτερη εκκλησία της 
Ουγγαρίας.  Συνεχίζουμε στο πιο συγκινητικό αξιοθέατο της 
πόλης, Τα «Παπούτσια του Δούναβη» που έχουν φιλοτεχνηθεί 
από τον σκηνοθέτη Can Togay και τον γλύπτη Gyula Pauer. Το 
μνημείο αυτό βρίσκεται δίπλα στη γέφυρα των Αλυσίδων που 
ενώνει την Πέστη και τη Βούδα, παράλληλα στον ποταμό και 
είναι αφιερωμένο στη μνήμη των 550.000 Ούγγρων, που 
έχασαν τη ζωή τους το 1944 – 1945. Χιλιάδες από τους 
Ούγγρους πυροβολήθηκαν δίπλα στην όχθη από 
συμπατριώτες τους, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με τους Ναζί. 
Μεταφερόμαστε στον Πύργο των Ψαράδων που κτίστηκε το 
1905 για διακοσμητικούς σκοπούς και βρίσκεται κοντά στην 
εκκλησία του Αγ. Ματθαίου στην περιοχή του κάστρου. Αυτή η 
εκκλησία είναι επίσης γνωστή ως η εκκλησία της Κυράς. 
Βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής του κάστρου και κτίστηκε 
το 13ο αιώνα. Επίσης θα δούμε το Κάστρο του Λόφου που 
υψώνεται 48 μέτρα πάνω από το Δούναβη, χτίσθηκε από τους 
Βούρκους της Αυστρίας του 1850-1854 με σκοπό να ελέγχουν 
την πόλη μετά την αναστολή της Ουγγρικής επανάστασης για 
την ανεξαρτησία. Σε αυτό το λόφο ιδρύθηκε η πόλη της 
Βουδαπέστης. Καταλήγουμε την ξενάγηση μας στον πιο 
εμπορικό δρόμο της πόλης την Vaci Uca.  Το απόγευμα σας 
προτείνουμε να επισκεφθείτε το New York Café το οποίο 
βρίσκεται σε απόσταση 500μ. από τα ξενοδοχεία διαμονής 
μας. Το Cafe New York άνοιξε τις πόρτες του το 1894 και 
χαρακτηρίστηκε ως «το ομορφότερο καφέ του κόσμου» αφού 
με τη μπαρόκ διακόσμηση του, με μάρμαρο, μπρούτζο, 
βελούδο καιμετάξι έμοιαζε με δωμάτιο παλατιού.  Από αρχές 
του 20ου αιώνα υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα σημεία 
συνάντησης στην ανατολική Ευρώπη, καλλιτεχνών που 
εκπροσωπούσαν όλα τα είδη τέχνης. Το βράδυ σας 
προτείνουμε μία κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη, παρέα με 
τη συνοδεία του ξεναγού μας και ένα ποτήρι σαμπάνια. 
Θαυμάζοντας εν πλω τα φωταγωγημένα κτίρια της πόλης, 
καλείστε να αφήσετε την μαγική αυτή πόλη να σας σαγηνεύσει 
με την απαράμιλλή ομορφιά της.

2η Ημέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και σήμερα σας προτείνουμε μία 
μαγευτική ημερήσια εκδρομή. Αναχώρηση νωρίς το πρωί για 
την Αυστριακή πρωτεύουσα, την αυτοκρατορική Βιέννη. Στην 
περιήγησή μας θα δούμε 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. 
Συνεχίζοντας θα επισκεφθούμε την πλατεία Καρόλου όπου 
βρίσκεται ο ομώνυμος Ναός του Αγίου Καρόλου Βορρομαίου 
και το Μέγαρο του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής και 
εισερχόμαστε στην περίφημη Ρίνγκστρασσε. 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. 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 «γκλουβαϊν» ή 
«πουνς»» και γευτείτε ψητά λουκάνικα, κάστανα ή καιζερσμαρν 
από τα αυτοκρατορικά γλυκίσματα. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στη Βουδαπέστη.

3η Ημέρα |  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ | 
CITY PARK
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ημέρα μας με μία 
πανέμορφη εκδρομή. Αναχώρηση για την γραφική διαδρομή 
στην Καμπή του Δούναβη. Πρώτος σταθμός το χωριό των 
καλλιτεχνών, ο Αγ. Ανδρέας, με τα γραφικά σοκάκια και τα 
όμορφα τουριστικά καταστήματα, η περιοχή φημίζεται για τα 
καλά κρασιά. Συνεχίζουμε για το Βίσσεγκραντ, το ιστορικό  
αξιοθέατο της μαγευτικής Καμπής του Δούναβη. Από το 
άλλοτε λαμπρό και φημισμένο ανά την Ευρώπη βασιλικό 
ανάκτορο του, σώζονται μόνο λίγα ερείπια, η αναγεννησιακού 
ρυθμού επίσημη αυλή υποδοχής αναστηλώθηκε με βάση τα 
παλιά σχέδια. Ακολουθεί βόλτα στην πρώτη πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας, το Έστεργκομ. Θα διασχίσουμε τη γέφυρα που 
ενώνει τις δύο όχθες του Δούναβη, την Ουγγαρία με την 
Σλοβακία, για να περάσουμε στην πόλη Στούροβο της 
Σλοβακίας, από όπου θα απολαύσουμε το θέαμα, που 
προσφέρει ο Δούναβης και θα εντυπωσιαστούμε από τον Άγιο 
Στέφανο, φωτισμένο στον απέναντι λόφο της Ουγγαρίας. 
Επιστροφή το μεσημέρι στη Βουδαπέστη, όπου διασχίζοντας 
την οδό Αντράσυ με τα επιβλητικά πολυτελή κτήρια θα 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Η ΣΑΓΗΝΕΥΤΙΚΗ ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΗ
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καταλήξουμε στην πλατεία Ηρώων και στο City Park.  Εκεί θα περάσουμε χρόνο με την καθοδήγηση του αρχηγού μας όπου 
μπορείτε να διαλέξετε από πληθώρα επιλογών το τι επιθυμείτε να επισκεφθείτε. Στο City Park βρίσκεται το παλαιότερο 
ζωολογικό πάρκο της Ουγγαρίας, το οποίο φιλοξενεί 1.072 διαφορετικά είδη. Το μουσείο καλών τεχνών, του οποίου η συλλογή 
αποτελείται από διεθνή τέχνη, συμπεριλαμβανομένων όλων των περιόδων ευρωπαϊκής τέχνης, και περιλαμβάνει περισσότερα 
από 100.000 τεμάχια. Η συλλογή του Μουσείου χωρίζεται σε έξι τμήματα: αιγυπτιακό, αρχαίο, γκαλερί παλαιάς γλυπτικής, 
γκαλερί παλαιάς ζωγραφικής, μοντέρνα συλλογή και γραφική συλλογή. Το κάστρο Βάϊνταχουνιαντ, χτισμένο το 1896 και 
σχεδιασμένο από τον Ignac Alpar. Σήμερα εντός του κάστρου στεγάζεται το μεγαλύτερο μουσείο γεωργίας στην Ευρώπη. 
Επίσης για τους πιο ρομαντικούς έχουμε να προτείνουμε μία βόλτα στη πίστα πατινάζ, η οποία λειτουργεί στη λίμνη του Πάρκου. 
Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

4η Ημέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο 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

345€  / 395€ 419€ / 479€

379€ / 425€ 449€ / 499€

459€ / 515€

199€  / 245€

229€ / 269€

329€ / 375€ 699€ / 759€

27/12

Marmara 4*
Κεντρικό

Up 4*
Κεντρικό

Áurea Ana Palace 5*

4 Ηµέρες | 3 ∆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 παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Ένα προσωπικό αντικείµενο 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!

31



ΙΔΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ 

ΠΤΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ 
ΠΕΡΙΤΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΩΡΟ Η ΕΚΔΡΟΜΗ

ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ 
ΧΩΡΙΑ

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
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και 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
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε τη μέρα μας μία 
εξαιρετική ημερησία 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». 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 
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». 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 
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 

SPECIAL ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ |  BIENNH
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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!33

Ξενοδοχείο Βουδαπέστη  Ξενοδοχείο Βιέννη   Τιµή κατ’ άτοµο  Τιµή παιδιού εως 12 ετών

Ibis Heroes Square 3*   Mercure Wien Westbahnhof 4*    549 / 599 379 / 419

Marmara 4*  Mercure Wien Westbahnhof 4*    579 / 639 399 / 445

Ibis Heroes Square 3*  Arcotel Wimberger 4*   

Ξενοδοχείο Βιέννη  Ξενοδοχείο Βουδαπέστη Τιµή κατ’ άτοµο Τιµή παιδιού εως 12 ετών

Ibis Wien Mariahilf 3* Ibis Heroes Square 3*     335 / 389 199 / 245

Ibis Wien Mariahilf 3* Marmara 4*     349 / 399 215 / 259

Austria Trend Ananas 4* Ibis Heroes Square 3*     369 / 425 229 / 275

Austria Trend Ananas 4* Marmara 4*     389 / 449 239 / 289

Austria Trend Ananas 4* Mystery 5*     449 / 499 255 / 299

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιλαµβάνονται:
Ασφάλιση
Αεροπορικά εισιτήρια
Ένα προσωπικό αντικείµενο
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

3 ∆ιανυκτερεύσεις 2 ∆ιανυκτερεύσεις Νon Ref/Kανονική Νon Ref/Kανονική

Νon Ref/Kανονική Νon Ref/Kανονική2 ∆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

595 / 665

615 / 669 465 / 525

455 / 519

Arcotel Wimberger 4* Marmara 4*

ΣTO 5ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η 4Η ΗΜΕΡΑ

ΤΟ 5ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ



1η Ημέρα |  ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΑΧΟ | ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ >, γνωριμία με 
το συνοδό μας, έλεγχος εισιτηρίων και απευθείας πτήση για το 
αεροδρόμιο Μέμινγκεν στο Μόναχο. Άφιξη στην 
κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα της Βαυαρίας και ξεκινάμε την 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Το Μόναχο θα σας συνεπάρει με 
την πλούσια ιστορία, τα φημισμένα μουσεία και φυσικά την 
μπύρα που ρέει άφθονη! Στη βόλτα μας θα δούμε το στάδιο 
Allianz Arena, όπου αποτελεί έδρα της ομάδας της Μπάγερν 
Μονάχου με τα 2874 φουσκωτά πάνελ που περιβάλλουν το 
στάδιο και αλλάζουν χρώμα ανάλογα με την ομάδα που 
αγωνίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή. Στη συνέχεια μεταφορά 
στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια. Για το 
βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε μια από τις πολλές 
βαυαρικές μπυραρίες και να δοκιμάσετε τοπικής παραγωγής 
μπύρα.

2η Ημέρα | ΜΟΝΑΧΟ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην πρωτεύουσα την 
Βαυαρίας και γενέτειρα πόλη της γιορτής του Oktoberfest. Η 
ξενάγηση θα ξεκινήσει στην πλατεία Marienplatz, όπου υπήρξε 
η κεντρική πλατεία της πόλης από τον 12ο αιώνα και στεγάζει 
το εντυπωσιακό νέο-γοτθικό δημαρχείο Neue Rathaus και το 
διάσημο ρολόι Glockenspiel του δημαρχείου που 
συγκεντρώνει πλήθη επισκεπτών. Στη συνέχεια θα περάσουμε 
από το πάρκο Englischer Garten στο κέντρο της πόλης και 
στην παλιά πόλη για να θαυμάσουμε αξιοθέατα, όπως τους 
γοτθικούς καθεδρικούς ναούς Fraunkirche με τρούλους που 
υψώνονται στα 99 μέτρα και τον ναό Kirche St. Peter ή αλλιώς 
όπως τον αποκαλούν οι ντόπιοι “Γερο-Πέτρος” , όπου 
χαρακτηρίζεται ο παλαιότερος ναός της πόλης. Για να 
απολαύσει κανείς την πιο εντυπωσιακή θέα της πόλης μπορεί 
να δοκιμάσει να ανέβει τα 300 σκαλιά του συγκεκριμένου 
ναού και να βρεθεί στην κορυφή. Ακόμη, θα δούμε την παλιά 
πόλη, αλλά και την Όπερα του Μονάχου, όπου ιδρύθηκε το 
1953. Στο τέλος της ξενάγησης θα δούμε εξωτερικά το 
ολυμπιακό πάρκο που χτίστηκε με αφορμή τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 1972 και παραμένει σήμερα απ’ τα κορυφαία 
αξιοθέατα του Μονάχου. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της 
πόλης, την Μαριενπλατς με το παλιο και νέο Δημαρχείο και 
αναχώρηση για την παραμυθένια πόλη του Ρέγκενσμπουργκ, 
μια από τις παλαιότερες πόλεις της Γερμανίας, καθώς 
ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους το 179 μ.Χ και είναι γνωστή για τα 

πολλά μεσαιωνικά κτίρια. Στη βόλτα μας στην πόλη, θα 
θαυμάσουμε κτίρια και κατασκευές χτισμένα τον 12ο και 13ο 
αιώνα, όπως την πέτρινη γέφυρα με τις 16 αψίδες που 
απλώνεται πάνω από το ποτάμι, την παλιά αγορά, το 
δημαρχείο, αλλά και τον περίφημο καθεδρικό ναό με την 
πλατεία του. Ελεύθερος χρόνος στα σοκάκια της παλαιάς 
πόλης για φαγητό. Τελειώνοντας, αναχώρηση για τη 
Νυρεμβέργη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ 
χρόνος ελεύθερος να δείτε την φωταγωγημένη πόλη.

3η Ημέρα | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην 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. Το βράδυ ελεύθερος 
χρόνος να νιώσετε τον παλμό της πόλης που σφύζει από ζωή.

4η Ημέρα |  ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια από τις ομορφότερες και 
γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, τη Χαιδελβέργη. Μια 
πόλη η οποία υπήρξε το κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

6 + 1
ΗΜΕΡΕΣ
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ΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΝΑΧΟ, ΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗ 
ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΟΥΚΛΙΣΤΙΚΗ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ ΚΑΙ ΚΟΛΩΝΙΑ, ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΩΣ ΔΕΝ ΦΑΝΤΑΣΤΗΚΑΤΕ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ.

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΙΣ 22/12 ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ.

 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

675€ / 709€ 895€ / 939€579€ / 599€22/12

LEONARDO CITY EAST 4*
Μόναχο

NOVOTEL AM 
MESSEZENTRUM 4*

Νυρεµβέργη

LEONARDO HEIDELBERG 4*
Χαϊδελβέργη

MERCURE SEVERINSHOF 4*
Κολωνία

7 Ηµέρες | 6 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη-Μέµινγκεν

18:05-19:15

Ντίσελντορφ (Bεέτσε)
Θεσσαλονίκη

09:05-12:30

 

Αεροπορική Εταιρία
Wizz Air / Ryan Air

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Ένα προσωπικό αντικείµενο ανά άτοµο
και µία αποσκευή 20kg ανά 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

Oι χριστουγεννιάτικες αγορές που 
θα συναντήσετε είναι το ιδανικό 
σηµείο για το insta story σας!

και διαθέτει το παλαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας ιδρυμένο το 1386. Στην περιήγησή μας, 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. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Το βράδυ σας προτείνουμε να δοκιμάσετε το παραδοσιακό σνίτσελ, τοπικής παραγωγής.

5η Ημέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ | ΒΟΝΝΗ | ΚΟΛΩΝΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την αυτοκρατορική πόλη της Φρανκφούρτης, που αποτελεί ένα σημαντικό εμπορικό και 
οικονομικό κέντρο. Ο ορίζοντας της πόλης, που κυριαρχείται από το μεγάλο σύμπλεγμα πολυώροφων κτιρίων στην τραπεζική 
συνοικία, έχει μια ξεχωριστή γεύση της Βόρειας Αμερικής, κερδίζοντας τη Φρανκφούρτη με τα ψευδώνυμα "Μανχάτταν’’ και 
"Σικάγο". Στη βόλτα μας θα δούμε το ναό του  Αγίου Βαρθολομαίου που δεσπόζει επιβλητικά με ύψος 95 μέτρων, το κέντρο της 
παλιάς πόλης, το Römerberg στο κέντρο του οποίου βρίσκεται η Κρήνη Δικαιοσύνης, το παλαιό δημαρχείο, το νέο δημαρχείο 
και θα έχουμε χρόνο για καφέ. Συνεχίζουμε για την αιστοκρατική Βόννη που θα σας «κλέψει» την καρδιά. Αποτελεί μία από τις 
αρχαιότερες πόλεις της χώρας  και αποτέλεσε την πρωτεύουσα της Δυτικής Γερμανίας μέχρι το 1990. Το σημερινό σύνταγμα της 
Γερμανίας κηρύχθηκε στη Βόννη το 1949 και πολλά υπουργεία της κυβέρνησης εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη. Θα 
έχουμε χρόνο στο κέντρο της και στη συνέχεια αναχωρούμε για την κουκλίστικη Κολωνία, που συνδυάζει μοναδικά την ιδέα του 
παλιού με το μοντέρνο και αποτελεί μία από τις εντυπωσιακότερες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης που καταφέρνουν να 
ταιριάξουν τόσο αρμονικά τον μεσαιωνικό τους χαρακτήρα με τους γρήγορους ρυθμούς ενός υπερσύγχρονου προορισμού. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ περπατήστε στο κέντρο και δείτε από κοντά, γιατί η πόλη είναι 
παγκοσμίως γνωστή για την χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα που είναι διάχυτη παντού.

6η Ημέρα | ΚΟΛΩΝΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην  πρωτεύουσα των χριστουγεννιάτικων αγορών. Την περίοδο των γιορτών 
ολόκληρη η πόλη μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο εορταστικό πανήγυρι, ανάβοντας χιλιάδες φωτάκια και πλημμυρίζοντας από 
υπέροχες μυρωδιές, τη στιγμή που το κόκκινο ζεστό κρασί ρέει άφθονο σε όλες τις γωνιές. Θα δούμε τον καθεδρικό ναό, που 
θεωρείται το πιο διάσημο αξιοθέατο ολόκληρης της Γερμανίας και ένα από τα πιο καθηλωτικά και ιστορικά κτίρια στην Ευρώπη. 
Ο καθεδρικός ναός της Κολωνίας, διάσημος απλά ως «The Dom», έχει αναδειχθεί σε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO από το 1996 και προσελκύει πάνω από 20.000 επισκέπτες σε ημερήσια βάση όλες τις εποχές του έτους. Ο 
πανέμορφος ναός γοτθικού ρυθμού έχει ύψος 157 μέτρα και είναι επίσημα η πιο ψηλή εκκλησία με δίδυμα καμπαναριά σε 
ολόκληρο τον κόσμο, η δεύτερη ψηλότερη εκκλησία στην Ευρώπη και η τρίτη ψηλότερη στον πλανήτη, εξακολουθώντας να 
μαγεύει τους ταξιδιώτες από το 1880, έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η κατασκευή της, μέχρι τις μέρες μας. Στον ελεύθερο 
χρόνο σας μην ξεχάσετε να πάρετε για δώρο το εμβληματικό άρωμα της πόλης, καθώς στην Κολωνία παρασκευάζεται η 
κολώνια 4711 από το 1799 και φτιάχνεται με την ίδια ακριβώς «μυστική» αναλογία συστατικών για πάνω από 200 χρόνια. Το 
βράδυ περπατήστε στην αγορά στο καθεδρικό ναό και δοκιμάστε ένα ποτήρι γεμάτο δροσερή μπύρα Kölsch, το πιο διάσημο, 
παραδοσιακό «έδεσμα» της πόλης.

7η Ημέρα | ΚΟΛΩΝΙΑ | ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Νωρίς το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
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Η ΕΛΒΕΤΙΑ, ΟΜΟΡΦΗ ΣΑΝ ΚΑΡΤ-ΠΟΣΤΑΛ, ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕΙ! ΘΑ ΜΑΓΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΑΛΠΙΚΟ ΤΟΠΙΟ,
ΤΙΣ ΠΑΝΕΜΟΡΦΕΣ ΛΙΜΝΕΣ, ΤΙΣ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΕΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΟΥΣ 

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ, ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΗ 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΤΟ ΔΙΠΤΥΧΟ «ΤΥΡΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ»! ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΙΠΟΝ,

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΗΝ Β.ΙΤΑΛΙΑ, ΤΟ ΜΙΛΑΝΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΜΕΙΝΕΙ ΑΞΕΧΑΣΤΟ!

