
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
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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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