 

ΔΩΡΟ 

ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ 

ΜΟΝΤΡΕ 
& 

ΤΗΝ ΚΟΥΚΛΙΣΤΙΚΗ 
ΛΟΥΚΕΡΝΗ

1η Ημέρα |  ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ | ΛΟΥΓΚΑΝΟ– 
ΛΟΥΚΕΡΝΗ | ΖΥΡΙΧΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ >, έλεγχος 
εισιτηρίων και απευθείας πτήση για τo Μπέργκαμο. Άφιξη 
στην Ιταλία, γνωριμία με το συνοδό μας, ο οποίος γνωρίζει τα 
μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία των κατοίκων 
και άμεση αναχώρηση για την Ελβετία και για την ιταλόφωνη 
περιοχή της χώρας. Η πιο χαρακτηριστική και τουριστική πόλη 
εδώ είναι το Λουγκάνο, κτισμένο στην ομώνυμη λίμνη. 
Σύντομη στάση. Θα δούμε το καθεδρικό ναό του Αγ. 
Λαυρέντιου, την Κεντρική πλατεία της Μεταρρύθμισης, το 
Δημοτικό πάρκο με τη Βίλλα Τζίανη και το Συνεδριακό Κέντρο. 
Συνεχίζουμε για την κουκλίστικη Λουκέρνη. Θα περιηγηθούμε 
στην παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, 
όπου θα δούμε την κλειστή γέφυρα του παρεκκλησίου από τον 
14ο αιώνα, το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ. Πέτρου, την 
κεντρική Πλατεία, τη μεσαιωνική αγορά του κρασιού, τις 
φημισμένες εκκλησίες των Φραγκισκανών, τη Χοφκίρκε και 
φυσικά το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο, τα οποία δίνουν στην 
πόλη μια παραμυθένια χροιά. Τελειώνοντας αναχώρηση για τη 
Ζυρίχη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το 
βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την περιοχή Nieder-
dorf, όπου το βράδυ σφύζει από ζωή. 

2η Ημέρα | ΓΕΝΕΥΗ | ΛΩΖΑΝΗ | ΜΟΝΤΡΕ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη μητρόπολη της διπλωματίας, 
τη Γενεύη. Άφιξη στην κομψή πόλη, που βρίσκεται δίπλα στη 
λίμνη Leman με τα ιστιοπλοϊκά, με τον Ροδανό ποταμό να τη 
χωρίζει στα δύο και φόντο τις Άλπεις. Θα περιηγηθούμε στην 
πόλη που αποτελεί την ευρωπαϊκή έδρα των Ηνωμένων Εθνών, 
των πολυάριθμων Διεθνών Οργανισμών, αλλά και γενέτειρα 
του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Θα δούμε το Λουλουδάτο 
Ρολόι, φτιαγμένο από άπειρα λουλούδια, το οποίο εξυμνεί τη 
μακρόχρονη ελβετική παράδοση στην ωρολογοποιία, πριν 
καταλήξουμε στο τεράστιο σιντριβάνι-σύμβολο Jet d'Eau, 
όπου πετάει το νερό σε ύψος τρεις φορές μεγαλύτερο από το 
άγαλμα της Ελευθερίας. Σκαρφαλωμένη, πάλι, ψηλότερα, 
στην αριστερή όχθη του Ροδανού, βρίσκεται η Παλιά Πόλη της 
Γενεύης, με τον Καθεδρικό ναό του Αγ. Πέτρου όπου 
χρειάστηκε εβδομήντα χρόνια για να ολοκληρωθεί καθώς και 
το Δημαρχείο της, όπου γράφτηκε η Πρώτη Συνθήκη της 
Γενεύης. Συνεχίζουμε για τη Λωζάνη, που βρίσκεται στις όχθες 
της λίμνης Λεμάν και αποτελεί την έδρα της Διεθνούς 

Ολυμπιακής Επιτροπής. Ξεκινάμε την περιήγησή μας με το 
ιστορικό κέντρο, όπου κυριαρχούν η κεντρική πλατεία ντε Λα 
Παλί με το Δημαρχείο και τα γραφεία της Δ.Ο.Ε., τον 
Καθεδρικό Ναό Νοτρ Νταμ, καθώς και τα γραφικά στενά 
σοκάκια του 18ου και 19ου αι. Στη συνέχεια αφού περάσουμε 
έξω από το κτίριο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και 
διατρέξουμε τη θαυμάσια διαδρομή κινούμενοι κατά μήκος 
της λίμνης, περνώντας από τη λουτρόπολη Βεβέ, με την 
πανέμορφη Μεγάλη Πλατεία αλλά και την αποβάθρα 
Περντονέ, όπου κυριαρχεί το άγαλμα του Σαρλό, το οποίο 
υπενθυμίζει την παραμονή του Τσάρλι Τσάπλιν στην περιοχή, 
καθώς εδώ έζησε τα τελευταία 25 χρόνια της ζωής του, θα 
καταλήξουμε στο διάσημο Μοντρέ, που είναι γνωστό για το 
ετήσιο φεστιβάλ τζαζ που οργανώνεται εδώ. Πολλοί μουσικοί 
και άνθρωποι της τέχνης έζησαν εδώ, όπως οι Στραβίνσκι, 
Φρέντι Μέρκιουρι ( Queen ), Φρανκ Ζάπα και ο Λόρδος 
Μπάιρον, Λέων Τολστόι, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Ελεύθερος 
χρόνος για το γεύμα σας σε κάποιο από το γνωστά εστιατόρια 
του Μοντρέ με θέα τη λίμνη, καθώς και για τα ψώνια σας στις 
μπουτίκ του κέντρου του χωριού. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στη Ζυρίχη.

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

GLAMOUR ΕΛΒΕΤΙΑ
5 & 6
ΗΜΕΡΕΣ
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Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

659€ / 709€ 859€ / 899€

1219€ / 1299€

529€ / 585€

599€ / 659€ 719€ / 759€

889€ / 929€

459€ / 499€

739€ / 789€ 589€ / 609€

839€ / 899€ 699€ / 729€

24/12
_
5

ΗΕΡΕΣ

30/12
_
6

ΗΕΡΕΣ

ΖURI BY FASSBIND 4*
( Ζυρίχη )

-
HOLIDAY INN GARIBALDI

 KAMEHA GRAND 5*
( Ζυρίχη )

-
HOLIDAY INN GARIBALDI

KAMEHA GRAND 5*
( Ζυρίχη )

-
HOLIDAY INN GARIBALDI

ΖURI BY FASSBIND 4*
( Ζυρίχη )

-
HOLIDAY INN GARIBALDI

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ
11.40-12.50

ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
12.55-15.45

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ
09.55-11.05

ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
12.55-15.45

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Ένα προσωπικό αντικείµενο ανά άτοµο
και µία αποσκευή 20kg ανά 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

Ειδυλλιακά τοπία θα συναντήσετε 
σε όλη την Ελβετία ιδανικά για 
story και φωτογραφίες!  

4η Ημέρα |  ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ | ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ ΛΙΜΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑΣ
Πρόγευμα και αμέσως μετά αναχωρούμε για τους καταρράκτες του Ρήνου, που ονομάζονται Ράνφαλ. Είναι οι 
μεγαλύτεροι σε όγκο νερού στην Ευρώπη. Θα μας εντυπωσιάσει το εκπληκτικό τοπίο. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την πόλη 
Σαφχάουζεν. Εδώ θα θαυμάσουμε την παλιά πόλη, η οποία είναι γεμάτη με Γοτθικά, Αναγεννησιακά, Μπαρόκ κτίρια. Θα δούμε 
το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ. Ιωάννη, το Σπίτι του Ιππότη. Συνεχίζουμε για την λίμνη της Κωνστάντσας, που βρίσκεται 
πάνω στα σύνορα με τη Γερμανία στις όχθες της λίμνης Μπόνζεε. Θα δούμε το άγαλμα της Ιμπέρια και θα περιηγηθούμε στα 
δρομάκια της Παλιάς Πόλης, όπου κυριαρχεί ο Καθεδρικός Ναός και η πλατεία της αγοράς. Eπιστροφή στη Ζυρίχη αργά το 
απόγευμα. Διανυκτέρευση. 

5η Ημέρα | ΖΥΡΙΧΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ | ΜΙΛΑΝΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, τη Ζυρίχη, που βρίσκεται στα βόρεια της Ελβετίας, 
εκεί όπου ο ποταμός Limmat χωρίζει την πόλη στη μέση. Αποτελεί την οικονομική πρωτεύουσα της Ελβετίας, όπου θα έχουμε το 
χρόνο να περιηγηθούμε στα πιο σημαντικά αξιοθέατά της. Πρώτος σταθμός στη βόλτα μας, θα είναι ο καθεδρικός ναός 
Φραουμίνστερ, ο οποίος χτίστηκε τον 13ο αιώνα. Ο εσωτερικός του διάκοσμος αποτελεί φόρο τιμής στον Μαρκ Σαγκάλ, χάρη 
στα περίτεχνα υαλογραφήματά του. Επόμενο σημείο αναφοράς μας είναι η εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Ακολούθως θα 
θαυμάσουμε το Δημαρχείο, το οποίο κοσμείται στην πρόσοψή του από περίτεχνες ζωφόρους αλλά και τη μαρμάρινη πύλη με 
την επίχρυση διακόσμηση. Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης για τελευταίες αγορές και σουβενίρ. Αναχώρηση για την 
πόλη σύμβολο της μόδας και του design, το Μιλάνο. Στην περιήγησή μας θα δούμε Castello D’Angelo, τις εμπορικές οδούς 
Dante και Vittorio Emmanuelle II, την εμπορική στοά, τη Σκάλα του Μιλάνου με τη νεοκλασική πρόσοψη, το χρυσό τετράγωνο 
της μόδας και τον καθεδρικό ναό Ντουόμο. Xρόνος ελεύθερος στην πλούσια αγορά της πόλης.  Το βράδυ μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

6η Ημέρα | ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ | ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες 
εντυπώσεις.  

ΣΤΗΝ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ∆ΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η 4Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
6 Ηµέρες | 5 ∆ιανυκτερεύσεις  & 5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις



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 | ΚΟΜΟ | ΛΟΥΓΚΑΝΟ | ΛΙΜΝΗ 
ΜΑΤΖΙΟΡΕ
Πρωινό και αναχώρηση στα ομορφότερα μέρη της Βόρειας 
Ιταλίας. Πρώτος σταθμός μας η πόλη του Κόμο, που 
περιβάλλεται από την πληθωρική Λίμνη, όπου η ρομαντική 
ατμόσφαιρα και το φυσικό κάλλος της περιοχής αποτέλεσαν 
πηγή έμπνευσης για πολλούς συγγραφείς & ποιητές. Το τοπίο 
είναι μαγικό και δεν είναι τυχαίο που διάσημοι αστέρες του 
σινεμά και του τραγουδιού έχουν αγοράσει σπίτια στην 
περιοχή.  Για να απολαύσετε όλα αυτά, αν ο χρόνος το 
επιτρέψει, προτείνουμε μια πανέμορφη βόλτα στη λίμνη με 
prive καραβάκι ! Κατά τα άλλα, στη περιπλάνησή σας στο 
Κόμο, μπορείτε να δείτε τον πανέμορφο Καθεδρικό, που είναι 
αφιερωμένος στην Παναγία και στην αυλή του οποίου γίνεται 
παζάρι τοπικών προϊόντων, τις πλατείες Mazzini και Cavour 
που εκπνέουν ρομαντισμό και να σεργιανήσετε στα 
πλακόστρωτα σοκάκια θαυμάζοντας το γαλήνιο τοπίο. Στη 
συνέχεια οδεύουμε για το αριστοκρατικό Λουγκάνο, που είναι 
φωλιασμένο ανάμεσα στις απότομες βουνοπλαγιές των 
Άλπεων. Θα περιπλανηθούμε στα γραφικά δρομάκια της 
πόλης που σφύζουν από ζωή, θαυμάζοντας διάσπαρτα παλιά 
ανάκτορα & αρχοντικά με αψίδες. Ο καθεδρικός ναός του Σαν 
Λορέντζο θεωρείται από τα ωραιότερα δημιουργήματα της 
Ιταλικής Αναγέννησης και σίγουρα θα μας εντυπωσιάσει, 
καθώς πολλά πανέμορφα κτίρια, πάρκα, πλατείες μας καλούν 
να τα ανακαλύψουμε. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τη λίμνη 
Maggiore, που βρίσκεται στη νότια πλευρά των Άλπεων και 
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας. Το μέρος θα 
σας εντυπωσιάσει από την εξωτική του ομορφιά. Ιδιαίτερα θα 
σας αρέσει η Stresa και τα νησάκια των Boromei.  Χρόνος 
ελεύθερος για φωτογραφίες και δείπνο για το οποίο 
συνιστούμε να δοκιμάσετε αυθεντικό ριζότο ή πίτσα σε 
παραδοσιακή τρατορία. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο.

3η Ημέρα | ΜΙΛΑΝΟ- | ΛΙΜΝΗ ΓΚΑΡΝΤΑ ΣΙΡΜΙΟΝΕ | 
ΒΕΡΟΝΑ | ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για τη μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας, 
τη Γκάρντα που αποτελεί ένα από τους δημοφιλέστερους 
προορισμούς για τους Ιταλούς. Γύρω της, χωριουδάκια όπως 
το ήρεμο και καταπράσινο Sirmione με το γραφικό λιμάνι, τα 
πέτρινα σπίτια, τα στενά σοκάκια και το μεσαιωνικό φρούριο, 
συνθέτουν τη αληθινή αξίας & εικόνα της λίμνης.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 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΝ ΙΤΑΛΙΚΟ ΒΟΡΡΑ

5
ΗΜΕΡΕΣ
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ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ | ΜΙΛΑΝΟ - ΒΕΝΕΤΙΑ



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 πανέµ
ορφη Piazza delle Erbe µε την υπαίθρια αγορά, τα πολλά cafés, αλλά και κάποια από τα πολυτελή κτήρια όπως το µπαρόκ Palaz-
zo 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 ψέµατα… 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 διάσηµ
ο µπαλκόνι απ’ όπου ξεκίνησε η σεξπηρική ιστορία αγάπης. Οι απανταχού ροµαντικοί και ερωτευµένοι αφήνουν σχετικά µηνύµ
ατα 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

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

249€ / 289€ 669€ / 719€23/12

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

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Ένα προσωπικό αντικείµενο 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!
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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.

529€ / 589€

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή
µονόκλινου

Non Ref / Κανονική Τιµή



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
ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ

4
ΗΜΕΡΕΣ
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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

599€ / 659€

499€ / 559€

775€ / 829€

659€ / 719€

26/12

Rome Art Hotel 4*
Piazza Di Spagna

NH Collection Roma Palazzo 5*
 Piazza del Cinquecento

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη-Ρώµη
15.45-16.25

Ρώµη-Θεσσαλονίκη
18.05-20.45

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

289€ / 325€

269€ / 329€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Ένα προσωπικό αντικείµενο 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.
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1η Ημέρα |  ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ | ΒΑΡΕΖΕ | ΚΟΜΟ  
ΜΙΛΑΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στο αεροσκάφος 
μας, για την απευθείας πτήση μας στο Μπέργκαμο. 
Αναχώρηση για την Λίμνη Βαρέζε. Η πόλη είναι κτισμένη 
στους πρόποδες του  Sacro Monte di Varese (ιερού βουνού του 
Βαρέζε), το οποίο από το 2003 αποτελεί  μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς   της   UNESCO . Μεταξύ άλλων θα δούμε το   
Palazzo Estense, κατασκευασμένο από τους δούκες του Έστε 
το 1766-1772, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο, και η  
Βασιλική του San Vittore, με αγιογραφίες του 17ου αιώνα και  
μπαρόκ   καμπαναριό . Συνεχίζουμε για το μαγευτικό Κόμο και 
την ομώνυμη λίμνη του. Η λίμνη αποτελούσε ένα θέρετρο 
διακοπών για την ιταλική αριστοκρατία για αυτό και είναι 
γνωστή για τις επιβλητικές τις βίλες που είναι χτισμένες στα 
παράλια της λίμνης Άφιξη και γνωριμία με την πόλη. Η 
προκυμαία, το ιδανικότερο μέρος για έναν ρομαντικό 
περίπατο, δίπλα της η Piazza Cavour - η κεντρική πλατεία με 
όμορφα καφέ και εστιατόρια - και ο Καθεδρικός ναός, 
γνωστός για τις διαφορετικές αρχιτεκτονικές τεχνοτροπίες 
που ενσωματώνει, είναι τα σημαντικότερα αξιοθέατα που θα 
δούμε κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας. Το απόγευμα 
μετάβαση στο Μιλάνο. Τακτοποίηση στα δωμάτια μας.

2η Ημέρα | ΜΙΛΑΝΟ | ΛΙΜΝΗ ΜΑΤΖΟΡΕ | STRESA 
CANNOBIO | ΜΙΛΑΝΟ
Πρόγευμα. Αναχωρούμε για τη λίμνη Ματζόρε, μία από τις 
μεγαλύτερες και γνωστότερες λίμνες της Ιταλίας. Η διαδρομή 
γύρω από τη δυτική όχθη της λίμνης θα μας αποκαλύψει όλες 
τις ομορφιές της. Έπειτα αναχώρηση για τη λουλουδιασμένη 
κωμόπολη Stresa, με το ευχάριστο κλίμα και το πιο τουριστικό 
θέρετρο της λίμνης, γνωστό για τους ευωδιαστούς κήπους της 
και για την αλησμόνητη θέα που προσφέρει στα απέναντι 
μυροβόλα νησάκια Borromeο. Χρόνος ελεύθερος για 
προαιρετική κρουαζιέρα με το καραβάκι στο νησάκι Ίζολα 
Μπέλα όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το εντυπωσιακό 
μπαρόκ παλάτι της αριστοκρατικής οικογένειας Μπορομέε 
(Βορομαίων) του 17ου αιώνα, με τους καταπληκτικούς 
βαθμιδωτούς κήπους και την εξαιρετική θέα, καθώς και το 
Ίζολα Μάντρε, άλλη μία έδρα της οικογένειας Μπορομέε, που 
έχει αφήσει το στίγμα της σχεδόν σε όλα τα σημεία της Μετά 
από έναν ευχάριστο περίπατο σε αυτόν τον όμορφο κήπο, 
κατευθυνόμαστε προς το διπλανό νησάκι Isola dei Pescatori 
(το νησί των ψαράδων), ένα ιδιαίτερα γραφικό χωριό με στενά 
δρομάκια, αρχαία σπίτια και απίστευτη ατμόσφαιρα. Επόμενη 
επίσκεψη το Cannobio. Η γαλήνη που είναι ικανό να σας 

προσφέρει το Cannobio δεν συγκρίνεται με τίποτα. 
Ατμοσφαιρικό, χωρίς πολλή κίνηση, με παλιά πόλη, γραφικά 
στενά, λόφους για βατές πεζοπορίες και μια λαϊκή αγορά 
γεμάτη ντόπια καλούδια. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας .

3η Ημέρα | ΚΟΜΟ | ΛΙΜΝΗ ΓΚΑΡΝΤΑ (ΣΙΡΜΙΟΝΕ)  
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Σιρμιόνε, το 
δημοφιλές θέρετρο της λίμνης Γκάρντα κλεισμένο γύρω από 
τα τείχη του επιβλητικού άστρου με την περίφημη εκκλησία 
του Αγίου Πέτρου και την ιστορική εκκλησία της Παρθένου 
Μαρίας Γένοβα. Στη συνέχεια μετάβαση στην ρομαντική 
Φλωρεντία και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Το 
απόγευμα επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο, συνοδεία του 
αρχηγού μας, για μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη των Μεδίκων.

ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ

5
ΗΜΕΡΕΣ
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4η Ημέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ | ΠΙΖΑ | ΣΙΕΝΑ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την εκδρομή μας στα μεσαιωνικά χωριά της Τοσκάνης. Ξεκινάμε με το πιο γνωστό αξιοθέατο της 
περιοχής, τον κεκλιμένο πύργο της Πίζας. Θα περάσουμε τα τείχη που περιβάλλουν την πόλη και θα αντικρίσουμε ένα από τα 
πιο φωτογραφημένα μνημεία του κόσμου. Μαζί με τον πύργο «δένουν» αρμονικά το Βαπτιστήριο και ο καθεδρικός ναός. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για να επισκεφθούμε τη Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ 
Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα 
μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα 
από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και καφέ στη μεσαιωνική πόλη. Το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η Ημέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) | ΜΠΟΛΟΝΙΑ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αμέσως θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση στη πόλη θησαυρό της Ιταλίας, με τα φημισμένα μουσεία, 
τα παλάτια, την αύρα της αναγέννησης που σε συνοδεύει σε κάθε σου βήμα και σε μεταφέρει νοερά σε άλλες εποχές. Στη 
διάρκεια της ξενάγησής μας , θα επισκεφτούμε την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, την εκκλησία Σάντα Κρότσε - με τους τάφους του 
Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκκιο και την ιστορική πλατεία του Ναού με το καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών 
και το ιστορικό Βαπτιστήριο. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο της πόλης . Μην παραλείψετε μια βόλτα στην 
περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την περίφημη αψίδα της Ελευθερίας. Το απόγευμα 
μεταφορά στην Μπολόνια για την πτήση της επιστροφής.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

625€ / 725€ 875€ / 985€24/12

Nasco Hotel 4*
Μιλάνο

Nil Hotel 4*
Φλωρεντία

5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσ/νίκη - Μπέργκαµο
FR3475

11:40 – 12:50

Μπολόνια – Θεσ/νίκη
FR3865

16:40 – 19:35

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

545€ / 585€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Ένα προσωπικό αντικείµενο 40*20*25 κατ’ άτοµο 
& 1 χειραποσκευή 10 κιλών παραδοτέα 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

Θα βγάλετε τις πιο υπέροχες 
εικόνες στη Χριστουγεννιάτικη 
αγορά της Piazza Grande µε φόντο 
τα πολύχρωµα µικροµάγαζα και το 
καταπληκτικό   Χριστουγεννιάτικο 
στολισµένο δέντρο.
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1η Ημέρα |  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ, | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ / ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", έλεγχος 
εισιτηρίων και απευθείας πτήση για την καρδιά της 
Μεσογείου, τη Μάλτα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 
για το 2018, ένα νησί που αποτελεί μια πανδαισία χρωμάτων 
και αρωμάτων. Κατά την άφιξή μας, θα γνωριστούμε με το 
συνοδό μας, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο 
ταξίδι επανειλημμένα, γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές 
παραδόσεις και τη νοοτροπία των κατοίκων και στη συνέχεια 
ξεκινάμε την ξενάγηση στην περίφημη πρωτεύουσα του 
τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη Βαλέτα. Η Βαλέτα 
είναι οχυρωμένη, χτισμένη πάνω σε ένα στενό ακρωτήρι, 
πλαισιωμένη από δύο φυσικά λιμάνια και διαθέτει και ένα 
περήφανο φρούριο, το Saint Elmo. Η πόλη χτίστηκε από τους 
Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη μετά τη Μεγάλη 
Πολιορκία των Οθωμανών του 1565. Η ξενάγηση γίνεται με τα 
πόδια, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται στο 
τμήμα της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για μια μοναδική 
καστρούπολη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία και απεριόριστη 
ομορφιά. Θα περπατήσουμε στα στενά γραφικά δρομάκια και 
θα απολαύσουμε τα στοιχεία μιας άλλη εποχής. Θα 
θαυμάσουμε τους κήπους Μπαράκα, απ’ όπου θα δούμε την 
πανοραμική θέα των δύο φυσικών λιμανιών της Μάλτας και 
των τριών ιστορικών πόλεων που συνδέονται με τις δύο 
μεγάλες πολιορκίες του 1565 και 1942. Αν και το ταξίδι στον 
χρόνο είναι κάτι ανέφικτο, αυτή η βόλτα στις καστροπολιτείες 
του νησιού, είναι ένα αληθινό βύθισμα στο παρελθόν. Θα 
περπατήσουμε ακόμη στον κεντρικό πεζόδρομό της, την Triq 
Ir-Repubblika, με τα παλιά κτίρια με τα «κλειστά» μπαλκόνια 
και τα καταστήματα με τις vintage επιγραφές, θα δούμε τα 
κάθετα σοκάκια με τα χρυσόχρωμα, ταλαιπωρημένα κτίρια και 
τα φθαρμένα palazzi που βρέχονται από την αύρα της 
θάλασσας. Ακόμη θα δούμε το παλάτι του Μεγάλου 
Μαγίστρου και τον καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιωάννη, τον πιο 
εντυπωσιακό ναός της Μάλτας και εξαίρετο δείγμα 
μαλτέζικου μπαρόκ. Ο ναός ανεγέρθηκε μεταξύ του 1573 και 
του 1578 ως μοναστική εκκλησία των Ιπποτών του Αγίου 
Ιωάννη. Στην επίσκεψη μας στο μουσείο θα θαυμάσουμε δύο 
από τα πιο φημισμένα έργα του Καραβάτζιο, τον 
«Αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Βαπτιστή» και τον «Άγιο 
Ιερώνυμο». Τελειώνοντας, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Για το βράδυ επισκεφθείτε τις 
γειτονικές πόλεις Sliema και St. Julian’s, που σφύζουν από ζωή, 
διαθέτοντας μεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ. 

Το Paceville, στην άκρη του St. Julian’s, είναι το νυχτερινό 
επίκεντρο, διαθέτοντας μεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ. 
Το Paceville, στην άκρη του St. Julian’s, είναι το νυχτερινό 
επίκεντρο, γεμάτο μπαρ, κλαμπ και τουρίστες. Οι ντόπιοι 
κάνουν passeggiata, δηλαδή βόλτα, στον παραλιακό δρόμο, ο 
οποίος, αν τον κοιτούσες από ψηλά θα έμοιαζε με κορδέλα, 
διατρέχοντας αναρίθμητους κόλπους, λιμανάκια και μαρίνες.

2η Ημέρα | ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΣΤΑ |  ΜΕΔΙΝΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει μια εξαιρετική 
εκδρομή. Θα επισκεφθούμε τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό 
της Μόστα, με τον τρίτο μεγαλύτερο τρούλο στην Ευρώπη και 
στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ για την 
επίσκεψη στην, όπως αποκαλείται, την Μεδίνα, 
υποδηλώνοντας τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα που την 
περιβάλλει και που είναι οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο. Είχε 
διατελέσει στο Μεσαίωνα πρωτεύουσα του νησιού, πριν οι 
Ιωαννίτες Ιππότες χτίσουν το οχυρό τους κοντά στη θάλασσα. 
Καταστράφηκε ολοσχερώς από το σεισμό του 1693. Όταν 
κατέλαβαν οι Ιππότες το νησί η παλιά μαλτέζικη αριστοκρατία 
εγκαταστάθηκε εδώ. Σήμερα, με προσεκτική συντήρηση και 
ελεγχόμενη αναπαλαίωση, προσπαθεί με τη βοήθεια και της 
Unesco να διατηρήσει τη θαυμάσια μπαρόκ αρχιτεκτονική της, 
η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι συνδυασμένη με 
χαρακτηριστικά αραβικά στοιχεία. Είναι η πιο κομψή αλλά και 
η πιο ακριβή περιοχή της Μάλτας. Οι βαριές ολοσκάλιστες 
ξύλινες πόρτες των σπιτιών της ανοίγουν σπάνια. Στην πόλη 
δεν υπάρχει εμπορική ζωή, φωτεινές επιγραφές και γενικά 
φαίνεται να ζει περισσότερο στο ένδοξο παρελθόν παρά στο 
παρόν. Η μαγική της ατμόσφαιρα δεν έχει αλλοιωθεί από τα 
πλήθη τουριστών που συρρέουν εκεί. Στη βόλτα μας, θα 
θαυμάσουμε εντυπωσιακά πυργόσπιτα με χαρακτηριστικά 
περίτεχνα φανάρια, πετρόχτιστα μοναστήρια και νορμανδικά 
παλάτια. Αμέσως μετά επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Για το 
απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα σ’ένα αξιοθέατο 
διαφορετικό από τα υπόλοιπα και αυτό είναι το 
πολυφωτογραφημένο Χωριό του Ποπάυ (Popeye Village). 
Πρόκειται ουσιαστικά για το μέρος που γυρίστηκε η ταινία 
“Ποπάυ” με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς το μακρινό 1980 και το οποίο 
σήμερα λειτουργεί ως θεματικό πάρκο με τα σπίτια των 
χαρακτήρων, φανταστείτε κάτι σαν μια μικρή Ντίσνειλαντ. Για 
το δεύτερο βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε μια βόλτα 
με την άμαξα, να φωτογραφήσετε τα magic bus που είναι από 
το 1950, να δοκιμάσετε την κουζίνα της, που φημίζεται για το 
φρέσκο ψάρι και για τις σούπες λαχανικών.

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ 4
ΗΜΕΡΕΣ
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ΤΟ ΝΗΣΙ ΠΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΕΧΕΙ ΗΛΙΟ



3η Ημέρα | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΚΟΖΟ (GOZO)
Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό νησάκι Γκόζο. Για να φθάσουμε στο δεύτερο 
μεγαλύτερο νησί του Αρχιπελάγους της Μάλτας, μεταφερόμαστε στο πορθμείο και επιβιβαζόμαστε στο ferry boat. Η 
εξαιρετική ομορφιά του τοπίου, τα υπέροχα σπίτια και αγροικίες, η εναλλαγή των εικόνων που θα συναντήσετε θα σας πείσουν 
γρήγορα, για το πόσο άξιζε η επίσκεψη σας στο νησί του Γκόζο. Θα επισκεφθούμε το Rabat, με το περίφημο κάστρο, την παλιά 
πόλη, την περιοχή, όπου κατοικούσε η νύμφη Καλυψώ, αλλά και παραλία Rambla, όπου γυρίστηκε η ταινία Τροία. Ακόμη θα 
επισκεφθούμε και το γραφικό ψαροχώρι Σλέτι, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα ή μπάνιο.

4η Ημέρα | ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ (SENGLEA, VITORIOSSA, COSPICOUA) | ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για να γνωρίσουμε τις περιοχές των 3 πόλεων - την Κοσπίκουα, την Βιτοριόζα και την 
Σέγκλια, έδρα των Ιωαννιτών Ιπποτών κατά την μεγάλη πολιορκία του 1565 (The three cities). Ένα μοναδικό σύμπλεγμα 
αρχιτεκτονικών κατασκευών κάστρων, κατοικιών και σημαντικών κτιρίων, τα οποία είναι κτισμένα σε μια υπέροχη θέση στο 
Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour) και έχουν έντονες επιρροές από τους Φοίνικες, Ρωμαίους, Άραβες, Νορμανδούς, Ιωαννίτες 
Ιππότες και τους Βρετανούς. Από τις επάλξεις τους θα απολαύσουμε την μαγική θέα της Βαλέττας και θα περιπλανηθούμε στα 
Μεσαιωνικά στενά, με τα κτίρια της Ιερής εξέτασης, των Μοναστηριών, την πλατεία των εκτελέσεων, το σπίτι του δήμιου. 
Τελειώνοντας, μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

05/01

Golden Tullip Vivaldi 4*
St.Julians

Preluna 4* plus
Σλιέµα

Radisson Blu 5*
St.Juliens

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη-Μάλτα
17:05-17:50

Μάλτα-Θεσσαλονίκη
20:55-23:30

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

269€ / 319€ 359€ / 399€179€ / 195€

289€ / 349€ 389€ / 419€179€ / 195€

335€ / 389€ 459€ / 485€199€ / 219€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Ένα προσωπικό αντικείµενο 40*20*25 κατ’ άτοµο 
& 1 χειραποσκευή 10 κιλών παραδοτέα 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

H πόλη της Βαλέττας ή η θέα από 
τους Κήπους Μπαράκα συνθέτουν 
το ιδανικό σκηνικό για τη 
φωτογραφία σας!
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Πρόγραμμα διακοπών (χωρίς πρόγραμμα ξεναγήσεων) -50€ ανά άτομο



1η   2η Ημέρα |  ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΡΑΚΕΣ | ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ
Πτήση από Θεσσαλονίκη για Ρώμη. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Νωρίς το πρωί αναχώρηση 
από το αεροδρόμιο CIA της Ρώμης με προορισμό το 
Μαρακές. Η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη στη 
ξενάγησή μας στο Μαρακές. Μεταξύ των άλλων θα δούμε 
εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, σύμβολο του Μαρακές και το 
παλάτι Ελ Μπαχία. Συνεχίζουμε με την φημισμένη πλατεία 
Τζεμαά Ελ Φνα την «Πλατεία των Θαυμάτων». Η Τζεμαά Ελ 
Φνα είναι το σύμβολο του Μαρακές, όπου επί καθημερινής
βάσης εκτυλίσσεται ένα μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν 
οι υπαίθριοι αυτοσχέδιοι πάγκοι, οι γητευτές φιδιών, οι 
παραμυθάδες, οι μάγισσες, σε συνδυασμό πάντα με τα 
εκατοντάδες μαγαζιά που ξεφυτρώνουν στις πιο απίθανες 
γωνίες των σουκς. Θα επισκεφθούμε επίσης τους 
πανέμορφους κήπους του Μαζορέλ, ιδιοκτησία του Υves Saint 
Laurent. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
Δείπνο.

3η Ημέρα | ΜΑΡΑΚΕΣ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗΣ |  
ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ | ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΟ SHOW ΣΤΟ CHEZ ALI
Πρόγευμα και αναχώρηση για την «καρδιά» της πόλης που 
χτυπά στο Djemaa el Fna, μία από τις πιο πολυσύχναστες 
πλατείες σ’ όλη την Αφρική, όπου αξίζει να επισκεφθούμε. 
Συνεχίζουμε με το λεωφορείο γύρω από τα τείχη του Μαρακές 
ως το φοινικόδασος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας , δείπνο. 
Tο βράδυ δώρο του γραφείου μας το φολκλορικό show
“Fantasia” με ποτό στο περίφημο Chez Ali!

4η Ημέρα | ΜΑΡΑΚΕΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ 
ΕΣΣΑΟΥΙΡΑ
Ολοήμερη εκδρομή στην παραθαλάσσια πόλη της Εσσαουίρα. 
Στην περιοχή της Εσσαουίρα και μόνον εκεί φυτρώνουν οι 
αργανιές από τις οποίες βγαίνει το πανάκριβο έλαιο Argan. Η 
Εσσαουίρα είναι μια  πόλη  ντυμένη  στα  μπλε και σήμερα  έχει 
εξελιχθεί σε σημαντικό κέντρο μαροκινής καλλιτεχνικής 
δημιουργίας, με πολλούς ζωγράφους και καλλιτέχνες. 
Ανεβείτε στο Πορτογαλέζικο κάστρο για να απολαύσετε τη 
θέα του ωκεανού. Επιστροφή στο Μαρακές. Δείπνο.

5η Ημέρα | ΜΑΡΑΚΕΣ – ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την μεγαλύτερη πόλη του 
Μαρόκου, Καζαμπλάνκα. Άφιξη και θα επισκεφθούμε την 
Κεντρική αγορά, την πλατεία Μοχάμεντ του 5 ου , την πλατεία 

των Ηνωμένων Εθνών, την παραλιακή λεωφόρο Κορνίς, όπου 
θα έχουμε χρόνο για καφέ, το τζαμί του Χασάν του Β΄ 
(εξωτερικά) και την πλούσια συνοικία Άνφα, με τον ιππόδρομο 
και τα γήπεδα γκολφ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, 
τακτοποίηση, δείπνο.

6η Ημέρα | ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ | ΡΑΜΠΑΤ | ΤΑΓΓΕΡΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα Ραμπάτ. Θα 
επισκεφθούμε το παλάτι του Βασιλιά Χασάν του Β’, το 
Μαυσωλείο του Μοχάμεντ 5 ου , τον Πύργο του Χασάν και την 
κάσμπα Ουιντάια. Κατευθυνόμαστε παραλιακά για τη θρυλική 
Ταγγέρη που κατοικήθηκε από Φοίνικες,   Ρωμαίους,  
Βάνδαλους,   Άραβες, καθώς   και   Πορτογάλους, Ισπανούς, 
Βρετανούς και Γάλλους. Σήμερα μία κοσμοπολίτικη πολιτεία  
που   μαγεύει   και παραπέμπει σε σκηνές από ταινίες και 
μυθιστορήματα. Άφιξη και ξενάγηση στο κάστρο
και τα σουκς της Ταγγέρης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 
στην Ταγγέρη, δείπνο.

MAΡOKO
ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ

9
ΗΜΕΡΕΣ
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ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΜΑΡΑΚΕΣ

& 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΑΠΟ ΦΕΖ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ

ΠΕΡΙΤΤΩΝ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ



7η Ημέρα | ΤΑΓΓΕΡΗ | ΣΕΦΣΑΟΥΕΝ (ΜΠΛΕ ΠΟΛΗ) | ΜΕΚΝΕΣ | ΦΕΖ
Πρωινή αναχώρηση προς την παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές. Στη διαδρομή μας, θα επισκεφθούμε την παγκοσμίως
γνωστή “μπλε”πόλη-κόσμημα Σεφσαουέν. Άφιξη και ξενάγηση στη Μεκνές. Θα δούμε τα ερείπια από το παλάτι του Μουλάι 
Ισμαήλ, τις  “Βερσαλλίες  του  Μαρόκου” με  τα  μεγαλόπρεπα  τείχη,  τις  αυλές  με  τα  σιντριβάνια,  την  επίσης μεγαλόπρεπη 
πύλη Μπαμπ Ελ Μανσούρ του 17ου αιώνα κ.ά. Συνεχίζουμε για τον τελικό μας προορισμό, την αυτοκράτειρα των πόλεων, τη Φεζ, 
στην οποία θα φθάσουμε αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη Φεζ, δείπνο.

8η Ημέρα | ΦΕΖ | ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και ξενάγηση στην ιερή αυτή πόλη. Η ξενάγηση περιλαμβάνει την 1 η  μουσουλμανική Μεντίνα του αραβικού κόσμου 
με τα 9.202 σοκάκια, μια από τις μεγαλύτερες του κόσμου και τα σούκς. Εκεί θα γνωρίσουμε την κορανική σχολή Μπου Ινανία 
και την εβραϊκή συνοικία Μελλάχ. Συνεχίζουμε για να δούμε εξωτερικά το παλάτι των Μερενιδών που είναι το πιο παλιό του 
Μαρόκου, εξωτερικά το τζαμί Καραουίν, που ήταν από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του αραβικού κόσμου, το Μαυσωλείο του 
Μουλά Ιντρίς και τα ερείπια της νεκρόπολης των Μερενιδών. Αν υπάρχει χρόνος, θα δούμε τα βυρσοδεψεία.  Απόγευμα 
ελεύθερο για να ανακαλύψουμε τα μυστικά της Φέζ. Δείπνο.

9η Ημέρα | ΦΕΖ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο και ακολουθεί η πτήση επιστροφής μας.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

985€  / 1090€ 1550€ / 1650€
19/12

Appia Park 4*
Rome

Palm Plaza 5*
Marrakech

Mogador Center 5*
Casablanca

Kenzi Solasur 4*
Tanger

Zalagh Parc Palace 5*
Fez

9 Ηµέρες | 7 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσ/νίκη - Ρώµη
FR7069

15:45 – 16:25

Ρώµη – Μαρακές
FR4547

06:50 – 09:15

Φεζ – Βενετία
FR5370

07:55 – 11:50

Βενετία – Θεσ/νικη
FR2784

17:40 – 20:25

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air ( STN )

STORY PLACE

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 350€ κατ’ άτοµο
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Φιλοδωρήµατα (20€)

Μη χάσετε την ευκαιρία να βγείτε 
την πιο µαγική φωτογραφία στην 
παλαιά Μεντίνα στη µεγαλύτερη 
πόλη του µαρόκκου την 
Καζαµπλάνκα.
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Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή



1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΣΜΥΡΝΗ | ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗ
Συγκέντρωση το απόγευμα στο λιμάνι, γνωριμία με το συνοδό 
μας και τακτοποίηση στο σύγχρονο πλοίο της LEVANTE FER-
RIES. Άμεση απευθείας αναχώρηση για την πόλη της 
Σμύρνης. Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας στους 
πολυτελείς χώρους του καραβιού. Απολαύστε στο εστιατόριο 
του πλοίου την ατμόσφαιρα αλλά και το εξαιρετικό φαγητό 
του πλοίου.

2η Ημέρα | ΣΜΥΡΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Προσεγγίζοντας το πρωί, αγναντεύουμε την όμορφη 
πρωτεύουσα της Ιωνίας, την πόλη που έσωσε και διατήρησε 
την ελληνική κληρονομιά της Ιωνίας, το κέντρο που άπλωσε το 
Χριστιανισμό στη χώρα ολόκληρη, την πόλη των αγίων και των 
μαρτύρων της Ορθοδοξίας, που είναι αμφιθεατρικά χτισμένη 
στις πλαγιές του όρους Σίπυλου. Μετά τις συνοριακές 
διαδικασίες, επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο και ξεκινάμε την 
περιήγησή μας στην παραλία της Σμύρνης, εκεί που 
διαδραματίστηκε η τελευταία πράξη της Μικρασιατικής 
καταστροφής. Στη βόλτα μας θα δούμε την πλατεία Κονάκ, 
εκεί όπου δεσπόζει ο περίφημος Πύργος του ρολογιού, το 
σήμα κατατεθέν της πόλης και μέσα από τα δαιδαλώδη 
γραφικά δρομάκια της περιοχής θα φθάσουμε στο Kemeralti 
bazaar, όπου θα απολαύσουμε τη μαγική ατμόσφαιρα μιας 
υπαίθριας αγοράς, που σφύζει από ενέργεια και ζωή. Θα 
δούμε ακόμη το Χισάρ Τζαμί, το παλαιότερο τζαμί της 
Σμύρνης και θα καταλήξουμε στην παλιά ελληνική συνοικία, 
όπου θα δούμε το ελληνικό προξενείο. Τέλος, θα δούμε το 
βελούδινο κάστρο της Σμύρνης (Καντιφέ Καλέ) με τη μαγική 
θέα. Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα | ΕΦΕΣΟΣ | ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ | ΚΙΡΚΙΝΤΖΕ
Πρόγευμα και ξεκινάμε διασχίζοντας το γνωστό προάστιο της 
Σμύρνης Μπορνόβα, φθάνουμε στον αρχαιολογικό χώρο της 
Εφέσου, τον πιο επισκέψιμο τόπο της Τουρκίας. Ελληνιστικής 
και Ρωμαϊκής περιόδου αποκατεστημένα ευρήματα, 

προκαλούν το θαυμασμό μας. Μετά, μια βόλτα στο γνωστό 
τουριστικό θέρετρο του Κουσάντασι. Θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο στην πλούσια αγορά και στη συνέχεια, ανηφορίζουμε 
στον Κιρκιντζέ, την ιστορία του χωριού που μας  περιγράφει η 
Διδώ Σωτηρίου στο βιβλίο της, Τα Ματωμένα Χώματα. Έχουμε 
ελεύθερο χρόνο και το βράδυ επιστροφή στη Σμύρνη. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

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

7
ΗΜΕΡΕΣ
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

ΑΠΟ ΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

ΕΙΚΟΝΕΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΣΣΑ ! ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΓΕΜΑΤΟ 
ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ ΠΟΥ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΜΑΓΕΙΑ ΠΟΥ 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΗΣ ΣΤΕΝΟ! ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΣ ΣΜΥΡΝΗ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΠΟΛΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΕΣΣΟ, ΤΗΝ ΠΕΡΓΑΜΟ, ΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΤΣΕΣΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΑΙΒΑΛΙ !



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 7 Ηµέρες | 6 ∆ιανυκτερεύσεις

Περιλαµβάνονται τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
της επιλογής σας, Ηµιδιατροφή καθηµερινά ( 4 πρωινά & 4 ∆είπνα )
Μεταφορές – περιηγήσεις, σύµφωνα µε το πρόγραµµα της εκδροµής 
Αρχηγός – Συνοδός του γραφείου
Περιλαµβάνονται ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε τετράκλινες 
εσωτερικές καµπίνες ΑΒ4. 
Επιβάρυνση ∆ίκλινης Καµπίνας 38ε / διαδροµή
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

499€ 239€ 475€

659€ 269€ 639€

20/12
&

03/01

ANEMON IZMIR 4*
Ηµιδιατροφή

MOVENPICK 5*
Ηµιδιατοφή

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Τιµή σε
δίκλινο

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Τιµή σε
τρίκλινο

Εταιρία

Θεσσαλονίκη-Σµύρνη
19.00-09.00
Επιστροφή

Σµύρνη-Θεσσαλονίκη
19.00-09.00

LEVANTE FERRIES
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5η |  ΤΣΕΣΜΕ | ΑΛΑΤΣΑΤΑ | ΒΟΥΡΛΑ | ΣΜΥΡΝΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε για μια περιπλάνηση στη χερσόνησο της Ερυθραίας, όπου υπήρχαν μερικές από τις πόλεις της 
ένδοξης Ιωνικής Δωδεκάπολης. Πρώτος μας σταθμός, το Τσεσμέ, ένα από τα τουριστικά κέντρα της Τουρκίας καθώς και 
παραθεριστικός προορισμός για τους κατοίκους της Σμύρνης. Θαυμάζουμε εκεί το βενετσιάνικο κάστρο που δεσπόζει 
πάνω από το λιμάνι, έχουμε ελεύθερο χρόνο στο γραφικό πεζόδρομο της πόλης. Επόμενος προορισμός μας τα Αλάτσατα, 
μια πραγματική αποκάλυψη: χώροι αναψυχής που συνδυάζουν τη μοντέρνα αισθητική με την προστασία της παλιάς 
αρχιτεκτονικής. Απαραίτητη η επίσκεψή μας στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου, σήμερα τεμένους. Επόμενη στάση, στη 
Σκάλα των Βουρλών, όπου βρίσκονταν οι αρχαίες Κλαζομεναί, πατρίδα του φιλόσοφου Αναξαγόρα. Εκεί και η εξοχική 
κατοικία του νομπελίστα λογοτέχνη, Γιώργου Σεφέρη. Επιστρέφοντας στη Σμύρνη, περνάμε από το προάστιο του 
Κορδελιού, και κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ σας προτείνουμε να πιείτε το ποτό σας στην περιοχή 
ALSANCAK, που προσφέρει πολλές επιλογές με εστιατόρια και bar.

6η & 7η |  ΣΜΥΡΝΗ | ΑΓΟΡΕΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρόγευμά μας, αποχαιρετούμε το ξενοδοχείο μας και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για τις τελευταέις μας αγορές.  
Το απόγευμα μεταφορά στο λιμάνι, επιβιβαζόμαστε στο πλοίο, αποχαιρετούμε με πολλές σκέψεις και αναμνήσεις τη 
Σμύρνη, φθάνοντας το πρωί, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

  



ΜΙΑ ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ,
ΕΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ, ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ.

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

2η Ημέρα |  ΒΟΣΠΟΡΟΣ | ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ | ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε έχοντας τη δυνατότητα 
προαιρετικής συμμετοχής σε μια κρουαζιέρα στο μοναδικό 
Βόσπορο, το κανάλι που ενώνει ή χωρίζει την ευρωπαϊκή από 
την ασιατική Κωνσταντινούπολη. Και στις δύο ακτές του, 
πνιγμένα μέσα στο πράσινο τα όμορφα < γιαλιά >, σπίτια 
χτισμένα πάνω στην παραλία, ενώ εντυπωσιακές και οι δύο 
κρεμαστές γέφυρες, κάτω από τις οποίες περνάμε. 
Επιστρέφοντας, κατεβαίνουμε στο παλάτι του Ντολμά Μπαξέ. 
Χτισμένο στα χρόνια του Αβδούλ Μετζίτ του Α΄, με 
επιδεικτική χλιδή, έρχεται σε αντίθεση με την παρακμή της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας τη συγκεκριμένη ιστορική 
περίοδο. Αίθουσες τεράστιες, χαλιά, πολυέλαιοι αφήνονται 
στη θέασή μας. Στη συνέχεια οδεύουμε προς τον πρώτο λόφο 
της Κωνσταντινούπολης. Εκεί, υπήρχε ο βυζαντινός 
Ιππόδρομος. Σήμερα,  βλέπουμε την ωραία γερμανική κρήνη 
του Κάιζερ, δώρο του στο σουλτάνο Μουράτ Β, τον Αιγυπτιακό 
οβελίσκο που φέρει επάνω του ιερογλυφικά, το χάλκινο κίονα 
των Δελφών, τη στήλη του Πορφυρογέννητου, καθώς και το 
Μπλε τζαμί. Στη συνέχεια, ξεναγούμαστε στο αριστούργημα 
των αιώνων, την εκκλησία της του Θεού Αγία Σοφία, το 
μεγαλούργημα των αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και Ισίδωρου. Τα 
λόγια, λίγα μπροστά στο μεγαλείο του μνημείου… Ακόμη, 
υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης στο Υπόγειο παλάτι, όπως 
αποκαλείται η μνημειώδης δεξαμενή του Ιουστινιανού.   Ώρα 

όμως για ψώνια, στη σκεπαστή αγορά της Πόλης, το γνωστό 
Καπαλί τσαρσί, με τις 4.000 μαγαζιά, όπου μπορούμε να 
βρούμε ότι παράγεται στην Τουρκία. Άγραφος νόμος της 
αγοράς αυτής, το παζάρι. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και 
διανυκτερεύουμε.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
4

ΗΜΕΡΕΣ
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Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

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

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

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

225€

30/12

Europlaza 4*
Ανακαινισµένα δωµάτια

Ταξίµ

Seminal 4*
Tαξίµ

Nova Plaza Crystal 4* Plus
Ταξίµ

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

105€ 375€

239€ 125€ 395€

279€ 169€ 419€

Τιµή σε
τρίκλινο

219€

229€

265€

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

τρίκλινο

174€

23, 24/12 
26/12 

&
02, 05/01

Europlaza 4*
Ανακαινισµένα δωµάτια

Ταξίµ

Τaxim Express 4*
Tαξίµ

Konak 4* Plus
Tαξίµ

Nova Plaza Crystal 4* Plus
Ταξίµ

Grand Cevahir 5*
Σισλί

∆ώρο η είσοδος 
στην Εσωτερική Πισίνα

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

105€ 170€

185€ 109€ 185€

199€ 149€ 195€

224€ 159€ 219€

245€ 179€ 239€

Τιµή σε
µονόκλινο

259€

275€

339€

365€

395€

4 Ηµέρες – 3 ∆ιαν. (Αναχώρηση 05.30)

STORY PLACE

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

2η Ημέρα |  ΒΟΣΠΟΡΟΣ | ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ | ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε έχοντας τη δυνατότητα 
προαιρετικής συμμετοχής σε μια κρουαζιέρα στο μοναδικό 
Βόσπορο, το κανάλι που ενώνει ή χωρίζει την ευρωπαϊκή από 
την ασιατική Κωνσταντινούπολη. Και στις δύο ακτές του, 
πνιγμένα μέσα στο πράσινο τα όμορφα < γιαλιά >, σπίτια 
χτισμένα πάνω στην παραλία, ενώ εντυπωσιακές και οι δύο 
κρεμαστές γέφυρες, κάτω από τις οποίες περνάμε. 
Επιστρέφοντας, κατεβαίνουμε στο παλάτι του Ντολμά Μπαξέ. 
Χτισμένο στα χρόνια του Αβδούλ Μετζίτ του Α΄, με 
επιδεικτική χλιδή, έρχεται σε αντίθεση με την παρακμή της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας τη συγκεκριμένη ιστορική 
περίοδο. Αίθουσες τεράστιες, χαλιά, πολυέλαιοι αφήνονται 
στη θέασή μας. Στη συνέχεια οδεύουμε προς τον πρώτο λόφο 
της Κωνσταντινούπολης. Εκεί, υπήρχε ο βυζαντινός 
Ιππόδρομος. Σήμερα,  βλέπουμε την ωραία γερμανική κρήνη 
του Κάιζερ, δώρο του στο σουλτάνο Μουράτ Β, τον Αιγυπτιακό 
οβελίσκο που φέρει επάνω του ιερογλυφικά, το χάλκινο κίονα 
των Δελφών, τη στήλη του Πορφυρογέννητου, καθώς και το 
Μπλε τζαμί. Στη συνέχεια, ξεναγούμαστε στο αριστούργημα 
των αιώνων, την εκκλησία της του Θεού Αγία Σοφία, το 
μεγαλούργημα των αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και Ισίδωρου. Τα 
λόγια, λίγα μπροστά στο μεγαλείο του μνημείου… Ακόμη, 
υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης στο Υπόγειο παλάτι, όπως 
αποκαλείται η μνημειώδης δεξαμενή του Ιουστινιανού.   Ώρα 

όμως για ψώνια, στη σκεπαστή αγορά της Πόλης, το γνωστό 
Καπαλί τσαρσί, με τις 4.000 μαγαζιά, όπου μπορούμε να 
βρούμε ότι παράγεται στην Τουρκία. Άγραφος νόμος της 
αγοράς αυτής, το παζάρι. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και 
διανυκτερεύουμε.

3η Ημέρα |  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ | ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ | ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ | ΧΑΛΚΗ
Μετά το πρόγευμά μας, ξεκινάμε με το προσκύνημά μας στην 
κιβωτό της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
Βλέπουμε τα γραφεία του Πατριαρχείου, τη Βιβλιοθήκη, την 
αίθουσα έψησης του Αγίου μύρου, επισκεπτόμαστε τον 
Πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Συνεχίζουμε 
γλιστρώντας πλάι στον Κεράτιο κόλπο κι επισκεπτόμαστε την 
εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου γράφηκε το < Τη 
Υπερμάχω >, ο ύμνος στην Υπέρμαχο Θεοτόκο. Συνεχίζουμε 
τον οδικό περίπλου των Θεοδοσιανών τειχών και 
επισκεπτόμαστε την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στο 
Μπαλουκλί. Η αυλή, στρωμένη με πλάκες όπου βλέπουμε 
χαραγμένη την καραμανλίδικη γραφή, η εκκλησία 
συντηρημένη, στο υπόγειο, Αγίασμα. Στη συνέχεια, κινούμενοι 
μέσω της πρώτης περιφερειακής της Κωνσταντινούπολης, 
κατευθυνόμαστε στην ασιατική πλευρά της Πόλης, περνώντας 
από την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Μοναδικό 
πάντα το πέρασμα πάνω από αυτήν. Προαιρετικά για όσους 
επιθυμούν από το λιμάνι του Μπόσταντζι, πλέουμε στο πρώτο 
νησί των Πριγκηπονήσων, την Πρίγκηπο, όπου κάνουμε τη 
βόλτα μας, θαυμάζοντας τα εναπομείναντα ελληνικά σπίτια. 
Ακόλουθη επίσκεψή μας, στην περιώνυμη Θεολογική Σχολή 
της Χάλκης. Ξεναγούμαστε μέσα στην Εκκλησία της Αγίας 
Τριάδας, αλλά και σε αίθουσα διδασκαλίας της Σχολής… 
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και το βράδυ έχουμε τη 
δυνατότητα προαιρετικά να συμμετέχουμε σε βραδινή 
κρουαζιέρα στο Βόσπορο, με πλούσιο φαγητό, απεριόριστο 
ποτό και παραδοσιακούς ανατολίτικους χορούς.

4η Ημέρα |  ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΥΣΑ
Τη σημερινή ημέρα σας προσφέρουμε τη δυνατότητα 
συμμετοχής, σε μια ημερήσια εκδρομή, στην καταπράσινη 
Προύσα, η οποία αποτέλεσε την πρώτη πρωτεύουσα της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Αποτελεί την πιο καθαρή πόλη 
της Τουρκίας και πόλο έλξης για κάθε είδους τουρισμό. Μέσω 
μιας νέας διαδρομής και διασχίζοντας τη γέφυρα Οσμάν 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ | ΠΡΟΥΣΑ
5

ΗΜΕΡΕΣ
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ΔΩΡΟ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΕΚΔΡΟΜΗ

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΗ 
ΠΡΟΥΣΑ

Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ, ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ 
ΒΟΣΠΟΡΟΥ, ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΥΣΑ.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

Γκαζί και της θάλασσας του Μαρμαρά φθάνουμε στην καταπράσινη Προύσα. Εκεί, επισκεπτόμαστε το κενοτάφιο του 
Καραγκιόζη και μετά κατευθυνόμαστε στην κεντρική αγορά της πόλης, όπου έχουμε ελεύθερο χρόνο για αγορές. Η πόλη είναι 
γνωστή για τα μεταξωτά και τα κεντήματά της. Αφού απολαύσουμε και το παραδοσιακό φαγητό της πόλης, το Ισκεντέρ κεμπάπ 
ή τα διάσημα μαρόν γκλαζέ ( καραμελωμένα κάστανα ) επιστρέφουμε στην Κωνσταντινούπολη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση. Εναλλακτικά, για όσους επιθυμούν να παραμείνουν στην Κων/πολη προτείνουμε να επισκεφθείτε το μουσείο 
Κοτς, όπου θα σας δοθεί η ευκαιρία, να γίνετε πάλι παιδιά… θα δείτε τεράστιες συλλογές από αυτοκίνητα, γεωργικά μηχανήματα 
και πολεμικές μηχανές.

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

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

289€

29, 30/12

Europlaza 4*
Ανακαινισµένα δωµάτια

Ταξίµ

Seminal 4*
Tαξίµ

Nova Plaza Crystal 4* Plus
Ταξίµ

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

135€ 489€

305€ 149€ 539€

349€ 159€ 585€

Τιµή σε
τρίκλινο

284€

299€

345€

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

τρίκλινο

205€

22, 23
26/12

&
02, 04/01

Europlaza 4*
Ανακαινισµένα δωµάτια

Ταξίµ

Τaxim Express 4*
Tαξίµ

Konak 4* Plus
Tαξίµ

Nova Plaza Crystal 4* Plus
Ταξίµ

Grand Cevahir 5*
Σισλί

∆ώρο η είσοδος 
στην Εσωτερική Πισίνα

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

109€ 199€

225€ 109€ 219€

254€ 169€ 245€

279€ 175€ 275€

295€ 199€ 289€

Τιµή σε
µονόκλινο

324€

335€

419€

449€

475€

5 Ηµέρες – 4 ∆ιαν. (Αναχώρηση 05.30)

STORY PLACE

Από όλα τα υπέροχα µέρη στα οποία 
µπορείτε να βγάλετε καταπληκτικές 
φωτογραφίες, σας προτείνουµε την 
Κρεµαστή Γέφυρα στον Βόσπορο! 
Επίσης, στο µνηµείο του 
Καραγκιόζη στην Προύσα!
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AΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ 3, 4
ΗΜΕΡΕΣ
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1η Ημέρα |  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Η πρώτη μας μεγάλη στάση θα πραγματοποιηθεί στα σύνορα όπου 
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στα αφορολόγητα είδη. Συνεχίζουμε για την Αδριανούπολη. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και στην συνέχεια περιήγηση για την πρώτη μας γνωριμία με την πόλη. Χρόνος ελεύθερος στο 
μεγαλύτερο Τσαρσί της πόλης, την αγορά του Αλή Πασά καθώς και στον πεζόδρομο Saraclar. Σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε ένα από τα παραδοσιακά τούρκικα χαμάμ για χαλάρωση.Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

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

ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

195€ 109€ 289€
23/12, 24/12

26/12
&

06/01 

Plaza 5*
Kέντρο πόλης

Ηµιδιατροφή

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

3η Ημέρα |  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ | ΚΑΡΑΓΑΤΣ

Χρόνια πολλά! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Ως πρώτη τους 
πρωτεύουσα στη δυτική του πλευρά του Βοσπόρου (1361 - 
1453), οι Οθωμανοί φρόντισαν να τη στολίσουν αντάξια! 
Το Τέμενος Σελιμιγιέ είναι ένα κομψοτέχνημα της 
ισλαμικής αρχιτεκτονικής και το αρτιότερο δημιούργημα 
του αρχιτέκτονα Σινάν. Αξίζει να αναφερθεί ότι το κτίσμα 
οικοδομήθηκε αποκλειστικά από τα λάφυρα της 
εκστρατείας των Οθωμανών στην Κύπρο, όπως νωρίτερα 
το Σουλειμανίγιε (τζαμί του Σουλεϊμάν) είχε χτιστεί με τη 
αντίστοιχη λεία από τις εκστρατείες τους στο Βελιγράδι, 
τη Ρόδο και τη Μάλτα. Από ορισμένα σημεία φαίνεται ο 
ποταμός Έβρος και η γέφυρα Σαρατσάνε (1451 μ.Χ.). 
Ακόμα θα δούμε το Ρουστέμ Πασά Καραβάν Σεράι (16ου 
αι) - σήμερα ξενοδοχείο, το Τέμενος Εσκί (15ου αι), το 
Μπεζεστένι, το Δημαρχείο, το Τέμενος Ουτς Σερεφελί (15
ου αι), το συγκρότημα Κουλιγιέ Μπεγιαζήτ ΙΙ (1481 - 1512 
μ.Χ.) και το Μουσείο Υγείας. Έπειτα, θα επισκεφθούμε στο 
Κάραγατς τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Γαλλικής 
Εταιρείας Σιδηροδρόμων, όπου στάθμευε κάποτε το 
Οριάν Εξπρές. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό 
(έξοδα ατομικά) στην Αδριανούπολη ή ευκαιρία να 
απολαύσετε τις ανέσεις του ξενοδοχείου και να 
ξεκουραστείτε. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

3 Ηµέρες | 2 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE

Επισκεφτείτε το παραδοσιακό Χαµάµ 
Saray Hamami, µέρος του πρώτου 
παλατιού της Αδριανούπολης και 
βγείτε υπέροχες φωτογραφίες σε 
ένα ατµοσφαιρικό σκηνικό!
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Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

259€ 119€ 365€
23/12, 26/12

&
05/01 

Plaza 5*
Kέντρο πόλης

Ηµιδιατροφή

Στην 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος

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

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



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

2η Ημέρα |  ΜΠΟΥΤΒΑ | ΚΟΤΟΡ | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας και επίσκεψη σε μια από τις 
παλαιότερες πόλεις της Αδριατικής (3500 ετών) τη γραφική 
Μπούτβα, γνωστή για τις υπέροχες ακτές και την 
κοσμοπολίτικη ζωή, με έντονο το Ελληνικό, Ρωμαϊκό και 
Βενετσιάνικο στοιχείο. Θα περιηγηθούμε στο μεσαιωνικό 
ιστορικό κέντρο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να 
απολαύσουμε το θερινό αυτό θέρετρο. Συνεχίζουμε για την 
καστροπολιτεία του Κότορ, ένα μνημείο φυσικής ομορφιάς και 
πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη καλά διατηρημένη – 
προστατευόμενη από την Unesco, με έντονη Βυζαντινή και 
Βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο, σε 
έναν από τους πιο όμορφους κόλπους των ακτών του 
Μαυροβουνίου, στον οποίο ορισμένοι αποδίδουν την έννοια 
του μεγαλύτερου, νοτιότερου και ομορφότερου φιόρδ της 
Αδριατικής. Θα δούμε το Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Τρύφωνος του 12ου αιώνα, τις Σερβορθόδοξες εκκλησίες του 
Αγίου Λουκά (12ος αιώνας) και Αγίου Νικολάου, το επιβλητικό 
παλάτι του πρίγκιπα και θα περιδιαβούμε τα στενά δρομάκια, 
θαυμάζοντας τις βενετσιάνικες επαύλεις και τις 
αλλεπάλληλες μικρές πλατείες. Συνεχίζουμε για το Τρέμπινιε, 
άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Μετά το δείπνο 
βόλτα στην πόλη, για να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τον 
τοπικό τρόπο ζωής των κατοίκων.

3η Ημέρα | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο, αναχωρούμε για 
το Ντουμπρόβνικ, όπου ξεκινάμε την ξενάγηση στην πόλη που 
έχει χαρακτηριστεί ως «το μαργαριτάρι της Αδριατικής». Πιο 
συγκεκριμένα στην παλιά πόλη, η οποία είναι περιτριγυρισμένη 
από τείχη του 10ου αιώνα, όπου θα περπατήσουμε στα σημεία 
που γυρίστηκαν σκηνές από το Game of Thrones. Στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης, θα δούμε το Μοναστήρι των 
Φραγκισκανών, το Παλάτι των Ρέκτορς (Κυβερνήτες της 
Δημοκρατίας της Ρεγγούζα), τον Καθεδρικό Ναό, το παλιό 
λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, πολιούχου της πόλης, 
αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. Στο 
τέλος της ξενάγησης σας προτείνουμε μια μίνι κρουαζιέρα 
στον κόλπο της πόλης για να δούμε τα τείχη της 
καστροπολιτείας από τη θάλασσα, να περιπλεύσουμε το νησί 
Locrum και να παρατηρήσουμε τις απότομες ακτές από την 
άλλη πλευρά της πόλης. Απολαύστε ένα καλό εστιατόριο η 
έναν καφέ με απεριόριστη θέα.  Καλή ιδέα είναι και μια 
επίσκεψη στα άριστα διατηρημένα τείχη που περιβάλλουν την 
πόλη. Ο συνοδός μας θα είναι διαθέσιμος για να σας δώσει 
κάθε απαραίτητη πληροφορία για να αξιοποιήσετε το χρόνο 
σας με τον τρόπο που επιθυμείτε. Άλλη μια επιλογή είναι να 
ανεβείτε με το τελεφερίκ έως την κορυφή του Srdj (www.du-
brovnikcablecar.com), από όπου η θέα σε όλη την παλιά πόλη, 
την Αδριατική και τα νησιά της είναι υπέροχη. Η διαδρομή 
είναι μικρή, αλλά αξίζει τον κόπο. Το όχημα κινείται 
υπερβολικά αργά και κοντά στο έδαφος, οπότε, ακόμα κι αν 
φοβάστε τα ύψη, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα έχετε κανένα 
πρόβλημα. Αργά το απόγευμα και αφού είχαμε αρκετό χρόνο 
στην φημισμένη αυτή πόλη, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο 
όπου μας περιμένει δείπνο.

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΟΥ ΘΑ  ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ, ΘΑ 
«ΖΗΣΟΥΜΕ» ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΜΗ ΔΡΑΚΟΥΛΑ ΠΟΥ ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΘΡΥΛΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΜΕ ΤΑ 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ.  ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΘΑ ΝΟΙΩΣΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ 

ΧΡΟΝΟ. ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ!
 

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

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

3η Ημέρα |  ΣΙΜΠΙΟΥ | ΣΙΓΚΙΣΟΥΑΡΑ | ΜΠΡΑΝ | ΜΠΡΑΣOΦ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση μας στο ειδυλλιακό 
Σιμπίου, που αποτέλεσε πολιτισμική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης το 2007 και έχει ανακηρυχθεί σε διατηρητέα πόλη 

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

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΚΟΜΗ ΔΡΑΚΟΥΛΑ
ΤΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ

5
ΗΜΕΡΕΣ
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Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

22, 23, 26/12
29, 30/12

&
02, 04/01

ΜΙNERVA 4*
( Bουκουρέστι ) Πρωινό

καθηµερινά
&

3 δείπνα
275€ 169€ 379€

MERCURE 4*
( Σιµπίου )

GOLDEN TIME 4*
(Μπρασόφ  )

4η Ημέρα |  ΜΠΡΑΣΟΦ | ΣΙΝΑΪΑ | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε 
στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, 
του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Συνεχίζουμε για το μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από την επίσημη 
ονομασία της πόλης. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για το Βουκουρέστι. Θα επισκεφτούμε το το 
Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του και δείχνει την αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της χώρας. Το 
απόγευμα μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ προαιρετική νυχτερινή διασκέδαση σε Ρουμάνικες 
μπυραρίες με υπέροχο φαγητό.

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

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE

Την πιο <ινσταγκραµική> σας 
φωτογραφία µπορείτε να την 
βγάλετε µε φόντο τον Πύργο του 
∆ράκουλα!
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Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

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

Οι αναχωρήσεις 29,30/12 έχουν επιβάρυνση 15ε στις παραπάνω τιµές



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

2η Ημέρα |  ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ  
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που 
αποκαλείται το Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε την 
περιήγησή μας με το υπαίθριο Μουσείο του χωριού, που είναι 
μοναδικό στο είδος του, φιλοξενώντας δείγματα 
αρχιτεκτονικής από κάθε μέρος της Ρουμανίας και απεικονίζει 
τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στη Ρουμανία. Είναι το 
μεγαλύτερο πάρκο της χώρας, το οποίο από το 1936 αποτελεί 
μια τεράστια έκταση πρασίνου, όπου στη βόλτα μας θα 
απολαύσουμε μια ανέμελη βόλτα και για όσους επιθυμούν και 
ποδηλατάδα. Συνεχίζουμε με το παλάτι της βουλής, χτισμένο 
από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος 
δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη 
διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε ακόμη το 
Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα 
ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου 
που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου και 
αφιερωμένη στους Ρουμάνους στρατιώτες που πολέμησαν 
στον Α ‘Παγκόσμιο Πόλεμο. Από αυτήν ξεκινούν όλες οι 
στρατιωτικές παρελάσεις. Θα δούμε ακόμη το Ορθόδοξο 
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, 
το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. 
Τελειώνοντας, μετάβαση στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου 
θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε δεινόσαυρους που 
βρέθηκαν στο ρουμανικό έδαφος και όχι μόνο. Η εμπερία 
είναι διασκεδαστική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος 
για ξεκούραση. Η παιδαγωγός μας έχει πολλές 
δραστηριότητες, από ζωγραφική έως μιμήσεις για τον 
ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Το βράδυ σας προτείνουμε μια 

βόλτα στην παλιά πόλη, που θα σας γοητεύσουν τα 
λιθόστρωτα δρομάκια και τα ιστορικά κτίρια. Δοκιμάστε τις 
παραδοσιακές σπεσιαλιτέ στο περίφημο εστιατόριο Caru Cu 
Bere, που θα σας εντυπωσιάσει και για την αισθητική του.

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

    ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 

ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ – ΤΟ 2Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΤΑ ΘΡΥΛΙΚΑ   ΚΑΡΠΑΘΙΑ,
ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΕΛΕΣ ΣΤΑ ΣΙΝΑΙΑ, ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΑ ΣΤΟ ΜΠΡΑΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ.

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

2η Ημέρα |  ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε έχοντας τη δυνατότητα 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που 
αποκαλείται το Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε την 
περιήγησή μας με το υπαίθριο Μουσείο του χωριού, που είναι 
μοναδικό στο είδος του, φιλοξενώντας δείγματα 
αρχιτεκτονικής από κάθε μέρος της Ρουμανίας και απεικονίζει 
τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στη Ρουμανία. Είναι το 
μεγαλύτερο πάρκο της χώρας, το οποίο από το 1936 αποτελεί 
μια τεράστια έκταση πρασίνου, όπου στη βόλτα μας θα 
απολαύσουμε μια ανέμελη βόλτα και για όσους επιθυμούν και 
ποδηλατάδα. Συνεχίζουμε με το παλάτι της βουλής, χτισμένο 
από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος 
δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη 
διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε ακόμη το 
Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα 
ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου 
που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου και 
αφιερωμένη στους Ρουμάνους στρατιώτες που πολέμησαν 
στον Α ‘Παγκόσμιο Πόλεμο. Από αυτήν ξεκινούν όλες οι 
στρατιωτικές παρελάσεις. Θα δούμε ακόμη το Ορθόδοξο 
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, 
το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση. Το 
βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στην παλιά πόλη, που θα 

σας γοητεύσουν τα λιθόστρωτα δρομάκια και τα ιστορικά 
κτίρια. Δοκιμάστε τις παραδοσιακές σπεσιαλιτέ στο περίφημο 
εστιατόριο Caru Cu Bere, που θα σας εντυπωσιάσει και για 
την αισθητική του.

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

4η Ημέρα |  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές μας 
και αναχώρηση για τη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας, τη 
Σόφια. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ δεν Γερνάει” είναι το μότο της 
πόλης, που από το 1879 είναι η πρωτεύουσα. Άφιξη και θα 
 

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | ΚΑΡΠΑΘΙΑ
4, 5

ΗΜΕΡΕΣ
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ΔΩΡΟ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΤΑ ΚΑΡΠΑΘΙΑ
& ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 

ΔΡΑΚΟΥΛΑ!
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ !



Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

23, 24
26/12

&
02, 05/01

Ιbis Politehnica 3*

Minerva 4*
Κέντρο

Sheraton 5*
Κέντρο

Novotel City Center 4* Plus
Στην καρδιά της πόλης

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

189€ 119€ 279€

179€ 119€ 269€

Πρωϊνό 249€ 119€ 339€

208€ 119€ 309€

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

199€ 119€ 289€

254€ 119€ 345€

4 Ηµέρες – 3 ∆ιαν. (Αναχώρηση 05.30)

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

22, 23, 26/12
29, 30/12

&
02, 04/01

Ιbis Politehnica 3* Πρωϊνό

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

229€ 135€ 345€

219€ 129€ 329€

Πρωϊνό 295€ 135€ 399€

265€ 135€ 369€

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

244€ 135€ 365€

309€ 135€ 409€

5 Ηµέρες – 4 ∆ιαν. (Αναχώρηση 05.30)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

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

                         

πραγματοποιήσουμε την πρώτη μας βόλτα στην πόλη, που είναι ένα εκλεκτικό μείγμα αρχιτεκτονικών στυλ, που 
αντιπροσωπεύονται από ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, τα οποία άφησαν στο πέρασμα τους οι Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι 
Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι Τούρκοι. Στην περιήγησή μας θα δούμε τη Βουλή, το Προεδρικό Μέγαρο, την Εκκλησία – σύμβολο 
της πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην κορυφή της έχει χάλκινους και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε προς τιμή των Ρώσων 
στρατιωτών που σκοτώθηκαν, όταν το 1878 ο Ρωσικός στρατός ελευθέρωσε την Βουλγαρία από την Οθωμανική κυριαρχία και 
θεωρείται ως η καρδιά της πόλης. Η εκκλησία ονομάστηκε από τον Αλέξανδρο Νέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως έσωσε την 
Ρωσία το 1240 από τα Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή εκείνη τον θεωρούσαν προστάτη άγιο της οικογένειας του τσάρου. 
Το μέγεθός του θα σας εντυπωσιάσει και ιδιαίτερα εάν σκεφτείτε ότι ο ναός χωράει μέχρι και 10.000 άτομα! Θα δούμε ακόμη 
την πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το 
τζαμί Banya Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον θεόρατο θόλο της. Τελειώνοντας, θα έχουμε χρόνο 
ελεύθερο στην πλούσια αγορά της πόλης, όπου μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά εμπορικά καταστήματα ή να πιείτε 
τον καφέ σας στο πεζόδρομο στο κέντρο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ διασκεδάστε προαιρετικά 
στο κέντρο της πόλης και δοκιμάστε τοπικές σπεσιαλιτέ. 

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

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

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STORY PLACE

Την πιο <ινσταγκραµική> σας 
φωτογραφία µπορείτε να την 
βγάλετε µε φόντο το παλάτι της 
Βουλής ή στο γραφικό Μουσείο του 
Χωριού!
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Η διαµονή στη Σόφια πραγµατοποιείται στο ξενοδοχείο NOVOTEL 4* µε την αντίστοιχη διατροφή

Minerva 4*
Κέντρο

Sheraton 5*
Κέντρο

Novotel City Center 4* Plus
Στην καρδιά της πόλης



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ & ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ

ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΑΣ  

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΑ ΜΕΡΗ, ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ,
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΝΕΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ. 

ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΑ, ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ, 
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ

 

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

2η Ημέρα |  ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ  
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που 
αποκαλείται το Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε την 
περιήγησή μας με το υπαίθριο Μουσείο του χωριού, που είναι 
μοναδικό στο είδος του, φιλοξενώντας δείγματα 
αρχιτεκτονικής από κάθε μέρος της Ρουμανίας και απεικονίζει 
τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στη Ρουμανία. Είναι το 
μεγαλύτερο πάρκο της χώρας, το οποίο από το 1936 αποτελεί 
μια τεράστια έκταση πρασίνου, όπου στη βόλτα μας θα 
απολαύσουμε μια ανέμελη βόλτα και για όσους επιθυμούν και 
ποδηλατάδα. Συνεχίζουμε με το παλάτι της βουλής, χτισμένο 
από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος 
δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη 
διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε ακόμη το 
Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα 
ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου 
που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου και 
αφιερωμένη στους Ρουμάνους στρατιώτες που πολέμησαν 
στον Α ‘Παγκόσμιο Πόλεμο. Από αυτήν ξεκινούν όλες οι 
στρατιωτικές παρελάσεις. Θα δούμε ακόμη το Ορθόδοξο 
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, 
το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. 
Τελειώνοντας, μετάβαση στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου 
θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε δεινόσαυρους που 
βρέθηκαν στο ρουμανικό έδαφος και όχι μόνο. Η εμπερία 
είναι διασκεδαστική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος 
για ξεκούραση. Η παιδαγωγός μας έχει πολλές 
δραστηριότητες, από ζωγραφική έως μιμήσεις για τον 
ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Το βράδυ σας προτείνουμε μια 

βόλτα στην παλιά πόλη, που θα σας γοητεύσουν τα 
λιθόστρωτα δρομάκια και τα ιστορικά κτίρια. Δοκιμάστε τις 
παραδοσιακές σπεσιαλιτέ στο περίφημο εστιατόριο Caru Cu 
Bere, που θα σας εντυπωσιάσει και για την αισθητική του.

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

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ FAMILY
4, 5

ΗΜΕΡΕΣ
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έτσι γιατί τον 17οαιώνα την έκαψαν και έγινε μαύρη μέχρι την σκεπή. Αρχικά ήταν χτισμένη από τους Καθολικούς προς τιμήν της 
Παναγίας, πλέον όμως ανήκει στην λατρεία των Προτεσταντών. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος. Το βράδυ επιστροφή στο 
Βουκουρέστι, πλημμυρισμένοι από όμορφες εικόνες (σε περίπτωση καθυστερημένης μας άφιξης στο ξενοδοχείο το δείπνο, για 
όσους έχουν ημιδιατροφή, θα προσφερθεί σε πακέτο). Διαν/ση.

4η Ημέρα | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για μία ημερήσια εκδρομή σε 2 υπέροχες τοποθεσίες. Η πρώτη μας στάση θα πραγματοποιηθεί στο 
μεσαιωνικό Μόσταρ, που μας θυμίζει πόσο κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έμβλημα της 
πόλης το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από την εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Μία πόλη, με 
έντονα τα σημάδια του πολέμου που στιγμάτισε τη χώρα αυτή, στο τέλος του 20ου αιώνα. Το Μόσταρ της Βοσνίας, επιτρέπει 
στον επισκέπτη να αντιληφθεί της διαφορές που χώριζαν αυτά τα κράτη, όταν ήταν κομμάτια της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας. 
Αφήνοντας πίσω, τις επιρροές των Φράγκων και των Ενετών, έρχεται σε επαφή με τα ίχνη των Οθωμανών, που τόσο έντονα 
διαφαίνονται στα σοκάκια της πόλης, στα παζάρια της, στα χαμάμ και στις ανατολίτικες οσμές της. Μία αίσθηση διαφορετική, 
με την Ανατολή και τη Δύση χαραγμένες στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. Επόμενη στάση το περίφημο Blagaj όπου θα 
θαυμάσουμε ένα υπέροχο τοπίο στις πηγές του ποταμού Buna. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

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

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE

Την πιο <ινσταγκραµική> σας 
φωτογραφία µπορείτε να την 
βγάλετε µε φόντο το παλάτι της 
Βουλής ή στο  Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας!
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Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής
∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή
Η διαµονή στη Σόφια πραγµατοποιείται
στο ξενοδοχείο NOVOTEL 4* µε την αντίστοιχη διατροφή

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο
Τιµή 1ου παιδιού έως

12 ετών
Τιµή 2oυ παιδιού έως

12 ετών

309€ ∆ΩΡΕΑΝ 89€23, 26
30/12

& 
02, 05/01 Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

379€ ∆ΩΡΕΑΝ 99€

Novotel City Center 4* Plus
Στην καρδιά της πόλης

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο
Τιµή 1ου παιδιού έως

12 ετών
Τιµή 2oυ παιδιού έως

12 ετών

339€ ∆ΩΡΕΑΝ 99€22, 23
26/12
30/12

&
02, 04/01 Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

399€ ∆ΩΡΕΑΝ 109€

Novotel City Center 4* Plus
Στην καρδιά της πόλης

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



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

2η Ημέρα |  ΜΠΟΥΤΒΑ | ΚΟΤΟΡ | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας και επίσκεψη σε μια από τις 
παλαιότερες πόλεις της Αδριατικής (3500 ετών) τη γραφική 
Μπούτβα, γνωστή για τις υπέροχες ακτές και την 
κοσμοπολίτικη ζωή, με έντονο το Ελληνικό, Ρωμαϊκό και 
Βενετσιάνικο στοιχείο. Θα περιηγηθούμε στο μεσαιωνικό 
ιστορικό κέντρο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να 
απολαύσουμε το θερινό αυτό θέρετρο. Συνεχίζουμε για την 
καστροπολιτεία του Κότορ, ένα μνημείο φυσικής ομορφιάς και 
πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη καλά διατηρημένη – 
προστατευόμενη από την Unesco, με έντονη Βυζαντινή και 
Βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο, σε 
έναν από τους πιο όμορφους κόλπους των ακτών του 
Μαυροβουνίου, στον οποίο ορισμένοι αποδίδουν την έννοια 
του μεγαλύτερου, νοτιότερου και ομορφότερου φιόρδ της 
Αδριατικής. Θα δούμε το Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Τρύφωνος του 12ου αιώνα, τις Σερβορθόδοξες εκκλησίες του 
Αγίου Λουκά (12ος αιώνας) και Αγίου Νικολάου, το επιβλητικό 
παλάτι του πρίγκιπα και θα περιδιαβούμε τα στενά δρομάκια, 
θαυμάζοντας τις βενετσιάνικες επαύλεις και τις 
αλλεπάλληλες μικρές πλατείες. Συνεχίζουμε για το Τρέμπινιε, 
άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Μετά το δείπνο 
βόλτα στην πόλη, για να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τον 
τοπικό τρόπο ζωής των κατοίκων.

3η Ημέρα | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο, αναχωρούμε για 
το Ντουμπρόβνικ, όπου ξεκινάμε την ξενάγηση στην πόλη που 
έχει χαρακτηριστεί ως «το μαργαριτάρι της Αδριατικής». Πιο 
συγκεκριμένα στην παλιά πόλη, η οποία είναι περιτριγυρισμένη 
από τείχη του 10ου αιώνα, όπου θα περπατήσουμε στα σημεία 
που γυρίστηκαν σκηνές από το Game of Thrones. Στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης, θα δούμε το Μοναστήρι των 
Φραγκισκανών, το Παλάτι των Ρέκτορς (Κυβερνήτες της 
Δημοκρατίας της Ρεγγούζα), τον Καθεδρικό Ναό, το παλιό 
λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, πολιούχου της πόλης, 
αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. Στο 
τέλος της ξενάγησης σας προτείνουμε μια μίνι κρουαζιέρα 
στον κόλπο της πόλης για να δούμε τα τείχη της 
καστροπολιτείας από τη θάλασσα, να περιπλεύσουμε το νησί 
Locrum και να παρατηρήσουμε τις απότομες ακτές από την 
άλλη πλευρά της πόλης. Απολαύστε ένα καλό εστιατόριο η 
έναν καφέ με απεριόριστη θέα.  Καλή ιδέα είναι και μια 
επίσκεψη στα άριστα διατηρημένα τείχη που περιβάλλουν την 
πόλη. Ο συνοδός μας θα είναι διαθέσιμος για να σας δώσει 
κάθε απαραίτητη πληροφορία για να αξιοποιήσετε το χρόνο 
σας με τον τρόπο που επιθυμείτε. Άλλη μια επιλογή είναι να 
ανεβείτε με το τελεφερίκ έως την κορυφή του Srdj (www.du-
brovnikcablecar.com), από όπου η θέα σε όλη την παλιά πόλη, 
την Αδριατική και τα νησιά της είναι υπέροχη. Η διαδρομή 
είναι μικρή, αλλά αξίζει τον κόπο. Το όχημα κινείται 
υπερβολικά αργά και κοντά στο έδαφος, οπότε, ακόμα κι αν 
φοβάστε τα ύψη, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα έχετε κανένα 
πρόβλημα. Αργά το απόγευμα και αφού είχαμε αρκετό χρόνο 
στην φημισμένη αυτή πόλη, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο 
όπου μας περιμένει δείπνο.

ΔΑΛΜΑΤΙΑ
ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

5
ΗΜΕΡΕΣ
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Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

259€ 139€ 399€
22/12

&
04/01

Petka 3*
Ντουµπρόβνικ

Ηµιδιατροφή

279€ 189€ 449€
Adria 4*

Ντουµπρόβνικ

4η Ημέρα | BLAGAJ | ΜΟΣΤΑΡ
Πρόγευμα και για τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε μια φανταστική ημερήσια εκδρομή σε 2 υπέροχες τοποθεσίες. Η πρώτη 
μας στάση θα πραγματοποιηθεί στο μεσαιωνικό Μόσταρ, που μας θυμίζει πόσο κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έμβλημα της πόλης το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από την εντολή του 
Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Μία πόλη, με έντονα τα σημάδια του πολέμου που στιγμάτισε τη χώρα αυτή, στο τέλος του 20ου 
αιώνα. Το Μόσταρ της Βοσνίας, επιτρέπει στον επισκέπτη να αντιληφθεί της διαφορές που χώριζαν αυτά τα κράτη, όταν ήταν 
κομμάτια της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας. Αφήνοντας πίσω, τις επιρροές των Φράγκων και των Ενετών, έρχεται σε επαφή με τα ίχνη 
των Οθωμανών, που τόσο έντονα διαφαίνονται στα σοκάκια της πόλης, στα παζάρια της, στα χαμάμ και στις ανατολίτικες οσμές 
της. Μία αίσθηση διαφορετική, με την Ανατολή και τη Δύση χαραγμένες στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. Επόμενη στάση το 
περίφημο Blagaj όπου θα θαυμάσουμε ένα υπέροχο τοπίο στις πηγές του ποταμού Buna. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

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

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE

Ανακαλύψτε το καλύτερο σηµείο 
µπροστά από τα τείχη της παλιάς 
πόλης και φωτογραφηθείτε σαν 
ένας άλλος ήρωας του Game of 
Thrones
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Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής
_

Η πρώτη µας διανυκτέρευση στη Ποντγκόριτσα πραγµατοποιείται
στο ξενοδοχείο Phlia 4* µε πρωινό
Κόστος προαιρετικής εκδροµής 4ης ηµέρας: 25€ ενήλικας | 15 € παιδί



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

2η Ημέρα |  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ | ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ|  ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ | ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ SKADARLJIA
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη 
πρωτεύουσα της Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε από το σύμβολο 
της παλιάς πόλης, το φρούριο Καλεμέγκνταν, που είναι 
χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάββα και 
χτίστηκε στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως 
οχύρωση για την προστασία από τους εχθρούς, τον Πύργο 
Nebos ja, που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα 
Φερραίου και θα συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzica και 
Αγία Παρασκευή. Θα δούμε την πλατεία Δημοκρατίας, το 
Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας 
Ljubica, το ξενοδοχείο , σήμα κατατεθέν της πόλης και φυσικά 
τον Άγιο Σάββα, τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των 
Βαλκανίων. Το εσωτερικό του ναού είναι λίγο < ψυχρό>, αλλά 
θα ανακαλύψετε στις γωνιές του, το παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο 
του ιερού του Αγίου Σάββα και εκπληκτικά ψηφιδωτά της 
σερβικής αγιογραφίας. Θα δούμε ακόμη, το Μνημειακό 
κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο 
και το Κοινοβούλιο. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος στην 
πόλη. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον μεγάλο 
πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με καταστήματα για 
φθηνές αλλά και ποιοτικές αγορές. Εναλλακτικά, μπορείτε να 
επισκεφθείτε στο Νέο Βελιγράδι το μεγάλο εμπορικό κέντρο 
Usche, όπου θα συναντήσετε όλες τις γνωστές ευρωπαϊκές 
φίρμες. Το βράδυ θα πραγματοποιήσουμε μια όμορφη βόλτα 
στην μποέμ περιοχή της πόλης, την περίφημη Skadarljia, μία 
από τις ομορφότερες περιοχές, όπου η νυχτερινή ζωή διαρκεί 
μέχρι τις πρωινές ώρες και θα βρείτε εστιατόρια, bars, clubs. H 
περιοχή θα σας θυμίσει τα παλιά Λαδάδικα της 
Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη νότα στην πλακόστρωτη περιοχή 
δίνουν οι πλανόδιοι μουσικοί, οι οποίοι τραγουδούν 
παραδοσιακά σέρβικα τραγούδια. 

3η Ημέρα |  ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 ΧΛΜ) - STREM-
SI KARLOVSI ΒΥ ΝIGHT ZEMOYN
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πόλη του Νόβισαντ, 
πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη πόλη της 

Σερβίας. Αποτελεί οικονομικό κέντρο και είναι ιδιαίτερα 
γνωστή για το πανεπιστήμιο της. Είναι χτισμένη στις όχθες του 
Δούναβη και ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί ως ενδιάμεση στάση 
στις εμπορικές συναλλαγές. Στην περιήγησή μας θα δούμε το 
κάστρο Petrovaradin, με ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, 
την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο και 
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε την επαρχιακή πόλη Stremsi 
karlovsi, η οποία βρίσκεται μόλις 5 χλμ. από την πόλη και θα 
έχουμε την ευκαιρία να δούμε την ιστορική έδρα του 
Πατριαρχείου και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. 
Πρόκειται για ένα τόπο με ιδιαίτερη πνευματική και πολιτιστική 
αξία δεδομένου ότι εκεί κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό 
περιοδικό του κόσμου. Κατά την διάρκεια της επιστροφής μας 
στο Βελιγράδι θα απολαύσουμε μια εξαιρετικής φυσικής 
ομορφιάς διαδρομή. Για το βράδυ και με το λεωφορείο μας θα 
πραγματοποιήσουμε μια παραδουνάβια πανοραμική βόλτα 
στην περιοχή Ζέμουν, μια από τις πιο γραφικές περιοχές της 
πόλης 

Η ΛΕΥΚΗ ΠΟΛΗ
SPECIAL ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

4, 5
ΗΜΕΡΕΣ
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ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΟ ΝΟΒΙΣΑΝΤ

& ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 

ΣΤΗΝ ΠΙΟ 
ΓΡΑΦΙΚΗ  ΣΥΝΟΙΚΙΑ 

SKADARLJIA

ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ GALA
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ METROPOL PALACE 5* 
“ΤΟ < ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ> ΤOY ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ”

ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ, 
1 ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙ & ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΜΕ ΕΛΛΗΝΑ DJ  

ΤΙΜΗ ΕΝΗΛΙΚΑ: 45 ΕΥΡΩ | ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙΟΥ: 20 ΕΥΡΩ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 18/12 

gala



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

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

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

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

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

175€ 125€ 239€
23, 24
26/12

&
02, 05/01

Mr. PRESIDENT
QUEEN’S ASTORIA 4*

METROPOL PALACE 5*

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

275€ 125€ 449€

205€ 135€ 269€

339€ 149€ 495€

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
4 Ηµέρες – 3 ∆ιαν. (Αναχώρηση 05.30)

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

225€ 159€ 349€

30/12

Mr. PRESIDENT
QUEEN’S ASTORIA 4*

METROPOL PALACE 5*

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

369€ 169€ 539€

275€ 169€ 395€

439€ 189€ 579€

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

219€ 159€ 295€
22, 23
26/12 

&
02, 04/01

Mr. PRESIDENT
QUEEN’S ASTORIA 4*

METROPOL PALACE 5*

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

345€ 169€ 549€

249€ 169€ 335€

419€ 199€ 639€

5 Ηµέρες – 4 ∆ιαν. (Αναχώρηση 05.30)

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

299€ 189€ 385€

29, 30/12

Mr. PRESIDENT
QUEEN’S ASTORIA 4*

METROPOL PALACE 5*

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

439€ 199€ 659€

339€ 199€ 425€

529€ 229€ 699€

STORY PLACE
Μη χάσετε κατά τη νυχτερινή 
περιήγηση στην πιο γραφική  
συνοικία  του Βελιγραδίου,
Skadarljia, την ευκαιρία  να 
βγείτε  τις πιο ατµοσφαιρικές 
φωτφραφίες!65

Σημείωση: στην 4ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος
ΕΙ∆ΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ GALA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ METROPOL PALACE 5*
ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ, 1 ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙ & ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΑ DJ
ΤΙΜΗ ΕΝΗΛΙΚΑ: 45 ΕΥΡΩ | ΤΙΜΗ ΠΑΙ∆ΙΟΥ: 20 ΕΥΡΩ

 



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

2η Ημέρα |  ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ 
ΟΠΕΡΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στη μεγαλύτερη πόλη 
της Βουλγαρίας. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ δεν Γερνάει” είναι το 
μότο της πόλης, που από το 1879 είναι η πρωτεύουσα. Το 
κέντρο της Σόφιας είναι ένα εκλεκτικό μείγμα αρχιτεκτονικών 
στυλ, που αντιπροσωπεύονται από ιστορικά και πολιτιστικά 
μνημεία, τα οποία άφησαν στο πέρασμα τους οι Θράκες, οι 
Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι Τούρκοι. Στην 
περιήγησή μας θα δούμε τη Βουλή, το Προεδρικό Μέγαρο, την 
Εκκλησία – σύμβολο της πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία 
στην κορυφή της έχει χάλκινους και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε 
προς τιμή των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν, όταν το 
1878 ο Ρωσικός στρατός ελευθέρωσε την Βουλγαρία από την 
Οθωμανική κυριαρχία και θεωρείται ως η καρδιά της πόλης. Η 
εκκλησία ονομάστηκε από τον Αλέξανδρο Νέφσκι, ο οποίος 

πιστεύεται πως έσωσε την Ρωσία το 1240 από τα Σουηδικά 
στρατεύματα και την εποχή εκείνη τον θεωρούσαν προστάτη 
άγιο της οικογένειας του τσάρου. Το μέγεθός του θα σας 
εντυπωσιάσει και ιδιαίτερα εάν σκεφτείτε ότι ο ναός χωράει 
μέχρι και 10.000 άτομα! Θα δούμε ακόμη την 
πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που 
βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το 
τζαμί Banya Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, 
με τον θεόρατο θόλο της. Τελειώνοντας, θα μεταβούμε στην 
εθνική όπερα της Βουλγαρίας, ένα μοναδικό κτίριο – κόσμημα 

ΣΟΦΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
3, 4

ΗΜΕΡΕΣ
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Η ΕΙΣΟΔΟΣ 
& 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
ΣΤO MONAΔΙΚΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ

Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΚΑΜΒΑΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ
ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ.

ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΕΤΙΕΣ, Η ΣΟΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ. ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΕΣ ΛΕΩΦΟΡΟΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΤΟΥ, ΟΜΟΡΦΕΣ ΜΠΟΥΤΙΚ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΖΩΗ 

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ. ΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ! 

ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ GALA
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SOFIA BALKAN 5* 
 “ΤΟ < ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ> ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ”

ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΕ, 
1 ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙ & ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΜΕ ΕΛΛΗΝΑ DJ  

ΤΙΜΗ ΕΝΗΛΙΚΑ: 45 ΕΥΡΩ | ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙΟΥ: 20 ΕΥΡΩ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 18/12 

gala



Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

175€ 129€ 299€
23/12, 26/12

30/12
&

02,05/01

COOP 4* plus
Στην καρδιά της πόλης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!
SOFIA BALKAN *

Στην καρδιά της πόλης
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

235€ 139€ 349€

199€ 149€ 265€

288€ 159€ 419€

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

129€ 109€ 189€
24/12, 26/12

31/12
&

02,06/01

COOP 4* plus
Στην καρδιά της πόλης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!
SOFIA BALKAN *

Στην καρδιά της πόλης
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

165€ 119€ 259€

148€ 109€ 209€

199€ 119€ 285€

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

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

ΕΙ∆ΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ GALA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ SOFIA BALKAN 5*
ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ, 1 ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙ & ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΑ DJ
ΤΙΜΗ ΕΝΗΛΙΚΑ: 45 ΕΥΡΩ | ΤΙΜΗ ΠΑΙ∆ΙΟΥ: 20 ΕΥΡΩ

 

για την πόλη. Θα περιηγηθούμε εντός του κτιρίου και στη συνέχεια θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην πλούσια αγορά της πόλης, 
όπου μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά εμπορικά καταστήματα ή να πιείτε τον καφέ σας στο πεζόδρομο στο κέντρο. 
Για όσους επιθυμούν μπορείτε επιπλέον να επισκεφθείτε το μουσείο φυσικής ιστορίας, που είναι μοναδικό στο είδος του. Το 
βράδυ σας προτείνουμε να βγάλετε φωτογραφίες στα σιντριβάνια, μπροστά στο κτίριο του εθνικού θεάτρου και να δοκιμάσατε 
τοπικές σπεσιαλιτέ.

3η Ημέρα | ΣΟΦΙΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φιλιππούπολη, που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Έβρου. Θα επισκεφθούμε το 
Λαογραφικό μουσείο Κουγιουμτζόγλου, το σπίτι του Λαμαρτίνου, το λόφο των Απελευθερωτών, τον πύργο του Ρολογιού, το 
Ιμαρέτ τζαμί, την εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, το Ρωμαϊκό θέατρο και φυσικά την παλιά πόλη, που είναι 
σκαρφαλωμένη πάνω σε τρεις λόφους, είναι διατηρητέα και τα κτίριά της είναι χαρακτηριστικά της βουλγαρικής αναγέννησης. 
Στον ελεύθερο χρόνο περπατήστε τον πεζόδρομο Κνιάζ Αλεξάντερ Μπάτενμπεργκ, που είναι η καρδιά της πόλης, τα κτίρια που 
τον πλαισιώνουν είναι εκλεκτικιστικής αρχιτεκτονικής και είναι γεμάτος εμπορικά καταστήματα. Εκεί μπορείτε να βρείτε και 
φυτικά καλλυντικά φτιαγμένα από τα διάσημα ρόδα της Βουλγαρίας, άλλωστε η χώρα διαθέτει την Κοιλάδα των Ρόδων στο 
Καζανλούκ. Εναλλακτικά, εάν μείνετε στη Σόφια σας προτείνουμε να επισκεφθείτε κάποιο πολυκατάστημα ή να περπατήσετε 
στο μεγαλύτερο πάρκο της πόλης, το Borissova.

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

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

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

3 Ηµέρες | 2 ∆ιανυκτερεύσεις

STORY PLACE
Ο καθεδρικός ναός του Αγίου 
Αλεξάνδρου Νιέφσκι αποτελεί το 
πιο διάσηµο και αναγνωρίσιµο 
ορόσηµο της πόλης για 
φωτογραφίες και insta stories!
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1η Ημέρα |  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΣΥΝΟΡΑ | ΠΥΡΓΟΣ (BURGAS)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Είσοδος στην Βουλγαρία και μέσω 
Σβίλεγκραντ και Τοποόλοφγκραντ, διασχίζοντας μια όμορφη φυσική διαδρομή στις ήπιες πλαγιές της Στράντζας, θα 
φτάσουμε στην Μαύρη Θάλασσα, στον Πύργο (Βurgas) τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης 
Θάλασσας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα |  ΒΑΡΝΑ | ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περνώντας από την τουριστική Ηλιόλουστη Ακτή κατευθυνόμαστε προς την πόλη της Βάρνας η 
οποία αποτελεί σημαντικό λιμάνι στα ανατολικά της χώρας, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Είναι γνωστή και ως ”Η 
Θαλάσσια Πρωτεύουσα” ή ”Η Καλοκαιρινή Πρωτεύουσα” της Βουλγαρίας. Η πόλη πήρε το όνομα Στάλιν από το 1949 ως το
1956. Θα έχουμε περιήγηση στη μονή Αλατζά (XII —XIV) χτισμένη ολόκληρη μέσα σε βράχο αποτελεί έναν από τους πιο συχνά 
επισκεπτόμενους τουριστικούς χώρους της χώρας. Τον Μεσαίωνα ήταν κατοικία ασκητών, ενώ σήμερα εξακολουθεί να 
προσελκύει τους θαυμαστές της ιστορίας και του μυστικισμού. Στη Βάρνα θα δούμε τη Μητρόπολη, το δραματικό θέατρο και 
το Ενυδρείο. Ελεύθερος χρόνος στην αγορά και την υπέροχη παραλία για φαγητό και βόλτα. Το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.

3η Ημέρα |  ΣΟΖΩΠΟΛΗ | ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για την Αγχίαλο όπου θα επισκεφθούμε την Μονή του Αγ. Γεωργίου με εξαιρετικά 
σπάνιες εικόνες. Συνεχίζουμε για την πόλη της Σωζόπολης, την αρχαία Ελληνική πόλη, αφιερωμένη στο θεό Απόλλωνα 30χλμ. 
νοτίως του Μπούργκας στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Εδώ θα συναντήσετε τους περισσότερους Έλληνες της 
Μαύρης Θάλασσας. Θα δούμε την παλιά πόλη, τον Ναό του Αγ. Γεωργίου (1867), όπου υπάρχουν οστά του Αγ. Ιωάννη, τον Ναό 
της Παναγίας κα. Χρόνος για βόλτα και καφέ. Έπειτα αναχώρηση για Μεσήμβρια  την πόλη με τις 42 εκκλησίες. Η παλιά πόλη 
είναι προστατευόμενο μνημείο της UNESCO. Θα δούμε τα τείχη της Αγ. Σοφίας (παλιά Μητρόπολη) και τα παλιά λουτρά όπου 
ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος IV ο Παναγιότατος πήγαινε για θεραπεία. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.  
Προτείνουμε να επισκεφθείτε τη Μητρόπολη & το ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου. Διανυκτέρευση.

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

ΕΝΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

179€ 99€ 275€

219€ 119€ 309€
23, 26/12
& 05/01

Hotel Bulgaria 4*
Μπουργκάς

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

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

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

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



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΩΡΟ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΕΚΔΡΟΜΗ  ΣΤΑ

ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ
ΧΩΡΙΑ

1η & 2hΗμέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση το βράδυ στα γραφεία μας και αναχώρηση  για τα σύνορα Ευζώνων .Μικρή στάση για πιθανές σας αγορές και 
διέλευση των Σκοπιανών , Σέρβικων και Ουγγρικών συνόρων με τις απαραίτητες στάσεις άφιξη το μεσημέρι  στη πανέμορφη 
Βουδαπέστη . Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος για ξεκούραση. Το  βράδυ σας προτείνουμε να πραγματοποιήσετε υπό τη συνοδεία του αρχηγού μας  την  
κρουαζιέρα στο ποταμό Δούναβη όπου η φωταγωγημένη πόλη με τα επιβλητικά της αξιοθέατα θα μας  μείνει αξέχαστη. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση 

3η Ημέρα |  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ.
Αφύπνιση και μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας από την Πέστη και από την επιβλητική  πλατεία Ηρώων. Εκεί 
θα δούμε μεταξύ άλλων το παγοδρόμιο ,τα δημοτικά ιαματικά λουτρά το παλάτι αφιερωμένο στην χιλιετία. Επιβίβαση στο 
λεωφορείο και περνώντας πάνω από το ποταμό Δούναβη που ενώνει την Πέστη με τη Βούδα από τη πρώτη πέτρινη γέφυρα της 
πόλης γέφυρα των Λεόντων, φτάνουμε στο Πύργο των Ψαράδων . Εκεί πέρα από την μαγική θέα προς τη Πέστη θα δούμε επίσης 
το Προεδρικό Μέγαρο , την εκκλησία του Ματιάς . Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο  του Γκέλερτ για να δούμε το 
άγαλμα της Ελευθερίας καθώς και την μοναδική θέα όλης της Βουδαπέστης .Χρόνος ελεύθερος στις Χριστουγεννιάτικές 
αγορές της πόλης για να δοκιμάσουμε τοπικές σπεσιαλιτέ και ζεστό κρασί. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.    

4η Ημέρα |  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ 
Αφύπνιση και μετά το πρωινό ξεκινάμε για μια υπέροχη εκδρομή δίπλα από τον ποταμό Δούναβη .Πρώτος μας σταθμός η πρώτη 
πρωτεύουσα των Ούγγρων , το Έσρτεγκομ όπου δεσπόζει η βασιλική του Αγίου Στεφάνου που εστέφοντο οι Ούγγροι βασιλείς 
. Επόμενος μας σταθμός το γραφικό χωριό του Αγίου Αντρέα όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για αγορές αναμνηστικών ειδών 
και φαγητό. Επιστροφή το απόγευμα στη Βουδαπέστη .Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά δείπνο σε παραδοσιακή 
ούγγρικη  ταβέρνα με την συνοδεία τσιγγάνικων βιολιών. Διανυκτέρευση.

5η Ημέρα |  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και για τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε μια ημερήσια εκδρομή στη πρωτεύουσα της Αυστρίας 
τη Βιέννη. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας στη πόλη από τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας το επιβλητικό 
Σεμπρούν πιστό αντίγραφό των Βερσαλλίων στο Παρίσι . Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στη κεντρική δακτύλιο Ρινγκ Στράσσε 
θα δούμε όλα τα αξιοθέατα της Βιέννης όπως το κεντρικό δημοτικό πάρκο, την κρατική όπερα, το τετράγωνο των μουσείων, τα 
ανάκτορα Χολφμπουργκ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο με τη χριστουγεννιάτικη αγορά. Θα καταλήξουμε στην κεντρική 
πλατεία της πόλης Στέφαν πλατζ όπου λίγο πριν θα έχουμε περπατήσει την ελληνική συνοικία της Βιέννης και θα δούμε την 
εκκλησία του Αγίου Γεώργιου και Αγίας Τριάδας σημερινή έδρα του ελληνικού σχολείου της Βιέννης καθώς και το σπίτι του Ρήγα 
Φερραίου . Χρόνος ελεύθερος για αγορές και φαγητό και επιβίβαση στο λεωφορείο για να επιστρέψουμε στη Βουδαπέστη  
Διανυκτέρευση.  

6η Ημέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Αφύπνιση και μετά το πρωινό προετοιμασία για αναχώρηση . Έπειτα από τη διέλευσή μας από τα Ουγγρικά και Σέρβικα σύνορα, 
άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

6
ΗΜΕΡΕΣ
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BOYΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

289€ 195€ 380€22/12 Intercity 4* Πρωϊνό

6 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις



για ένα ρομαντικό δεντροσκέπαστο από σφενδάµια και 
πλάτανους δρόμο όπου οι νέοι έκαναν το περίπατό τους, 
πρωτογνωρίζοντας τους μελλοντικούς τους συζύγους και 
ανταλλάσσοντας ερωτικά βλέμματα και μηνύματα, σύμφωνα 
πάντα με τα αυστηρά ήθη της εποχής. Αναχωρούμε με 
προορισμό την Δημητσάνα , ιστορικό χωριό της 
Πελοποννήσου. Είναι πατρίδα του Εθνομάρτυρα Πατριάρχη 
Γρηγορίου του ‘Ε του οποίου το άγαλμα δεσπόζει στην 
κεντρική πλατεία του χωριού. Τελευταίος μας προορισμός για 
την σημερινή ημέρα η Στεμνίτσα. Φτάνοντας σε αυτό το 
πετρόκτιστο τόπο, οι περισσότεροι μένουν έκπληκτοι από το 
θαύμα που αντικρίζουν, ένα χωριό που «κρέμεται» πάνω στο 
απόκρημνο ύψωμα. Η Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας και το 
Λαογραφικό Μουσείο της Στεμνίτσας φανερώνουν την 
πολιτισμική ταυτότητα και υποστηρίζουν την πολιτιστική 
συνέχεια του φημισμένου οικισμού της Γορτυνίας. Οι μονές 
και τα ασκητήρια, τα πέτρινα καλντερίμια και τα γεφύρια, το 
φαράγγι του ποταμού με την πλούσια χλωρίδα και πανίδα 
συνθέτουν ένα σύνολο εξαιρετικής ομορφιάς. Επιστροφή στο 
Ναύπλιο και το ξενοδοχείο μας. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

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

2η Ημέρα |  ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην 
πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας. Πρώτη μας επίσκεψη είναι 
το Παλαμήδι, ανεβαίνοντας με το λεωφορείο από την 
ανατολική πλευρά. Οι πιο τολμηροί φτάνουν στην κορυφή από 
τα 999 σκαλιά. Η αρχιτεκτονική της πόλης έχει ενετικές, 
βυζαντινές, οθωμανικές και ελληνικές επιρροές. Θα 
επισκεφθούμε την Πλατεία Συντάγματος, το Αρχαιολογικό 
Μουσείο, το ναό του Αγίου Γεωργίου, αλλά και την εκκλησία 
του Αγ. Σπυρίδωνα μπροστά στην οποία δολοφονήθηκε ο 
Ιωάννης Καποδίστριας. Στη συνέχει θα επισκεφθούμε το 
μουσείο Κομπολογιού, το πρώτο και μοναδικό στον κόσμο! Ένα 
πολύ ιδιαίτερο μουσείο που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι, 
μέσα στο οποίο υπάρχουν εκθέματα συλλεκτών που 
χρονολογούνται από το 1550 έως το 1950. Απέναντι από το 
λιμάνι, αναδύεται σε ένα μικρό νησάκι, το φρούριο Μπούρτζι 
και μπορούμε να το επισκεφθούμε απολαμβάνοντας μια 
σύντομη βαρκάδα εφ’ όσον ο καιρός το επιτρέψει. Χρόνος 
ελεύθερος στη πόλη για βόλτες και φαγητό στη πανέμορφη 
πόλη, η τοποθεσία του ξενοδοχείου μας είναι ιδανική και μας 
δίνει τη δυνατότητα να περιηγηθούμε άμεσα όπου 
επιθυμούμε.

3η Ημέρα |  ΤΟΛΟ | ΒΥΤΙΝΑ |  ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αμέσως αναχωρούμε 
κατευθυνόμενοι προς τα <Διαμάντια του Μαίναλου>. Ο λόγος 
φυσικά για τη Δημητσάνα, τη Στεμνίτσα και τη Βυτίνα. Πρώτος 
μας προορισμός η Βυτίνα, από τα πιο γραφικά, παραδοσιακά 
αλλά και τουριστικά χωριά του Μαίναλου, χτισμένη σε 
υψόμετρο 1.033 µ. Θα προμηθευτούμε χειροποίητα ζυμαρικά, 
καρύδια, βότανα, φυσικά το κορυφαίο μέλι «Ελάτης Μαίναλου 
Βανίλια» αλλά και ξυλόγλυπτα, αφού η περιοχή υπήρξε κέντρο 
ξυλογλυπτικής και υφαντουργίας. Από τα πιο δημοφιλή σημεία 
για φωτογραφίες ο ρομαντικός Δρόμος της Αγάπης, πρόκειται 

NAYΠΛΙΟ 4
ΗΜΕΡΕΣ
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Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

235€ 175€ 369€
23/12

&
05/01 

Victoria Hotel 3*
Κέντρο Παλιάς Πόλης Πρωϊνό

4η Ημέρα | ΝΑΥΠΛΙΟ | ΛΟΥΤΡΑΚΙ |  ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ  | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο, φόρτωση των αποσκευών και αναχωρούμε κατευθυνόμενοι για το γνωστό για τα Ιαματικά Λουτρά και 
μεταλλικά νερά, Λουτράκι. Πάνω από την πόλη δεσπόζουν τα Γεράνεια όρη όπου βρίσκεται η επιβλητική μονή του Οσίου 
Παταπίου, ασκητήριο μοναχών από τον 11ο αιώνα. Η περίφημη Μονή είναι ένας από τους σημαντικότερους τόπους 
προσκυνήματος στην Ελλάδα όπου μπορεί κανείς να δει τα λείψανα του Οσίου Παταπίου, το σπήλαιο του, την εκκλησία της 
Παναγίας, την έκθεση με Χριστιανικά αντικείμενα και την εντυπωσιακή θέα προς την Βόρεια Πελοπόννησο, τον ισθμό της 
Κορίνθου και τον Σαρωνικό. Ελεύθερος χρόνος και στην συνέχεια αναχώρηση με προορισμό την πόλη μας.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE

Είτε ανεβείτε µε το λεωφορείο, είτε 
αποφασίσατε να ανεβείτε τα 999 
σκαλοπάτια για να φτάσετε στο 
φρούριο του Παλαµηδίου, το insta 
story µε θέα την πόλη του 
Ναυπλίου να απλώνεται από 
κάτω,θα απογειωθεί!
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Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

249€ 195€ 395€30/12 
Victoria Hotel 3*

Κέντρο Παλιάς Πόλης Πρωϊνό



του Βυζαντίου. Θα ανεβούμε στο Γουλά για να απολαύσουμε 
τη συγκλονιστική, πανοραμική θέα της πόλης και θα 
επισκεφτούμε τον επιβλητικό ναό της ΑγίαςΣοφίας που 
αιωρείται ανάμεσα στα βράχια και το χάος του γκρεμού! 
Επιστροφή στην Σπάρτη. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ 

ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ

ΠΟΛΕΩΝ

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

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

3η Ημέρα |  ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ | ΑΕΡΟΠΟΛΗ 
ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε κατευθυνόμενοι προς 
τα Σπήλαια Διρού, ένα από τα ωραιότερα σπήλαια που η φύση 
με ασύγκριτη τέχνη και υπομονή σμίλεψε, δημιουργώντας ένα 
μοναδικό σκηνικό με κατάλευκους σταλακτίτες και 
σταλαγμίτες να κατακλύζουν το εσωτερικό του. 
Ακολουθώντας μια πανέμορφη παραλιακή διαδρομή 
ανατολικά του Μεσσηνιακού κόλπου, φτάνουμε στην 
Αρεόπολη. Διατηρητέος οικισμός με την «ιδιαίτερη γοητεία» 
του μανιάτικου τοπίου, με σπιτάκια που μοιάζουν με μικρά 
φρούρια. Συνεχίζουμε προς την καστροπολιτεία της 
Μονεμβασιάς, γνωστή και ως «Γιβραλτάρ της Ελλάδας»! 
Ακολουθήστε τα πλακόστρωτα δρομάκια και αφεθείτε στη 
μαγεία του οικισμού που κάποτε «φιλοξενούσε» αυτοκράτορες 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΜΥΘΙΚΟ ΝΟΤΟ
ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

5
ΗΜΕΡΕΣ
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Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

289€ 229€ 389€
22/12, 23/12

&
04/01 

VICTORIA 3* / ΝΑΥΠΛΙΟ
MENELAION 3* / ΣΠΑΡΤΗ

ASTIR 4* / ΠΑΤΡΑ

Πρωϊνό

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

5η Ημέρα | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | ΓΑΛΑΞΙΔΙ | ΔΕΛΦΟΙ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετά την φόρτωση των αποσκευών αναχωρούμε με προορισμό τη Ναύπακτο. Το Ενετικό λιμάνι της 
είναι από τα πιο ομορφότερα λιμάνια της χώρας. Περνώντας μέσα από συνοικίες με λουλουδιασμένες αυλές και πλακόστρωτα 
καλντερίμια ανηφορίζουμε για το Κάστρο. Στη διαδρομή θα συναντήσουμε τον Πύργο του Μπότσαρη, και το Ρολόι της πόλης 
του 1914. Συνεχίζουμε προς το Γαλαξίδι, μια ήσυχη κωμόπολη της Στερεάς Ελλάδας, στον Κορινθιακό κόλπο που βρέχεται από 
τα Κρισαϊκά νερά και περιτριγυρίζεται από βουνά, που της χαρίζουν απανεμιά και σιγουριά. Ξεκινώντας από έναν περίπατο στο 
πρώτο λιμάνι, την Αγορά, θα ανηφορίσουμε τα καλντερίμια του παραδοσιακού οικισμού. Ακολουθεί ο αρχαιολογικός χώρος των 
Δελφών. Ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, η υπεροχή της φύσης και ένας χρησμός. Το μεγαλείο και η γαλήνη του 
Δελφικού τοπίου δεν χωρά σε φωτογραφίες. Τα συναισθήματα, που γεννά ο ιερός χώρος, δεν περιγράφονται με λέξεις. Στους 
Δελφούς συναντήθηκαν οι αετοί που έστειλε ο Δίας, για να υποδείξουν τον «ομφαλό της γης». Εδώ υπήρξε το πιο ονομαστό 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE

Μοναδικά µέρη, µοναδικά σηµεία 
για να βγείτε τις πιο ατµοσφαιρικές 
φωτογραφίες!
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Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής



ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βάση του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ 7 / 2018, κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ, θεωρείται πως πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα 
ταξίδια µας έχετε διαβάσει προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύµβασης του οργανωµένου 
ταξιδιού.Η συµµετοχή σε οποιοδήποτε οργανωµένο ταξίδι του τουριστικού γραφείου µας προϋποθέτει την προσεκτική µελέτη του προγράµµατος του 
συγκεκριµένου ταξιδιού και σηµαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πελάτη των Γενικών Όρων Συμμετοχής. Σύµφωνα µε τον ορισµό του Π.Δ. 7/2018, 
ως «οργανωµένο ταξίδι» εννοείται ο προκαθορισµένος συνδυασµός δύο τουλάχιστον από τα στοιχεία της µεταφοράς, της διαµονής ή άλλων τουριστικών 
υπηρεσιών µη συµπληρωµατικών της µεταφοράς ή της διαµονής που αντιπροσωπεύουν σηµαντικό τµήµα του οργανωμένου ταξιδιού, εφ’ όσον η εν λόγω 
παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαµβάνει µία διανυκτέρευση και πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση σε µία συνολική τιµή. Οργανωµένο ταξίδι 
θεωρείται και όταν η παροχή των επί µέρους υπηρεσιών ενός και του αυτού οργανωµένου ταξιδιού γίνεται µε χωριστή τιµολόγηση, αλλά στο ίδιο χρονικό 
διάστηµα και από τον ίδιο παροχέα. Δεν θεωρείται οργανωµένο ταξίδι η µεµονωµένη πώληση εισιτηρίου µεταφοράς ή καταλύµατος ή άλλης τουριστικής 
υπηρεσίας. Σηµειώνουµε, ότι στους Γενικούς Όρους Συµµετοχής αναφέρονται οι γενικές πληροφορίες, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των δύο συµ
βαλλόµενων µερών στο οργανωµένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά τις συγκεκριµένες και ειδικές πληροφορίες (προορισµούς, τιµές, ηµέρες και ώρες 
αναχώρησης και επιστροφής, µέσα µεταφοράς, καταλύµατα, επισκέψεις κλπ.), που αφορούν το κάθε οργανωµένο ταξίδι χωριστά, θα πρέπει να συµ
βουλεύεστε το πρόγραµµα κάθε ταξιδιού και τον σχετικό τιµοκατάλογο. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από τον συμμετέχοντα 
ή τον εκπρόσωπο των συμμετεχόντων (ομαδικές εκδρομές φορέων, συλλόγων, ατόμων κλπ). Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται 
με την πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής και δεν επιβεβαιώνονται από το γραφείο μας με την αντίστοιχη γραπτή επιβεβαίωση , δεν ισχύουν και δεν 
δεσμεύουν το γραφείο. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής ίσης με το 40% 
της αξίας της εκδρομής εκτός ειδικών περιπτώσεων που μπορεί να ζητηθεί και μεγαλύτερο ποσό ως προκαταβολή. Ο υπογράφων συμμετέχων 
αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη έναντι του διοργανωτή για τα πρόσωπα για τα οποία δηλώνει εκπρόσωπος, εφόσον αυτά δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 
τους από την παρούσα σύμβαση.Αν ο συμμετέχων δήλωσε τη συμμετοχή του μέσω άλλου τουριστικού γραφείου, όλες οι ενημερώσεις, αλλαγές, ακυρώσεις 
θα γίνονται από τον τουριστικό γραφείο που έχει γίνει η κράτηση, το οποίο φέρει την αποκλειστική ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του συμμετέχοντα καθώς 
για την καταβολή προκαταβολής και εξόφλησης σε συγκεκριμένα διαστήματα που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και για την παροχή των ανάλογων 
νόμιμων παραστατικών Η εξόφληση του υπολοίπου τιμήματος της αξίας του ταξιδιού πρέπει να έχει γίνει στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 
ημέρα κατάθεσης της προκαταβολής έως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Σε αντίθετη περίπτωση το Γραφείο δεν δεσμεύεται και 
δεν θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του Πελάτη στην εκδρομή, ενώ η δοθείσα προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του Γραφείου ως αποζημίωση του. Εφόσον ο 
συμμετέχων προβεί σε εξόφληση της εκδρομής του και έχοντας λάβει το ενημερωτικό που εκδίδει και του παραδίδει ο διοργανωτής ,σύμφωνα με το 
άρθρο 41β π.δ. 339/1996 πριν αναχωρήσει για αυτήν, τεκμαίρεται η άνευ αξιώσεων αποδοχή εκ μέρους του των ενδεχόμενων αλλαγών σε σχέση με το 
αρχικό πρόγραμμα. Εάν ο συμμετέχων για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ή έχει κάποια ιδιαίτερη επιθυμία, αυτό πρέπει 
να γνωστοποιηθεί εγγράφως προς τον διοργανωτή κατά την διαδικασία της κράτησης, ο οποίος δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την αποδοχή του 
αιτήματος. Αλλαγή προγράμματος ή ιδιαίτερη απαίτηση του συμμετέχοντος δεσμεύει το γραφείο μόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτή εγγράφως από το 
γραφείο. Δεσμεύσεις και υποσχέσεις πωλητή ή άλλου τουριστικού γραφείου που ενδεχομένως παρεμβάλλεται δεν συνεπάγονται δέσμευση του γραφείου 
μας και δε γεννούν αξίωση του συμμετέχοντος έναντι αυτού. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, το γραφείο µας θα εκδώσει τα προβλεπόµενα εκ 
του νόµου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαµβάνονται από τα γραφεία µας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από 
∆ευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το γραφείο σχεδιάζει, ρυθμίζει και συντονίζει τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί ή στο πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τους πελάτες, έναντι ενός τιμήματος (τιμής). 
Η τιμή αυτή βασίζεται στις υπηρεσίες που περιγράφονται, στην ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το Ευρώ και τις τιμές ναύλων, κομίστρων, φόρων και τελών 
που ισχύουν κατά την σχεδίαση και την κοστολογική διαδικασία. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των τιμών που περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα σε περίπτωση μεταβολών του κόστους μεταφοράς, των καυσίμων και αλλαγών των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επίσης, το τουριστικό γραφείο 
έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθµό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιµές, µε ειδικούς όρους 
ακυρωτικών τελών. ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Οι αεροπορικές εταιρίες είτε σε πτήσεις γραμμής είτε ναυλωμένες 
(charter) επιφυλάσσονται πάντα του δικαιώματος να τροποποιήσουν τα δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καμία προειδοποίηση. Το 
γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή προγράμματος πτήσης, αλλαγή τύπου αεροσκάφους ή και ακύρωση της πτήσης 
συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας. Οι όροι που αναγράφονται στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου αποτελούν δεσμεύσεις απευθείας μεταξύ της 
αεροπορικής εταιρείας και του συμμετέχοντα στην εκδρομή. Κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραμματίζουν σηµαντικές προσωπικές 
δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ηµέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων. Σε καμία περίπτωση το γραφείο δεν μπορεί να επιβληθεί 
στην αεροπορική εταιρία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και χρόνο αναμονής για τις ανταποκρίσεις. Το γραφείο μας στα πλαίσια 
του ενδιαφέροντός του για τήρηση του προγράμματος της εκδρομής, δύναται να εξασφαλίσει στον συμμετέχοντα μεταφορά με αεροπορική εταιρεία 
άλλη από την αρχικά αναγραφόμενη στο πρόγραμμα, αν παρουσιαστεί αδυναμία της αρχικά επιλεγείσας εταιρίας να εκτελέσει προσηκόντως και χωρίς 
καθυστερήσεις τη μεταφορά. Εκ της αλλαγής αυτής ο συμμετέχων δεν έχει καμία αξίωση, υπό τον όρο ότι η τελικά επιλεγόμενη αεροπορική εταιρία θα 
πληροί τους διεθνείς κανόνες ασφαλούς αεροπορικής μεταφοράς. Το γραφείο μας δε συμμετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να παρέμβει στη 
διαδικασία φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των αποσκευών από αεροπορικές εταιρείες και υπηρεσίες handling των διαφόρων αεροδρομίων. Ως εκ 
τούτου δε φέρει έναντι του συμμετέχοντος καμία ευθύνη για ζημία, απώλεια ή καθυστέρηση παράδοσης αποσκευής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι 
αξιώσεις του συμμετέχοντος στρέφονται απευθείας κατά της αεροπορικής εταιρίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς νομοθεσίας. 
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν αναφέρονται στο πρόγραμμα είναι σύμφωνη με τον τουριστικό 
οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο διεθνές κριτήριο για την κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ 
τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και εάν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Το γραφείο διατηρεί την αλλαγή κάποιου ξενοδοχείου με άλλο ίδιας κατηγορίας. 
Φυσικά υποχρέωση του γραφείου είναι να εξασφαλίζει ότι το εκάστοτε ξενοδοχείο είναι, βάσει της άδειας λειτουργίας του, της κατηγορίας που 
αναγράφεται στο πρόγραμμα, χωρίς να εγγυάται οποιοδήποτε ποιοτικό του χαρακτηριστικό. Τα τρίκλινα δωµάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα µε επιπλέον 
κρεβάτι. Το επιπλέον κρεβάτι µπορεί να είναι µικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Στην περίπτωση υπεράριθµων κρατήσεων σε 
ξενοδοχεία το γραφείο µας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωµάτιο µε άλλο δωµάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό 
µε δωµάτιο ξενοδοχείου χαµηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς το γραφείο µας να φέρει ουδεµία 
περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.Σύμφωνα με τους διεθνείς όρους τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 14 και παραδίδονται μέχρι τις 
12 το μεσημέρι ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ενοικίων . Στις περιπτώσεις ημιδιατροφής (πρόγευμα και κυρίως γεύμα) η επιλογή 
μεσημβρινού ή βραδινού γεύματος γίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε μέρας. Το γεύμα - δείπνο μπορεί να είναι εκτός ξενοδοχείου. 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού σχεδιάζοντας 
κάθε λεπτομέρεια από πολύ πιο νωρίς. Παρόλα αυτά υπάρχει το ενδεχόμενο της τροποποίησης του που οφείλεται στο γεγονός της χρησιμοποίησης τρίτων 
ως προμηθευτών επί των οποίων δεν έχει άμεσο έλεγχο όπως αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές και άλλες τουριστικές 
επιχειρήσεις οι οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Παρά λοιπόν τον σαφή διαμεσολαβητικό του ρόλο του, το γραφείο 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Πελατών του, δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν 
μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει όπως: Για τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις που συμβούν πριν και κατά τα διάφορα στάδια του ταξιδιού προερχόμενες 
από τις υπηρεσίες των αεροπορικών και μεταφορικών εταιρειών και πρακτορείων (καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων, αλλαγές τύπου αεροσκαφών, 
υπεράριθμες κρατήσεις, απώλειες αποσκευών κλπ), Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία 
προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας. γ) Μεταβολές 
οποιασδήποτε υπηρεσίας είτε του προγράμματος ολόκληρου, οφειλόμενες σε “ανώτερη βία” (πόλεμος ή απειλή πολέμου, θεομηνίες, τρομοκρατικές 
ενέργειες, απεργίες, πολιτική αναταραχή κλπ. δ) Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και 
οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη. Πριν την εκτέλεση της εκδρομής το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το 
πρόγραμμα της εκδρομής και να αναπροσαρμόσει την τιμή της. Στην περίπτωση αυτή ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και να του 
επιστραφούν τα χρήματα που έχει προκαταβάλει, εφόσον η τροποποίηση είναι ουσιώδης όπως πχ η αλλαγή της ημέρας αναχώρησης η επιστροφής. Το 
δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται, αν η αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στην ημέρα πραγματοποίησης προγραμματισμένης 
ξενάγησης, αλλαγή ξενοδοχείου σε άλλο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση μίας εκ των διαφόρων ξεναγήσεων, αλλαγή της ώρας αεροπορικής αναχώρησης 
από το πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα κ.ο.κ). Κατά την εκτέλεση της εκδρομής ο συνοδός του γραφείου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το 
σύνολο αυτής, εάν κρίνει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των εκδρομέων και εξυπηρετεί την καλύτερη εκτέλεση του γενικότερου προγράμματος. Όλα τα 
έκτακτα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, μεταφορές κλπ) που προκύπτουν από την τροποποίηση μέρους ή όλου του προγράμματος λόγω 
έκτακτων γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του Γραφείου επιβαρύνουν αποκλειστικά τους εκδρομείς. Η σειρά των περιηγήσεων 
μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Πιθανή αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωί σε μεσημέρι ή 
απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο οδικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος Στα μουσεία / θεάματα που τις 
ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη.



ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤο Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή λόγω μικρής συμμετοχής το αργότερο 
τρείς (3) ημέρες πριν την αναχώρηση. Ακύρωση της εκδρομής μπορεί να γίνει και για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που το Γραφείο 
κρίνει σκόπιμους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνει κάποια άλλη εκδρομή της ίδιας τιμής και ποιότητας. Αν ο πελάτης δεν δεχτεί τότε 
επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεμία άλλη απαίτηση αναγνωρίζεται ή γίνεται αποδεκτή. Αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής 
παρουσιαστούν λόγοι οι οποίοι επιβάλουν την άμεση διακοπή της (εμπόλεμη σύρραξη, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κ.ο.κ) η ευθύνη του 
γραφείου μας περιορίζεται στον επαναπατρισμό του συμμετέχοντα με το πλέον πρόσφορο μέσο, χωρίς την ανάληψη του κόστους που 
τυχόν προκύψει, η της ευθύνης επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΡΟΜΕΑ Εάν ο 
συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας Πελατών ή οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να ακυρώσει την συμμετοχή του 
πρέπει να δηλώσει αυτό εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την ημέρα παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως. Το γραφείο με την δήλωση 
συμμετοχής του πελάτη θα προβεί στις ανάλογες κρατήσεις σε προμηθευτές (αεροπορικές/ακτοπλοϊκές εταιρίες, ξενοδοχεία, 
μετακινήσεις, εισιτήρια σε αξιοθέατα κλπ) με ανάλογη πληρωμή, προκειμένου να είναι εξασφαλισμένες οι υπηρεσίες για τον 
πελάτη.Έτσισεπερίπτωσηακύρωσης:Έως 8 ημέρες πριν την αναχώρησηΣτην περίπτωση αυτή το γραφείο θα προβεί σε κάθε απαραίτητη 
κίνηση επιστροφής των χρημάτων του πελάτη από τον εκάστοτε προμηθευτή (αεροπορική/ακτοπλοϊκή εταιρία, ξενοδοχείο, μετακινήσεις, 
εισιτήρια σε αξιοθέατα κλπ) με σκοπό να τα επιστρέψει στον πελάτη. Ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με το ποσό που θα παρακρατηθεί από 
τον εκάστοτε προμηθευτή.Από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση έως και την ημερομηνία της αναχώρησηςΣτην περίπτωση αυτή δεν 
πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων και ο πελάτης χρεώνεται με το 100% της αξίας του ταξιδιού. Για την περίπτωση αυτή προτείνουμε 
την επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλιση με καλύψεις για ακύρωση εκδρομής για λόγους υγείας η ασθένειας Covid-19.NonRefuntable rate – Μη 
επιστρέψιμη τιμήΣε αυτήν την περίπτωση ο ταξιδιώτης πληρώνει το συνολικό κόστος της κράτησης τη στιγμή που την πραγματοποιεί και σε 
περίπτωση ακύρωσης δεν έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Εξαιρείται φυσικά η περίπτωση ακύρωσης για λόγους υγείας η λόγω 
πιστοποιημένης νόσησης Covid 19, καθώς έχουμε φροντίσει για αυτό ασφαλίζοντάς τον ταξιδιώτη με ταξιδιωτική ασφάλιση και με 
καλύψεις έναντι του Covid-19 η οποία περιλαμβάνεται στην τιμή της εκδρομής. Σε αυτήν την περίπτωση ο ταξιδιώτης δικαιούται επιστροφή 
χρημάτων από την ασφαλιστική εταιρείαέως και το 70% του συνολικού ποσού της εκδρομής (μέγιστη αποζημίωση 1050 ευρώ ανά 
άτομο).Δείτε αναλυτικά τα ποσά των αποζημιώσεων και καλύψεων στο πεδίο ‘’ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ’’ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η 
υπογραφή της σύμβασης συμμετοχής σε κάθε ταξίδι είναι υποχρεωτική για κάθε ταξιδιώτη. Μπορείτε να την βρείτε στο mentortravel.gr ή 
να την ζητήσετε από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο. ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ Το 
γραφείο µας, παρέχει πληροφορίες, όσον αφορά τα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την 
έκδοσή - θεώρησή τους, αλλά κάθε εκδρομέας είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την ισχύ, την εγκυρότητα, την εξασφάλιση και την φύλαξη όλων 
των ταξιδιωτικών εγγράφων που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή του στο ταξίδι (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικά, άδειες, βίζα 
κλπ).Παρακαλούμε την ιδιαίτερη προσοχή σας στις παρακάτω περιπτώσεις:η ισχύς της visa είναι µικρότερη από τη διάρκεια του 
ταξιδιούζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα µεταξύ τους, εκτός Schengenτο διαβατήριο έχει μικρότερη χρονική ισχύ από 
αυτήν που απαιτεί η κάθε χώραυπηρεσιακές ταυτότητες (αστυνομία, στρατός κλπ) δεν λογίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα και θα πρέπει ο 
εκδρομέας σε συνεννόηση με την υπηρεσία του η τις αρμόδιες αρχές να επιβεβαιώσει την ισχύ τουςΕνήλικες που ταξιδεύουν με ανήλικα 
παιδιά θα πρέπει να έχουν φροντίσει για τα απαραίτητα έγγραφα όπως εξουσιοδοτήσεις κλπΕπίσης το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη σε 
περίπτωση που οι αρχές δεν επιτρέψουν την έξοδο ή είσοδο σε κάποιον εκδρομέα είτε λόγω μη υποβολής ειλικρινούς δηλώσεως είτε λόγω 
απαγόρευσης ή περιορισμών επιβληθέντων στο πρόσωπό του.Σε περίπτωση που κάποιος ταξιδιώτης χάσει το ταξίδι λόγω προβλήματος στα 
ταξιδιωτικά έγγραφα δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων και ο πελάτης χρεώνεται με το 100% της αξίας του ταξιδιού. ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣΒασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι η έγκαιρη προσέλευσή τους στους ορισμένους κατά το 
πρόγραμμα τόπους και χρόνους. Σε περίπτωση καθυστέρησης του εκδρομέα και μη έγκαιρης προσέλευσης του στον καθορισμένο τόπο ή 
χρόνο για την εκτέλεση του προγράμματος (όπως ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα) ο συνοδός έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει, 
με συνέπεια ο εκδρομέας να χάσει την εκδήλωση χωρίς να δικαιούται οιαδήποτε αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή ο εκδρομέας πρέπει 
να επανασυνδεθεί με το γκρουπ με δικά του έξοδα. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ Εφόσον χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή στις υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στον προορισμό, το γραφείο μας θα κάνει τις απαραίτητες γενικές συστάσεις. Ειδικές 
πληροφορίες πρέπει να πάρετε από τον γιατρό σας ή τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας eody.gov.gr ή τον Παγκόσμιο οργανισμό 
υγείας www.who.int ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟYΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΛΟΓΩ COVID-19 Σχετικά με τον COVID 19, σε περίπτωση που το 
συμφωνημένο πρόγραμμα του ταξιδίου διακοπεί, λόγω θέσης του αντισυμβαλλόμενου σε καθεστώς υποχρεωτικής καραντίνας, ή 
υποχρεωτικής νοσηλείας, για οποιοδήποτε λόγο Δημόσιας Υγείας, από τις αρμόδιες Αρχές είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε 
ενδιάμεσης χώρας, το Γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη, για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των συμφωνηθέντων με την παρούσα 
Ατομική Σύμβαση Ταξιδίου υπηρεσιών προς τον αντισυμβαλλόμενο και δεν θα υπέχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει ή να αντικαταστήσει 
τις μη παρασχεθείσες υπηρεσίες με προσφορά άλλου «ταξιδιωτικού πακέτου», σε μεταγενέστερο χρόνο. Το Γραφείο, ωστόσο, στα πλαίσια 
των αρχών της καλής πίστης και της ορθής συναλλακτικής πρακτικής, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του εφικτού και 
δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε περίπτωσης, να συνδράμει τον αντισυμβαλλόμενο, κατά την περίοδο παραμονής του σε 
αναγκαστική καραντίνα ή σε αναγκαστική νοσηλεία στη χώρα προορισμού ή σε ενδιάμεση χώρα, προκειμένου αυτός να επαναπατριστεί με 
ασφάλεια, κατά το συντομότερο δυνατό χρόνο και με τα λιγότερα δυνατά έξοδα. Επισημαίνεται ότι, ως προς την ασφαλιστική κάλυψη των 
τυχόν εξόδων που θα απαιτηθούν, κατά την περίοδο παραμονής του αντισυμβαλλόμενου σε αναγκαστική καραντίνα ή σε αναγκαστική 
νοσηλεία στη χώρα προορισμού ή σε ενδιάμεση χώρα, ισχύει ο όρος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καλύπτει το συμφωνημένο ταξίδι, 
σύμφωνα με τον οποίο, η Ασφαλιστική Εταιρεία δεν καλύπτει έξοδα για νόσο που οφείλεται σε πανδημία. Ο αντισυμβαλλόμενος δηλώνει 
ρητά ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων του εν λόγω Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, μεταξύ των οποίων και ο ανωτέρω και τους αποδέχεται 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυμεί την πλήρη, σύμφωνα με το πρόγραμμα, παροχή των υπηρεσιών που έχουν 
συμφωνηθεί με τους Πελάτες. Σε περίπτωση υπάρξεως προβλημάτων κατά την διάρκεια της εκδρομής ο πελάτης έχει δικαίωμα να 
διατυπώσει εγγράφως τα παράπονά του εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία επιστροφής. Απαιτήσεις για σωματικές βλάβες που 
προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζονται σύμφωνα με τις περί 
ευθύνης διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες δεσμεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.Αεροπορική μεταφορά: 
ΣύμβασηΒαρσοβίας1912Θαλάσσιαμεταφορά:ΣύμβασηΒέρνης1974Οδική μεταφορά: Νομοθεσία Ε.Ε. Ξενοδοχειακή διαμονή: Σύμβαση 
Παρισίων 1962.Όσον αφορά στις λοιπές ζημιές (εκτός σωματικών βλαβών) που προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση 
παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση περιορίζεται στην επιστροφή της αξίας της παροχής που δεν παρεσχέθη. Η αξίωση του 
συμμετέχοντος για τυχόν αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης συνεπεία μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης εξ 
υπαιτιότητας του διοργανωτή ή τρίτων παρόχων για τους οποίους αυτός ευθύνεται, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 15% 
της κατ’ άτομο βασικής τιμής της εκδρομής προ φόρων.Για τυχόν νομική διεκδίκηση των απαιτήσεων καθορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια 
και ειδικότερα τα Δικαστήρια της έδρας του Γραφείου στην Θεσσαλονίκη.Το γραφείο και ο πελάτης δεσµεύονται να επιλύσουν µε καλή 
πίστη κάθε διαφορά που µπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύµβασης του οργανωµένου ταξιδιού. Αν η φιλική επίλυση της 
διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρµόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Το Γραφείο 
σε εφαρμογή του Π.Δ. 339/5.9.96 έχει ασφαλιστεί για τους κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης και τον 
επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Η ασφαλιστική εταιρεία και τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 
αναφέρονται στο έντυπο της ταξιδιωτικής σύμβασης. Συνιστούμε όμως στους ταξιδιώτες να ζητήσουν από τους ασφαλιστικούς 
συμβούλους την προσωρινή ασφαλιστική τους κάλυψη για ασθένεια ή ατύχημα κατά την διάρκεια του ταξιδιού η οποία είναι προαιρετική.
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Μέρος των εσόδων μας ( το 2% από τα πακέτα των εορταστικών εκδρομών )
θα διατίθεται για τους σκοπούς του ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ!


